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Popa Tanda

Capitolul I

Ierte-l Dumnezeu pe dascălul Pintilie! Era cântăret, vestit.
S, i murăturile foarte mult îi plăceau. Mai ales dacă era cam
răgus, it, le bea cu gălbenus, de ou s, i i se dregea organul,
încât răsunau ferestrele când cânta Mântuies, te, Doamne,
norodul tău! Era dascăl în Butucani, bun sat s, i mare, oa-
meni cu stare s, i socoteală, pomeni s, i ospet, e de bogat. Iară
copii n-avea dascălul Pintilie decât doi: o fată, pe care a
măritat-o după Petrea T, apului, s, i pe Trandafir, părintele
Trandafir, popa din Sărăceni.

Pe părintele Trandafir să-l t, ină Dumnezeu! Este om
bun; a învăt, at multă carte s, i cântă mai frumos decât chiar
s, i răposatul tatăl său, Dumnezeu să-l ierte! s, i totdeauna
vorbes, te drept s, i cumpănit, ca s, i când ar citi din carte. S, i
harnic s, i grijitor om este părintele Trandafir. Adună din
multe s, i face din nimica ceva. Strânge, drege s, i culege, ca
să aibă pentru sine s, i pentru alt, ii.

Mult s-a ostenit părintele Trandafir în tineret, ea lui.
S, colile cele mari nu se fac numai iac-as, a, mergând s, i ve-
nind. Omul sărac s, i mai are, s, i mai rabdă. Iară cu capul



se lucrează mai greu decât cu sapa s, i cu furca. Dar toate
s-au făcut s, i nici n-au rămas lucru zadarnic. Trandafirică
a ajuns popă în satul tătâne-său, în Butucani, bun sat s, i
mare, oameni cu stare s, i cu socoteală, dar la pomeni s, i la
ospet, e părintele Trandafir nu mergea bucuros.

Minunat om ar fi părintele Trandafir dacă nu l-ar strica
un lucru. Este cam greu la vorbă, cam aspru la judecată:
prea de-a dreptul, prea verde-făt, is, . El nu mai suces, te
vorba, ci spune drept în fat, ă, dacă i s-a pus ceva pe inimă.
Nu e bine să fie omul as, a. Oamenii se prea supără când
le luăm căciula din cap. S, i e bine să trăim bine cu lumea.
Aceasta s-a văzut s, i cu alde părintele Trandafir. Un om
ca el nici doi ani n-a putut să stea în Butucani. Când una,
când alta: odată da cu vorba-n săteni, altă dată-n protopop.
S, i este s, tiut că, mai ales cu protopopul, preot, ii trebuie să
nu facă multă vorbă. Decât vorbele, la protopopi, darurile
au mai mult înt, eles. Iar asta părintele Trandafir nu voia
s-o priceapă.

Nu-i vorbă! drept avea părintele Trandafir. Este nu-
mai că dreptul e treaba celor mai mari în putere. Cei
mai slabi trebuie să s, i-l arate pe-ncetul. Furnica nu răsto-
arnă muntele, dar îl poate muta din loc: încet însă, încet,
bucăt, ică după bucăt, ică. Poate că s, tia s, i părintele că este
as, a în lume; dar el avea legea lui: „Ce-i drept s, i adevărat,
nici la dracul nu-i minciună!” Acesta era cuvântul lui; cu
acest cuvânt s, i-a făcut s, i calea din Butucani... Adică nu
tocmai el a făcut-o, ci sătenii.

O vorbă s, i încă ceva, pentru mai bună înt, elegere, la
protopop, o cale la episcopie, s, i aici o vorbă bună de la
protopop: lucrurile se fac, numai dacă le s, tim face. Cu
mult, cu put, in, părintele Trandafir fu trimis de la Butucani
la Sărăceni — pentru buna înt, elegere între credincios, i.
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Popă-n Sărăceni? Cine s, tie ce vrea să zică popă-n Să-
răceni! Dar as, a-i trebuie părintelui Trandafir! Cine vrea
să sară peste groapă, arunce-s, i mai-nainte desagii peste
ea. Părintele Trandafir n-avea însă decât nevastă s, i doi
copii: desagii îi erau des, ert, i. Pentru aceea îi era atât de
greu să sară din Butucani la Sărăceni.

*
Pe Valea-Seacă este un sat pe care oamenii îl numesc

Sărăceni. Un sat „Sărăceni” pe o vale „seacă”: mai rău nu
poate să sune însemnarea unui loc.

Valea-Seacă! „Vale”, pentru că este un loc închis în-
tre munt, i; „seacă”, pentru că pârâul ce s, i-a făcut cale pe
mijlocul văii este sec aproape întregul an.

Iată cum stă valea. În dreapta este un deal numit
Râpoasa. În stânga sunt alte trei dealuri numite: Fat, a,
Gropnit, a s, i Alunis, .

Pe Râpoasa cresc stânci; pe Fat, a sunt holde; pe Gropnit, a
este satul, iară pe Alunis, sunt mormintele satului între
aluni s, i mesteacăni.

As, a-n dreapta s, i as, a-n stânga: dar lucrul de căpetenie
este tocmai în fund. Aici sunt munt, ii; de aici vine ce vine.

Dincolo, peste Râpoasa, este Valea-Răpit, ii, o vale mai
adâncă decât Valea-Seacă s, i numită as, a pentru că prin ea
curge Răpit, a. Răpit, a este supărăcioasă, mai ales în timp
de primăvară, iar pârâul de pe Valea-Seacă este un crac
al Răpit, ii. Primăvara, când se topes, te neaua pe munt, i,
Răpit, a se supără, varsă o parte din mânia ei în cracul de
pe Valea-Seacă, s, i asta încetează de a mai fi „seacă”. În
câteva ceasuri Sărăcenii sunt numai prea bogat, i în apă.
As, a o pat aproape în fiecare an. Când semănăturile din
vale par mai frumoase, Valea-Seacă minte cu numele s, i
spală tot ce-i pică în cale.
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Ar fi încă bine dacă această năpădire ar t, inea numai
scurtă vreme. Apa rămâne însă pe vale, formând multe
locuri de adăpost pentru neamul broscăresc.

Iară în locul grânelor, pe lângă bălt, i, cresc răchite s, i
se îmbuibă sălcis, ul.

Este oare minune dacă în urma acestora sărăcenenii
s-au făcut cu vremea cei mai lenes, i oameni!? Este ne-
bun acela care seamănă unde nu poate secera ori unde
nu s, tie dacă va putea ori nu să secere. Pe Fat, a locul este
nisipos, grâul cres, te cât palma s, i păpus, oiul cât cotul; pe
Râpoasa nici murele nu se fac, iar în vale apa mănâncă
rodul. Unde nu e nădejde de dobândă lipses, te s, i îndemnul
de lucru. Cine lucrează vrea să câs, tige, iară sărăcenenii
s, i-au fost scos gândul de câs, tig; pentru aceea nici nu se
aflau îndemnat, i să lucreze. Cât puteau, petreceau vremea
întins, i la răcoare; nu puteau, îs, i mâncau zilele lucrând
prin alte sate învecinate. Când venea apoi iarna... vai s, i
amar!

Iar cine e deprins cu răul, la mai bine nici nu gândes, te;
sărăcenenilor le părea că, decât as, a, mai bine nici nu poate
fi. Pes, tele-n apă, pasărea-n aer, cârtit, a în pământ s, i sără-
cenenii în sărăcie!

Sărăcenii? Un sat cum Sărăcenii trebuie să fie. Ici o
casă, colo o casă... tot una câte una... Gardurile sunt de
prisos, fiindcă n-au ce îngrădi; ulit, ă este satul întreg. Ar fi
prost lucru un horn la casă: fumul află cale s, i prin acoperis, .
Nici muruiala pe peret, ii de lemn n-are înt, eles, fiindcă tot
cade cu vremea de pe dâns, ii. Câteva lemne clădite laolaltă,
un acoperis, din paie amestecate cu fân, un cuptor de imală
cu prispa bătrânească, un pat alcătuit din patru t, api bătut, i
în pământ, o us, ă făcută din trei scânduri înt, epenite c-un
par crucis, s, i cu altul curmezis, ... lucru scurt, lucru bun. Cui
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nu-i place să-s, i facă altul mai pe plac.
În vârful satului, adică la cel mai înălt, at loc, este o

alcătuială pe care sărăcenenii o numesc „biserică”. Ce să
fie asta? Este o grămadă de gros, i bătrâni, pus, i unii peste
alt, ii în chip de peret, i. În vremile bătrâne, cândva, nu se
s, tie când, acest fel de peret, i se aflau cu partea de din sus
privind tocmai spre cer; acum însă, nici asta nu se s, tie de
când, ei se află în supusă plecare spre acea parte, care avea
să t, ină locul unui turn. Asta pentru că stâlpii din fat, ă, fiind
putrezit, i de când a bătut vântul cel mare, s-au plecat spre
răbdătorul pământ, trăgând cu sine întreaga alcătuială.
As, a a s, i rămas apoi, fiind biserica, cel put, in în Sărăceni,
un lucru de prisos.

Popă? Se zice că nu e sat fără de popă. Pesemne cine-a
făcut zicala asta n-a s, tiut de Sărăceni. Sărăcenii erau un
sat fără popă. Adică era sat cu popă, numai că popa lor
totdeauna era popă fără sat. Un lucru singur în felul lui cu
Sărăcenii ăs, tia. Mai că n-a fost încă popă care să fi stat mai
mult decât trei zile în Sărăceni; s, i care a stat mai multă
vreme aici s-a curăt, it de păcate.

Iar acum părintele Trandafir, ajunsese la acest canon
de pocăint, ă. El nu mai putea să as, tepte că va face ca alt, ii,
să vină o zi, să stea alta s, i să se ducă în a treia. S, tia că s-a
pus prea rău la protopop pentru ca să poată crede că-l va
trimite în alt sat. Iară făr’ de sat nu putea să rămână. Popă
făr’ de sat; roată făr’ de car, jug făr’ de boi, căciulă pusă într-
un vârf de par. Îs, i puse dar de gând ca s-o ieie precum i se
face, să facă din nevoie drag s, i să stea bucuros în Sărăceni.
Era un sat cel put, in de nume: nimeni nu putea zice „că e
popă făr’ de sat”. S, i într-adevăr, mai potrivit sat nici cu
bobii nu s-ar fi putut găsi. Traista popii se potrivea cu
pragul poporenilor.
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Chiar de la început, părintele Trandafir a înt, eles un
lucru: cum că în Butucani era mai bine decât în Sărăceni.
Oamenii aveau câte ceva; iară de unde este pot, i lua. În
Sărăceni însă toate încuietorile erau de lemn. S, i apoi pă-
rintele judeca: popa face treaba satului, iar satul să îngri-
jească de traista popii.

Multă vreme n-a trecut până ce părintele a început
să prindă încredint, area că cu desăvârs, ire pros, ti n-au fost
oamenii care au început cu pomenile s, i cu ospet, ele. „Este
un lucru folositor, zicea el, când oamenii se adună spre a se
mângâia s, i veseli împreună. Chiar Mântuitorul a început
cu pomenile s, i cu nunta de la Cana Galileii.” As, a gândea
acum părintele Trandafir: dar în Sărăceni nu erau nici
pomeni, nici ospet, e.

„Un lucru! îs, i zise părintele mai în urmă. În satul
sărac popa nici spice n-are de unde culege. Câtă vreme vor
fi sărăcenii lenes, i, ei vor rămânea săraci s, i eu flămând!”
Îs, i puse dar de gând ca să facă din poporenii săi oameni
harnici.

Omul harnic mănâncă piatră, scoate cas, din apă de
baltă s, i seceră fir de grâu unde au crescut cucute.

„Apoi, sfârs, i popa, când are vaca hrană, ea nu rămâne
stearpă!” As, a a zis; as, a s-a pus să s, i facă. Un om care n-are
ce să mănânce îs, i face treabă din treaba altora. Nici acum
nu face bine! Orbul n-ajută pe olog; flămânzii nu-ndreaptă
treaba satului; când gâs, tele păzesc stratul, put, in îi rămâne
grădinarului. Ei, dar părintele Trandafir e vârtos la cap:
unde pleacă, merge s, i ajunge, ori moare pe drum.

*
În cea dintâi duminică, părintele Trandafir t, ine o pre-

dică înaintea oamenilor ce s-au adunat în număr mare
ca să vadă pe popa cel nou. Nu este mai mare mult, umire
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pentru omul ce dores, te binele altora decât aceea când vede
că este ascultat de către alt, ii s, i că vorbele lui prind rădă-
cini. Gândul bun se-nmult, es, te, cuprinzând loc în mai
multe suflete, s, i cine îl are s, i poartă, mai ales atunci dacă îl
pret, uies, te, se bucură când vede că-s, i face cale-n lume. Pă-
rintele Trandafir se simt, ea norocit într-acea zi. Niciodată
el n-a fost ascultat cu atâta luare-aminte ca astă dată. Pă-
rea că oamenii aceia ascultă ceea ce s, tiu, dar nu s, tiu bine,
s, i-i sorbeau vorbele cu atâta sete, încât părea că ar voi să-i
scoată sufletul, ca mai us, or să culeagă din el învăt, ătura.

S-a citit în ziua aceea evanghelia asupra fiului rătăcit.
Părintele Trandafir a arătat cum Dumnezeu, în nesfârs, ita
lui iubire de oameni, l-a făcut pe om spre fericire. Fiind
omul în lume, Dumnezeu voies, te ca el să simtă toate plă-
cerile curate ale viet, ii, pentru că numai as, a poate să o iu-
bească s, i să facă bine într-însa. Omul care din vina sa ori în
urma altor întâmplări simte numai amar s, i necazuri într-
astă lume nu poate iubi viat, a s, i, neiubind-o, dispret, uies, te
în chip păcătos acest înalt dar dumnezeiesc.

Ce fac însă oamenii lenes, i, oamenii care nu-s, i dau nici
o silint, ă, care nici mâna nu s, i-o întind ca să ia darul? Sunt
păcătos, i! căci nu numai dorint, e avem, ci s, i pofte trupes, ti.
Poftele cele curate sunt date omului ca să le astâmpere
prin rodul muncii; dorint, e îi sunt date în suflet ca să cu-
prindă lume s, i Dumnezeu în sine s, i, fericit, să le privească.
Lucrarea este dar legea firii omenes, ti, s, i cine nu lucrează
greu păcătuies, te.

După aceste, părintele a arătat cu vorbe care dau gân-
durilor chip viet, uitor cât este de ticăloasă viat, a unui pieri-
tor de foame, s, i a dat credincios, ilor săi sfaturi, zămislite
în mintea lui înt, eleaptă, cum ei ar trebui să lucreze în
primăvară, în vară, în toamnă s, i în iarnă.
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Oamenii au ascultat; în fet, ele lor era scrisă vorba pă-
rintelui, iară mergând spre casă, ei vorbeau numai despre
ceea ce auziseră în biserică s, i fiecare se simt, ea cu un om
mai mult decât până acuma. Erau poate mult, i s, i de aceea
as, teptau numai să treacă sfânta duminică pentru ca în cea
dintâi zi de lucru să înceapă.

— As, a popă n-a mai fost în Sărăceni! grăi Marcu Florii
Cucului, despărt, indu-se de vecinul său Mitru.

— Popă, chiar popă, ca la un sat cinstit, răspunse Mi-
tru; ca s, i când ar fi simt, it că cinstit satul său, tocmai cinstit
nu este.

Au venit apoi alte duminici. Părintele Trandafir a mai
dat însă îndărăt cu predicile. Chiar în a doua duminică n-
avea cui să vorbească. Era vremea cam ploioasă s, i oamenii
au rămas pe acasă. Alte duminici însă era vreme frumoasă:
pesemne atunci nu se îndurau oamenii de vreme; le ve-
nea greu a se despărt, i de cerul lui Dumnezeu. As, a câte o
babă bătrână, câte un mos, neag slab la auz mai avea părin-
tele prin biserică. Adeseori rămânea numai cu Cozonac,
clopotarul. As, a nu se face treabă.

Dacă ar fi fost altfel de om, s-ar fi oprit aci. Părintele
Trandafir e însă ca s, i capra în grădina cu curechi. Când
îl scot, i pe us, ă, ît, i intră prin gard; când astupi gardul, dai
că sare peste gard s, i ît, i face mai multă pagubă, stricând s, i
streas, ina gardului. Dar t, ină-l Dumnezeu! -e numai vorbă!
— tot bun om rămâne părintele Trandafir.

— As, teptat, i! grăi el. Dacă nu venit, i voi la mine, mă
duc eu la voi! S, i apoi porni popa la colindă. Cât e ziua de
mare, gura lui nu se mai oprea. Unde prindea oamenii,
acolo îi t, inea la sfaturi. La câmp dai de popă; la deal dă
popa de tine; mergi la vale, te întâlnes, ti cu popa; intri-n
pădure, tot pe popa îl afli. Popa la biserică, popa la mort,
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popa la nuntă, popa la vecin: trebuie să fugi din sat dacă
voies, ti să scapi de popa. S, i unde te prinde te omoară cu
sfatul.

Vrun an de zile a dus-o părintele Trandafir cu sfatul.
Oamenii ascultau bucuros; le plăcea să stea de vorbă cu
popa s, i chiar se prindeau de sfaturi. Atâta însă, s, i mai
departe tot povestea cea veche: s, tiau oamenii cum să facă,
dar nu făceau. Părintele se cam necăjea. De la o vreme a
fost sfârs, it cu sfaturile. Nu era om în sat asupra căruia să
nu fi descărcat întreaga sa învăt, ătură: nu mai avea ce să
spună.

„Ei! că nu e bine as, a! grăi iarăs, i preotul. Nu merge cu
sfatul. Să-ncep cu ceva mai aspru.”

Se începu batjocura. Unde afla un om, părintele Tran-
dafir începea a-l face de râs s, i a-s, i bate joc de el în tot chipul.
Trece pe lâng-o casă, care nu e tocmai de ieri acoperită:
" Măi! dar istet, om mai es, ti tu! grăies, te către stăpân, s, i
prin vârful casei ai ferestre. Tare iubes, ti lumina s, i sfântul
soare!"

Află o femeie cu cămas, a nespălată: „Uite, măi! dar de
când at, i început voi să purtat, i rochii de postav?”

Se întâlnes, te cu un copil nespălat: „Auzi, nevastă, mult
lictar avet, i voi de se mânjesc copiii atât de tare.”

Dă de un om culcat la umbră s, i-i zice: „... Bun lucru!
bun lucru!” Iar dacă omul se scoală, îl roagă să nu se lase
de lucru, că are copii.

As, a începe s, i o duce mai departe tot as, a. A ajuns treaba
într-atât, încât oamenii cale de-o pos, tă se feresc din dru-
mul popii. A ajuns ca s, i ciuma. Dar mai rău decât toate
este una: după atâta tândălitură, oamenii i-au pus numele
„Popa Tanda”. Apoi Popa Tanda a s, i rămas.

Vorbind drept, sătenilor numai într-un chip nu le plă-
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cea felul popii. Fies, tecare râdea bucuros cu popa de alt, ii;
nici unuia nu-i plăcea, însă, când alt, ii râdeau de dânsul.
As, a e firea omului: fiecare pune bucuros s, aua pe iapa veci-
nului. S, i de asta le plăcea părintele Trandafir poporenilor
săi; cu atâta însă popa nu se mult, umea. Nici n-a trecut
anul, până ce tot, i oamenii din sat erau batjocorit, i; n-a
mai rămas de cine să-s, i bată joc, căci de la o vreme s, i cei
batjocorit, i începeau să râdă. Aici apoi s-a sfârs, it. A rămas
numai una: ca satul să-s, i bată joc de popa.

Doi ani de zile au trecut fără ca părintele Trandafir să
fi mis, cat satul înainte, măcar numai atâta cât e de la vorbă
până la supărare. Oamenii ajunseseră atâta de sfătos, i s, i
atâta de batjocoritori, încât ziua întreagă stau grămezi,
câteodată la sfat, câteodată la batjocură. Era lucru minu-
nat: oamenii cunos, teau binele, râdeau de rău, dar nu se
urneau din loc.

Ei! spună om cu suflet: să nu se supere părintele Tran-
dafir? Ba să se mânie, greu să se mânie!

El s-a s, i mâniat. A început să ocărască oamenii. Cum
a purces la sfaturi, la batjocuri, as, a acum la ocări. Unde
prindea omul, acolo-l ocăra.

Dar acum n-a dus-o departe. La început oamenii se
lăsau ocărât, i. Mai târziu, mai răspundeau s, i ei câte ceva,
as, a, pe sub căciulă. În sfârs, it, însă, văzând că merge prea
gros, începură s, i ei să ocărască pe popa.

De aici înainte trebile se încâlciră. Mergea când crucis, ,
când curmezis, . Oamenii începură să spună popii vorba că
nu se vor lăsa de râs s, i de ocară, ci vor merge la episcopie
s, i-l vor scoate din sat.

Numai asta îi trebuia popii. Au nimerit-o poporenii!
Să-l scoată din Sărăceni: acuma începu popa cu adevărata
ocară.
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As, a a s, i mers; poporenii s-au pus în car. La protopop,
s, i de acolo la episcopie.

*
Este în cartea învăt, ăturilor despre viat, a lumească o

scurtă învăt, ătură: binevoitorii de multe ori ne sunt spre
stricare s, i răuvoitorii spre folos.

Părintele Trandafir astă dată n-a avut noroc să tragă
folos din răuvoitorii săi. Episcopul era un suflet bun, vred-
nic ca să fie pus în toate pomelnicele de pe fat, a pământului.
I s-a făcut milă de bietul popă s, i i-a dat dreptate, ocărând
pe poporeni.

Adică tot în Sărăceni a rămas Popa Tanda.
*
Îndeobs, te, nenorocirile se grămădesc asupra omului.

Una nas, te pe cealaltă; sau că ele sunt surori de cruce. Des-
tul că le aflăm totdeauna ca umbra s, i lumina, una lângă
alta.

Părintele Trandafir avea acum trei copii. Când sosi
acasă de la episcopie, găsi pe preoteasa în pat. Era a patra
bucurie la casă.

O sot, ie bolnavă, trei copii mici, al patrulea de lapte,
o casă numai hârb: prin peret, i se furis, a neaua, cuptorul
afuma s, i acoperis, ul era tovarăs, cu vânturile, iar hambarele
goale, punga des, artă s, i sufletul necăjit.

Părintele Trandafir nu era omul care să fi putut afla
calea pe care să iasă din această încurcătură. De ar fi fost
alt, ii în starea lui, el le putea da ajutor; pe sine însus, i nu se
putea mângâia. El stete multă vreme gânditor la opait, ul
ce arunca lumină somnoroasă; împrejurul lui dormeau
tot, i. S, i bolnava dormea. Apoi nimic nu îndeamnă mai
mult spre întristare decât tocmai privegherea între cei ce
dorm. Iar aces, ti dormitori erau iubit, ii lui, iubit, i de a căror
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fericire el avea să răspundă, iubit, i prin care el viet, uia s, i a
căror iubire da pret, viet, ii sale. Gând se îns, iră cu gândul în
capul lui. Sufletul îi trecea în trecut s, i în viitor, s, i viitorul,
în starea în care se afla, nu putea să s, i-l înfăt, is, eze decât
cu cele mai triste culori. Copiii lui! sot, ia lui! ce va fi de
dâns, ii!? Inima îi era grea, dar nu afla un singur gând
mântuitor, un singur chip de scăpare; în lume nu afla
nimic de unde ar fi putut prinde sperant, ă.

A doua zi de dimineat, ă era duminică; părintele se duse
la biserica cea închinată spre pământ, ca să citească utre-
nia.

Ca îndeobs, te oamenii, părintele Trandafir niciodată
nu s, i-a dat seamă despre cele ce făcea. Era preot s, i era bu-
curos. Îi plăcea să cânte, să citească evanghelia, să învet, e
cres, tinii, să mângâie s, i să dea ajutor sufletesc celor rătăcit, i.
Mai departe nu se gândea. De s-ar fi întrebat, cândva,
dacă cuprinde el s, i înalta sfint, enie, tainicul înt, eles al che-
mării sale, ar fi râs poate în tăcere de toate acele pe care
omul numai în momentele grele le pricepe. Este în firea
omului că după ce mintea pricepe un s, ir de lucruri mai
ascunse, ea pune aceeas, i măsură pe lumea întreagă s, i nu
mai crede ceea ce nu poate înt, elege. Nu totdeauna însă
omul gândes, te. Sunt întâmplări în fat, a cărora mintea stă
locului: în primejdie, când sufletul nu mai află ajutor, în
bucurie, când el nu află izvorul din care îi curge norocul,
s, i în îns, irarea gândurilor sale, când el nu le mai află legă-
tura. Atunci când omul în orice chip a ajuns la locul unde
putint, a începe să se atingă cu neputint, ele sale, înceată a
mai gândi, gândind în locul său firea omenească.

Părintele Trandafir intră în biserică. De câte ori a in-
trat el în astă biserică! Dar totdeauna precum intră fău-
rarul în făurărie. Acuma însă îl prinse o frică neînt, eleasă,
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merse cât, iva pas, i înainte, se opri, îs, i ascunse fat, a în amân-
două mâinile s, i începu să plângă greu s, i cu suspin înăbus, it
s, i fioros. De ce plângea el? Înaintea cui plângea? Din gura
lui numai trei cuvinte au ies, it: „Puternice Doamne! Ajută-
mă!...” S, i oare credea el că acest gând, cuprins cu atâta
înfocare în desperarea lui, îi va putea da ajutor? El nu
credea nimic, nu gândea nimic: era purtat.

Capitolul II

Sfânta Scriptură ne învat, ă că întocmai precum plugarul
trăies, te din rodul muncii sale, s, i păstorul sufletesc, care
slujes, te altarului, din slujba sa, de pe altar, să trăiască. S, i
părintele Trandafir s, i într-asta era credincios către sfânta
învăt, ătură; el totdeauna a lucrat numai pentru povăt, uirea
sufletească a poporenilor săi, as, teptând ca aces, tia, drept
răsplată, să se îngrijească de traiul lui zilnic. Nu însă tot-
deauna lumea este întocmită după cum este scris s, i este
poruncă; as, a era numai popa, iară nu s, i poporenii. Din
slujba sa părintele trăgea foarte put, in folos, atât cât nu era
destul, adică: patru bucăt, i de pământ la t, arină, birul de
la poporeni s, i folosul de la cei născut, i s, i cei mort, i. Toate
la un loc — nimic, fiindcă pe pământ nu răsare aproape
nimic, birul nu este decât de nume, cei născut, i se botează
de milă s, i celor mort, i li se face pomană de către popa.

În apropierea bisericii se află o casă pustie, numai
după nume casă. Stăpânul casei ar fi t, inut vitele într-însa,
dar n-avea vite. Lângă casă era un loc de grădină, grădina
însă nu era, fiindcă zis a fost cum că garduri în Sărăceni
nu sunt. Părintele Trandafir cumpărase casa cu loc cu
tot s, i locuia în ea. De când casa era a popii, prea multe
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îndreptări nu i se făcuseră, s, i acum era tot hârb, peret, ii
ciur s, i acoperis, ul mrejă. Părintele numai de ale altor case
purta grijă.

Masa popii nu era mai bună decât casa. Vorba cu lu-
mea ghebos, ilor: omul se îndreaptă după oameni, chiar s, i
când ar voi să-ndrepteze oamenii după sine; popa trăia
în felul satului. Noroc avea numai cu zestrea preotesei;
dar de unde numai se ia, multă vreme nu se ia; s, i asta se
apropia de postul cel mare.

*
„Nu merge! grăi părintele Trandafir. As, a nu merge!”

Începu a se face s, i el om ca lumea, a se îngriji mai-nainte
de toate de binele casei sale.

Numaidecât în primăvară luă un t, igan, îl puse să frământe
imală s, i-s, i lipi casa. În câteva zile tot, i patru peret, ii erau
lipit, i s, i muruit, i. Acum părintele s, edea mai bucuros afară
decât în casă, fiindcă din casă nu se vedea atât de bine
muruiala casei; s, i era frumos lucru o casă muruită în Să-
răceni, mai ales când omul îs, i putea zice: „Asta e a mea!”
Era însă un lucru care defel nu se potrivea. De câte ori
ochii părintelui scăpătau peste peret, i s, i acoperis, , el intra
în casă; îi părea c-a văzut acuma destul. Nu privea bucu-
ros la acoperis, ul stricat s, i, totus, i, de câte ori voia să vadă
peret, ii, vedea tot acoperis, ul. Afurisitul de acoperis, ! Nu
mai era chip să-l lase precum era.

Colo jos în vale, pe unde sunt bălt, ile cele multe, nu
cresc numai sălcii s, i răchite; pe ici, pe colea este s, i s, ovar,
pipirig, papură, ba chiar s, i câte un fir de trestie. „As, a
voi să fac!” gândi popa. Luă un om, îl puse la s, ovar, la
pipirig, la papură s, i trestie. Sâmbătă era plin împrejurul
casei, tot snopi legat, i cu nuiele de răchită; iară în cealaltă
sâmbătă acoperis, ul era cârpit s, i tivit pe vârf cu snopi de
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trestie, peste care erau întinse două prăjini legate cu furci.
Acuma lucrul era chiar bun, s, i nu scump. Oamenii treceau
pe lângă casa popii, clătinau din cap s, i ziceau câteodată:
„Popa e omul dracului!” Iară popa petrecea bucuros pe
afară.

Dar nici astă bucurie n-a t, inut multă vreme. Tot se
mai afla un lucru care nu se potrivea. Popa se simt, ea prea
în câmp. Ca s, i a lui casă nu mai era nici una în sat; s-ar fi
potrivit ca ea să fie cumva despărt, ită de sat. Părintele se
cam sfia a zice „la mine acasă”, fiindcă vedea că „la el” este
„în sat”. Un gard trebuia încă s, i o portit, ă, pe care să intre
oamenii când vin la popa; să fie gard numai de nume, să
fie portit, a numai pârleaz, dar să se s, tie că, mai-nainte de
a intra în casa popii, trebuie să intri în curtea lui.

Popa iarăs, i luă om, îl trimise să taie spini s, i pari, bătu
parii în pământ, puse spinii printre pari s, i gardul fu gata.
Înaintea casei, înspre biserică, loc de vreo 400 de stân-
jeni, locul fu îngrădit: iară portit, a se făcu din patru pari
înt, epenit, i cu alt, i doi, care erau pus, i crucis, .

Mai ales preoteasa se bucura foarte când se văzu as, a
îngrădită; mai ales popa se bucura când vedea că se bucură
preoteasa. Nu era zi în care popa ori preoteasa să nu le
zică copiilor de vreo zece ori: „Auzit, i? să nu ies, it, i afară
din curte! Jucat, i-vă frumos aici, acasă!”

Când omul a făcut începutul, el nu mai ajunge la capăt.
O dorint, ă nas, te pe cealaltă. Acuma preotesei i-a intrat un
lucru în cap.

— S, tii tu ce, popă? zise ea într-o dimineat, ă. Eu as,
gândi că ar fi bine să fac câteva straturi colo de-a lungul
gardului.

— Straturi?
— Da! să semănăm ceapă, morcovi, fasole, barabule
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s, i curechi. Părintele rămase uimit. Îi părea că asta ar fi
peste putint, ă. Straturi în Sărăceni!... Dar câteva zile capul
îi era plin de straturi, de barabule, de curechi s, i fasole; as, a,
peste iar câteva zile locul era săpat, straturile erau făcute.
Nu era ziuă în care atât popa, cât s, i preoteasa să nu fi mers
măcar de zece ori la straturi, pentru ca să vadă dacă nu
erau răsărite semint, ele. Mare a fost bucuria într-o zi. Popa
s-a sculat mai de dimineat, ă.

— Muiere, scoală!
— Ce-i?
— Au răsărit! Toată ziua aceea popa s, i preoteasa cu

copii cu tot au petrecut vremea s, ezând pup între straturi.
Care vedea mai multe semint, e încolt, ite, acela era mai no-
rocos.

Iară sătenii treceau pe lângă casa popii, priveau prin-
tre spini la straturile popii s, i-s, i ziceau s, i astă dată: „Popa
e omul dracului!”

— Auzi tu, preoteasă, grăi acum popa. Oare n-ar fi
bine să sămănăm păpus, oi pe lângă gard s, i împrejurul stra-
turilor?

— Ba bine, zău as, a! Mie-mi place păpus, oiul verde,cai
de la bastinasi!

— S, i mie, mai ales copt pe jăratic!
Lucru nou! popa se-nconjură cu păpus, oi. Îi râdea

inima când gândea cât se va face de frumoasă treaba, când
jur împrejur păpus, oiul va cres, te s, i va acoperi spinii din
gard, care începeau a nu-i mai plăcea părintelui. Dar tot
vorba cea veche: un necaz nas, te pe celălalt. În dosul casei
era încă o bucată de loc, de vreo cinci ori mai mare decât
acea îngrădită. Asta nu mai ies, ea din mintea popii. Pentru
ce să stea goală? Oare n-ar putea el pune păpus, oi s, i în dosul
casei?
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În t, arinile de pe Fat, ă oamenii arau s, i semănau, în sat
însă neatins era pământul, pentru că aici era sat.

Marcul Florii Cucului, vecinul popii, avea un plug cam
stricat... dar plug, iar Mitru Cătănas, , vecinul lui Marcu,
avea doi boi slabi s, i un cal spetit. Popa, Marcu, Mitru, boii
s, i calul împreună munciră o zi de dimineat, ă până seara;
locul fu arat s, i semănat cu păpus, oi.

Popa de aci înainte sta mai bucuros în dosul casei. Era
lucru minunat s, i frumos — as, a brazde s, i printre brazde,
pe ici pe colea, câte un fir de păpus, oi abia încolt, it. Cu toate
acestea, popa se scărpina câteodată, ba foarte adeseori,
după ureche. Părea că tot îi mai apasă ceva pe inimă. Era
lucru greu, de care nu cuteza a se prinde: pământurile din
t, arină. Până acum le-a fost dat în parte; acum nu s, tia ce să
facă cu ele. I-ar fi plăcut ca să le lucreze însus, i. Să-s, i vadă
el semănăturile lui, să meargă la ele cu preoteasa, apoi la
toamnă... Era lucru foarte ademenitor!

S-a făcut multă vorbă cu preoteasa asupra acestui lu-
cru. Trebuiau cai, trăsură, plug, slugă, grajd. O mult, ime
de lucruri trebuiau. Iară popa nu se prea pricepea la plu-
gărie... S, i totus, i, straturile erau verzi, păpus, oiul încolt, ea.
Popa îs, i întări gândul; luă rămăs, it, a din zestrea preotesei,
care sta încă încuiată în ladă, s, i se apucă de muncă.

Plugul Marcului era bun pentru început. Un cal cum-
pără popa de la Mitru; alt cal se afla la un om din Valea-
Răpit, ii; Stan S, chiopul avea un car cu trei roate, popa îl
cumpără, fiindcă a câs, tigat o roată de la Mitru, ca adaos la
calul spetit.

Cozonac Clopotarul se prinse să fie slugă la popa, fi-
indcă casa lui era numai la o săritură de aici. Popa bătu
apoi patru stâlpi la capătul casei, doi mai înalt, i, doi mai
scurt, i, alcătui trei peret, i de nuiele, făcu acoperis, de s, ovar,
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s, i grajdul fu gata.
În vremea asta, părintele Trandafir a îmbătrânit cu

zece ani; dar întinerea când încărca preoteasa s, i copiii în
trăsură, da bici la cai s, i mergea ca să-s, i vadă holdele.

Sătenii îl vedeau, clătinau din cap s, i iarăs, i ziceau: „Popa
e omul dracului!”

Preoteasa avea însă necazurile ei muieres, ti. Ea avea
o icoană frumoasă, pe care a fost căpătat-o în cinste de la
feciorul popii din Vezura. S, i acum icoana zăcea pusă în
fundul lăzii, învelită în hârtie. Ar fi dorit mult s-o pună
între feres, ti, să pună s, i flori de busuioc împrejurul ei, s-o
vadă mai adeseori, fiindcă icoana era chipul Sfintei Maria,
Maica Domnului, s, i pe fiica preotesei o chema Maria. Era
s, i un alt lucru ce o supăra pe preoteasa: o fereastră era
astupată cu băs, ică de porc, iar în celelalte două erau trei
ochi spart, i s, i cârpit, i cu hârtie. Era cam întuneric în casă.

Pas, tile se apropiau. Nu mai erau decât cinci zile până-
n Săptămâna cea Mare. Dacă popa voia să petreacă Pas, tile
cu preoteasa împreună, nu-i rămenea decât să câs, tige trei
lucruri de căpetenie: var pentru peret, i, ferestre pentru
casă s, i privaz pentru icoana Sfintei Mariei, Maicii Prea-
curate — tot lucruri care numai în oras, se pot căpăta. La
târg, dară!

Avea popa cai, avea s, i trăsură. Îl cam supărau însă
lesele, din care n-au fost rămas decât spinarea cu coastele.
Îl prindea apoi rus, inea, ca popă ce era, să meargă fără de
lese la târg. În împrumut nu putea lua, fiindcă se afla în
Sărăceni, unde nici popa n-avea lese cumsecade.

Nevoia este cel mai bun învăt, ător. Părintele trimise
pe Cozonac în vale, după nuiele, bătu doi pari în pământ,
între pari, tot la depărtare de o palmă, bătu bet, igas, e mai
subt, irele s, i apoi popa, preoteasa, copiii s, i Cozonac se pu-
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seră la împletit. Multă vreme nu trecu până ce lesele s, i fură
gata. De minune nu era lucrul: erau însă cele mai bune
lese în Sărăceni, bune, încât Cozonac nu se putu răbda să
nu-s, i zică: „Popa e omul dracului!”

La târg s, i de la târg acasă, părintele se făli cu lesele
sale; află că alt, ii au, ba chiar cumpără mai rele lese decât
acelea pe care le făcuse el.

— Ce faci, popă?
— Lese.
— Dacă doar ai!
— Fac pentru cei ce n-au. După Pas, ti, Cozonac începu

să curet, e bălt, ile de nuiele, iară popa să împletească lese.
Cu cât mergea lucrul mai-nainte, cu atât mai bine mergea;
cea din urmă leasă era totdeauna cea mai bună.

Marcu Florii Cucului era om sfătos. Îi plăcea să stea
de vorbă cu popa. Cozonac curăt, ă nuiele, popa împletes, te,
iară Marcu zace întins pe burtă cu capul pe pumni s, i prives, te
în dragă voie.

— Nuiaua asta e cam lungă, zise părintele, măsurând
o nuia cu privirea. Măi, Marcule! ia dă-mi toporul cela, ca
s-o fac mai scurtă!

Toporul era la picioarele lui Marcu; Marcu ridică par-
tea de dinainte a trupului, se reazemă pe cot, întinde pi-
ciorul s, i mos, cotes, te, voind să tragă toporul cu piciorul.

— Tare t, i-e degrabă! îi grăies, te popa, s, i-i trage una cu
nuiaua. Marcu sare s, i se încredint, ează că el este cu mult
mai sprinten decât credea. În urmă, astă încredint, are i-a
fost de mare folos. Înainte de Rusalii, părintele a gătit
un car de lese, cu care avea să meargă la târg, s, i Marcu
s, tia foarte bine că, dacă popa vinde lesele, s, i el va să aibă
sărbători bune. I-a fost ajutat popii câteva săptămâni, s, i
lucrul totdeauna îi aduce folos celui ce-l face.
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Înainte de Rusalii începură însă nis, te ploi, care părea
că nu vor mai înceta.

— Nu s, tiu, zău, eu ce voi face, zise popa. Parcă m-oi
lăsa cu târgul până după Rusalii. Mi-e groază să plec pe
ploaia asta. Dacă n-o sta ploaia până joi, apoi eu, unul, nu
mă duc!

Marcu se scărpină după urechi, dar nu zise nimic. Ve-
dea s, i el că popa nu se cade să fie plouat. Îl supăra însă
lucrul s, i-l făcea să se gândească.

— Oare, grăi el într-un târziu, încetând a împleti, oare
n-am putea noi împleti o rogojină? S, ovar, rogoz s, i pipirig
este în vale!

— Măi, poate că ai dreptate, îi răspunse popa. S, i aceea
tot cam as, a trebuie să fie ca s, i asta ce facem noi.

Dându-i ajutor popii, Marcu a început să facă mai
bune lese decât popa. Rogojina a ies, it în cinstea lui; iară
popa n-a venit plouat, ci cu punga plină de la târg.

Ziua sfintelor Rusalii astă dată a fost zi bună. Preo-
teasa avea rochie nouă, cei trei mai măris, ori aveau papucas, i
din oras, , Măriuca cea mai micut, ă avea o pălărie de paie cu
două flori ros, ii, iară peret, ii erau albi chiar s, i pe dinafară,
ferestrele erau întregi, casa era luminoasă s, i icoana Sfintei
Mariei Maicii Preacurate se vedea bine cum era pusă sus,
între ferestre, s, i împodobită cu florile crescute pe margi-
nea straturilor. Făină albă, carne, unt, ba chiar s, i zahăr
a adus popa de la oras, . Părintele o iubea pe preoteasa
ei, însă niciodată nu s-au sărutat. Preoteasa a început să
plângă — nu s, tie de ce —, iară părintele Trandafir era să
plângă când a sosit în biserică; a văzut însă oamenii pe la
icoane s, i a intrat în altar cu lacrimile în ochi. Zic oamenii
că el niciodată n-a cântat mai frumos decât într-astă zi. A
rămas vorba: „Cântă ca popa la Rusalii!”
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*
Vremurile vin; vremile se duc: lumea merge înainte,

iară omul, când cu lumea, când împotriva ei.

Capitolul III

Drumul de t, ară vine din oras, , trece pe lângă Valea-Seacă s, i
merge mai departe pe la Valea-Răpit, ii. Unde se întâlnesc
drumurile, la împreunarea celor două văi, pe Răpit, a, este o
moară, lângă Răpit, a este o rugă, lângă rugă este o fântână,
iar lângă fântână sunt opt paltini frumos, i. Locul acesta
se zice: „La rugă la Sărăceni!” De aici până la Sărăceni nu
este decât cale de un ceas. Cu toate aceste, de câte ori vine
din oras, , sărăceneanul se opres, te aici, adapă caii s, i mai
stă put, ină vreme, as, teptând ca să vie vreun drumet, care să
întrebe: „Ce sat e acela unde se vede biserica cea frumoasă
cu peret, i albi s, i cu turn sclipitor?” Fiind întrebat astfel, el
îs, i netezes, te mustăt, ile s, i răspunde privind fălos spre acel
loc: „Acolo sus pe Gropnit, a? Acela e satul nostru, Sărăcenii.
Dar clopotele să le auzi; ce clopote sunt în turnul acela!...
S-aude cale de trei ceasuri!”

Unde se despart drumurile este un stâlp cu două brat, e:
pe un brat, stă scris: „Spre Valea-Răpit, ii”, pe celălalt: „Spre
Valea-Seacă”. Drum ca acela care trece prin Valea-Seacă
înspre Sărăceni jur-împrejur nu este. Neted ca masa s, i
vârtos ca sâmburele de cireas, ă. Se vede că sărăcenenii
l-au făcut de dragul lor. În dreapta s, i în stânga, tot zece-
cincisprezece pas, i unul de altul, sunt nis, te nuci stufos, i,
la care omul prives, te cu drag. Albia pârâului rămâne la
dreapta: drumul trece pe coaste, mai pe sus, ca să nu-l
atingă năpădirea apei. Sărăcenenii au trebuit să sfarme
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stânci în calea lor; dar au făcut-o bucuros, fiindcă din
stânci s, i-au făcut drumul.

Pe aicea sărăceneanul se simte acasă, pentru aceea
mână numai în pas, i. De altminterea, nici nu i se urăs, te.
Aproape la tot pasul întâlnes, te câte un cunoscut, cu care
mai schimbă vorba „de unde s, i până unde”. Ăsta duce un
car de var, celălalt un car de poame; mai apoi vine unul
cu împletituri, altul cu un car de roate, doage, ori alt lemn
lucrat. Iară pe marginea drumului, din când în când, dă
de pietrarii care ciocănesc din zori de zi până la apusul
soarelui. Astă cale nu e pustie!

Unde cotes, te valea s, i drumul, acolo sunt vărăriile. Aici
apoi e târg întreg. Unii încarcă var, alt, ii descarcă piatră
s, i lemne; pietrarii fac tocot; vărarii aruncă lemne în foc;
stăpânii fac larmă unul pentru cinci.

De la acest loc s, i satul se vede mai bine. Grădinile
sunt însă prea îndesate cu pomi; numai printre crengi ori
peste pomi vedem pe ici, pe colea, câte o bucată din peret, ii
s, i acoperămintele caselor. Casa popii este tocmai lângă
biserică: nici din asta nu vedem însă decât cinci ferestre s, i
un acoperământ ros, u cu două hornuri. În fat, ă cu biserica
e s, coala. Casa, din care nu vedem decât o bucată de perete
cu două ferestre mari s, i acoperământul, este a lui Marcu
Florii Cucului. Iară zidirea cea mare, care se vede mai în
vale, este primăria. Dacă satul nu ar fi atât de îndesat, ar
trebui să ni se înfăt, is, eze foarte frumos. As, a însă rămâne
învelis, ul, din care trebuies, te să urmăm la cele ce nu vedem.

Toate s-au schimbat; numai părintele Trandafir a ră-
mas precum a fost: verde, vesel s, i harnic. Dacă părul că-
runt s, i barba căruntă nu ar vesti vremea lui, am crede că
copilas, ii cu care se joacă înspre seară la lait, a cea de dinain-
tea casei sunt copilas, ii lui. Unul dintre copilas, i, pe care l-a
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ridicat ca să-l sărute, îi fură pălăria din cap s, i fuge cu ea
năstas, nic. Măriuca deschide fereastra s, i strigă: „Trandafi-
rică al mamei, nu lăsa pe mos, -tătuca cu capul gol”. Apoi
fuge de la fereastră, pentru ca să prindă pe Ileana, care
a furat ceapt, a bunichii, s-a împodobit cu ea s, i vine să se
fălească la mos, -tătuca. Mos, -tătuca râde din toată inima; îi
place gluma. Tocmai vine de la vecernie s, i părintele Coste,
s, i prinde atât pe Ileana cât s, i pe Mariuca, le sărută s, i apoi
se pune pe lait, ă lângă socrul său. Marcu, vecinul, vechiul
prieten, socrul Măriucăi, om de casă, vede alaiul s, i vine
s, i el să stea de vorbă. „Bătrânule! na-t, i căciula, nu sta cu
capul gol!” grăies, te bunica, întinzând căciula pe fereastră.

Un om din sat trece, le poftes, te „bună odihnă” s, i-s, i
zice: „T, ine-l, Doamne, la mult, i ani, că este omul lui Dum-
nezeu!”
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Moara cu noroc

I

— Omul să fie mult, umit cu sărăcia sa, căci, dacă e vorba,
nu bogăt, ia, ci linis, tea colibei tale te face fericit. Dar voi să
facet, i după cum vă trage inima, s, i Dumnezeu să vă ajute
s, i să vă acopere cu aripa bunătăt, ii sale. Eu sunt acum
bătrână, s, i fiindcă am avut s, i am atât de multe bucurii în
viat, ă, nu înt, eleg nemult, umirile celor tineri s, i mă tem ca
nu cumva, căutând acum la bătrânet, e un noroc nou, să
pierd pe acela de care am avut parte până în ziua de astăzi
s, i să dau la sfârs, itul viet, ii mele de amărăciunea pe care nu
o cunosc decât din frică. Voi s, tit, i, voi facet, i; de mine să nu
ascultat, i. Mi-e greu să-mi părăsesc coliba în care mi-am
petrecut viat, a s, i mi-am crescut copiii s, i mă cuprinde un
fel de spaimă când mă gândesc să rămân singură într-însa:
de aceea, poate că mai ales de aceea, Ana îmi părea prea
tânără, prea as, ezată, oarecum prea blândă la fire, s, i-mi
vine să râd când mi-o închipuiesc cârciumărit, ă.

— Vorbă scurtă, răspunse Ghit, ă, să rămânem aici, să
cârpesc s, i mai departe cizmele oamenilor, care umblă
toată săptămâna în opinci ori descult, i, iară dacă dumi-



nica e noroi, îs, i duc cizmele în mână până la biserică, s, i
să ne punem pe prispa casei la soare, privind eu la Ana,
Ana la mine, amândoi la copilas, , iară d-ta la tustrei. Iacă
linis, tea colibei.

— Nu zic, grăi soacra as, ezată. Eu zic numai ce zic eu,
vă spun numai as, a, gândurile mele, iară voi facet, i după
gândul vostru, s, i s, tit, i prea bine că, dacă voi vă ducet, i la
moară, nici vorbă nu poate fi ca eu să rămân aici ori să mă
duc în altă parte: dacă vă hotărât, i să merget, i, mă duc s, i
eu cu voi s, i mă duc cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată
dragostea mamei care încearcă norocul copilului ies, it în
lume. Dar nu ceret, i ca eu să hotărăsc pentru voi.

— Atunci să nu mai pierdem vorba degeaba: mă duc
să vorbesc cu arândas, ul, s, i de la Sf. Gheorghe cârciuma
de la Moara cu noroc e a noastră.

— În ceas bun să fie zis, grăi bătrâna, s, i gând bun să
ne dea Dumnezeu în tot ceasul!

II

De la Ineu drumul de t, ară o ia printre păduri s, i peste t, arini
lăsând la dreapta s, i la stânga satele as, ezate prin colt, urile
văilor. Timp de un ceas s, i jumătate drumul e bun; vine
apoi un pripor, pe care îl urci, s, i după ce ai coborât iar în
vale, trebuie să faci popas, să adapi calul ori vita din jug s, i
să le mai las, i timp de răsuflare, fiindcă drumul a fost cam
greu, iară mai departe locurile sunt rele.

Aici în vale e Moara cu noroc. Ori din care parte ar veni,
drumet, ul se bucură când o zăres, te din culmea dealului
ples, uv, căci, venind dinspre locurile rele, ea îl vestes, te că a
scăpat norocos, iară mergând spre ele, la moară poate să
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găsească ori să as, tepte alt, i drumet, i, ca să nu plece singur
mai departe.

S, i fiindcă aici se opresc tot, i drumet, ii, încetul cu încetul
s-a făcut bătătură înaintea morii, s, i oarecum pe nesimt, ite
moara a încetat a mai măcina s, i s-a prefăcut în cârciumă
s, i loc de adăpost pentru tot drumet, ul obosit s, i mai ales
pentru acela pe care noaptea-l apucă pe drum. În cele din
urmă, arândas, ul a zidit cârciuma la un loc mai potrivit,
departe de câteva sute de pas, i de la râulet, , iară moara
a rămas părăsită, cu lopet, ile rupte s, i cu acoperământul
ciuruit de vremurile ce trecuseră peste dânsul.

Cinci cruci stau înaintea morii, două de piatră s, i trei
altele cioplite din lemn de stejar, împodobite cu t, ircălamul
s, i vopsite cu icoane sfinte; toate aceste sunt semne care-l
vestesc pe drumet, că aci locul e binecuvântat, deoarece
acolo unde vezi o cruce de aceste a aflat un om o bucurie
ori a scăpat altul de o primejdie.

Dar binecuvântat era locul acesta mai ales de când
veniseră cârciumarul cel nou cu nevasta lui tânără s, i cu
soacră-sa cea bătrână, căci ei nu primeau pe drumet, ca
pe un străin venit din lume, ci ca pe un prieten as, teptat
de multă vreme la casa lor. Abia trecuseră dar câteva luni
după Sf. Gheorghe, s, i drumet, ii mai umblat, i nu mai ziceau
că o să facă popas la Moara cu noroc, ci că se vor opri la
Ghit, ă, s, i toată lumea s, tia cine e Ghit, ă s, i unde e Ghit, ă, iar
acolo, în vale, între pripor s, i locurile cele rele, nu mai era
Moara cu noroc, ci cârciuma lui Ghit, ă.

Iară pentru Ghit, ă cârciuma era cu noroc. Patru zile
pe săptămână, de mart, i seară până sâmbătă, era mereu
plină, s, i tot, i se opreau la cârciuma lui Ghit, ă, s, i tot, i luau
câte ceva, s, i tot, i plăteau cinstit.

Sâmbătă de cu seară locul se des, erta, s, i Ghit, ă, ajun-
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gând să mai răsufle, se punea cu Ana s, i cu bătrâna să
numere banii, s, i atunci el privea la Ana, Ana privea la el,
amândoi priveau la cei doi copilas, i, căci doi erau acum,
iară bătrâna privea la câtes, ipatru s, i se simt, ea întret, inută,
căci avea un ginere harnic, o fată norocoasă, doi nepot, i
sprinteni, iară sporul era dat de la Dumnezeu, dintr-un
câs, tig făcut cu bine.

Duminică dimineat, ă Ghit, ă punea calul la teleagă s, i
bătrâna se ducea la biserică, fiindcă bătrânul, fie iertat,
fusese cojocar s, i cântăret, de strană, s, i as, a, mergând la
biserică, ea se ducea parcă să-l vadă pe el.

Când bătrâna pleca la biserică, toate trebuiau să fie
puse bine la cale, căci altfel ea odată cu capul nu ar fi plecat.
Încă sâmbătă după amiazăzi sluga trebuia să rânească
grajdul, curtea s, i locul de dinaintea cârciumii, în vreme ce
bătrâna s, i Ana găteau cârciuma pentru ziua de duminică.
Duminică în zori bătrâna primenea copiii, se gătea de
sărbătoare, mai dădea o raită prin împrejur, ca să vadă
dacă în adevăr toate sunt bine, apoi se urca în teleagă.

Ana s, i Ghit, ă îi sărutau mâna, ea mai săruta o dată
copilas, ii, apoi zicea: „Gând bun să ne dea Dumnezeu!”, îs, i
făcea cruce s, i dădea semn de plecare.

Dar ea pleca totdeauna cu inima grea, căci trebuia să
plece singură s, i să-i lase pe dâns, ii singuri la pustietatea
aceea de cârciumă.

Dacă aruncai privirea împrejur, la dreapta s, i la stânga,
vedeai drumul de t, ară s, erpuind spre culme, iară la vale,
de-a lungul râulet, ului, cât străbate ochiul, până la câmpia
nesfârs, ită, afară de cât, iva arini ce stăteau grămadă din
jos pe podul de piatră, nu zăreai decât iarbă s, i mărăcini.
La deal valea se strâmtează din ce în ce mai mult; dar aici
vederile sunt multe s, i deosebite: de-a lungul râulet, ului se
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întind două s, iruri de sălcii s, i de răchite, care se îndeasă
mereu, până se pierd în crângul din fundul văii; pe culmea
dealului de la stânga, despre Ineu, se ives, te pe ici, pe colo
marginea unei păduri de stejar, iară pe dealul de la dreapta
stau răzlet, e rămăs, it, ele încă nestârpite ale unei alte păduri,
cioate, rădăcini ies, ite din pământ s, i, tocmai sus la culme,
un trunchi înalt, pe jumătate ars, cu crengile uscate, loc
de popas pentru corbii ce se lasă croncănind de la deal
înspre câmpie; fundul văii, în sfârs, it, se întunecă, s, i din
dosul crângului depărtat iese turnul t, uguiat al bisericii
din Fundureni, învelit cu tinichea, dară pierdut oarecum
în umbra dealurilor acoperite cu păduri posomorâte, ce
se ridică s, i se grămădesc unul peste altul, până la muntele
Bihorului, de pe ale cărui culmi troienite se răsfrâng razele
soarelui de dimineat, ă.

Rămânând singur cu Ana s, i cu copiii, Ghit, ă prives, te
împrejurul său, se bucură de frumuset, ea locului s, i inima îi
râde când Ana cea înt, eleaptă s, i as, ezată deodată îs, i pierde
cumpătul s, i se aruncă răsfăt, ată asupra lui, căci Ana era
tânără s, i frumoasă, Ana era fragedă s, i subt, irică, Ana era
sprintenă s, i mlădioasă, iară el însus, i, înalt s, i spătos, o
purta ca pe o pană subt, irică.

Numai câteodată, când în timp de noapte vântul zgâlt, âia
moara părăsită, locul îi părea lui Ghit, ă străin s, i pustiicios,
s, i atunci el pipăia prin întuneric, ca să vadă dacă Ana, care
dormea ca un copil îmbăiat lângă dânsul, nu cumva s-a
descoperit prin somn, s, i s-o acopere iar.
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III

Cât t, in luncile, ele sunt pline de turme de porci, iară unde
sunt multe turme, trebuie să fie s, i mult, i păstori. Dar s, i
porcarii sunt oameni, ba, între mult, i, sunt oameni de tot
felul, s, i de rând, s, i de mâna a doua, ba chiar s, i oameni de
frunte.

O turmă nu poate să fie prea mare, s, i as, a, unde sunt
mii s, i mii de porci, trebuie să fie sute de turme, s, i fiecare
turmă are câte un păstor, s, i fiecare păstor e ajutat de către
doi-trei băiet, i, boitarii, adeseori s, i mai mult, i, dacă turma
e mare. E dar pe lunci un întreg neam de porcari, oameni
care s-au trezit în pădure la turma de grăsuni, ai căror
părint, i buni s, i străbuni tot păstori au fost, oameni care
au obiceiurile lor s, i limba lor păstorească, pe care numai
ei o înt, eleg. S, i fiindcă nu-i negut, ătorie fără de pagubă,
iară păstorii sunt oameni săraci, trebuie să fie cineva care
să răspundă de paguba care se face în turmă: acest ci-
neva este „sămădăul”, porcar s, i el, dar om cu stare, care
poate să plătească grăsunii pierdut, i ori pe cei furat, i. De
aceea sămădăul nu e numai om cu stare, ci mai ales om
aspru s, i neîndurat, care umblă mereu călare de la turmă
la turmă, care s, tie toate înfundăturile, cunoas, te pe tot, i
oamenii buni s, i mai ales pe cei răi, de care tremură toată
lunca s, i care s, tie să afle urechea grăsunului pripăs, it chiar
s, i din oala cu varză.

S, i dacă lumea zice că locurile de lângă Moara cu noroc
sunt rele, n-ai fi avut decât să-l întrebi pe vreunul dintre
sămădăi, s, i el t, i-ar fi putut spune pentru ce nu sunt bune
s, i cine le primejduies, te; dar sămădăul e, mai presus de
toate, om tăcut, s, i dacă îl întrebi asemenea lucruri, el răs-
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punde: „Nu s, tiu, n-am văzut, am atâtea s, i atâtea turme în
răspunderea mea s, i nu mă pot strica cu oamenii”. El s, tie
ce s, tie, numai pentru nevoile lui.

Veneau câteodată pe la cârciuma lui Ghit, ă s, i porcari,
nis, te oameni îndeobs, te înalt, i s, i bine făcut, i, cu cămas, a
neagră s, i cu părul strălucitor de untura cea multă s, i căzut
în plete lungi s, i răsucite asupra grumajilor goi; oameni
erau s, i ei, chiar oameni cinstit, i, care mănâncă, beau s, i
plătesc.

Într-o zi de luni au venit trei ins, i în cărut, ă cu osiile de
fier, us, urică s, i trasă de doi cai frumos, i, dintre care însă
unul mai mare s, i altul mai mic. În cărut, ă nu era nici scaun,
nici fân, ci unul dintre porcarii unsuros, i mâna caii, stând
în picioare, iară ceilalt, i doi s, edeau pe leutrele vopsite în
verde, ca s, i când n-ar fi venind decât de aci din apropiere.

„Ăs, tia nu prea îmi par a oameni buni”, îs, i zise Ghit, ă
când îi văzu sărind din cărut, ă s, i privind împrejur, ca unii
ce au mai fost pe aici s, i acum nu găsesc nici locul, nici
oamenii ca odinioară.

Ei întrebară dacă n-a fost sămădăul pe acolo, puseră
sluga să deshame caii, să-i adape s, i să le dea ovăz, apoi
intrară, băură fiecare cât trei ins, i la un loc s, i plecară cu un
„noroc bun”.

— Bine, dar n-au plătit, grăi bătrâna nedumerită.
— Lasă, că m-am înt, eles eu cu dâns, ii, răspunse Ghit, ă,

apoi se duse pe ici în colea, ca nimeni să nu-i vadă fat, a s, i
ca nu cumva nevasta să-l întrebe: „Ce ai, Ghit, ă?”

Peste put, in sosi s, i sămădăul, vestitul Lică Sămădăul,
la Moara cu noroc.

Lică, un om de treizeci s, i s, ase de ani, înalt, uscăt, iv s, i
supt la fat, ă, cu mustat, a lungă, cu ochii mici s, i verzi s, i cu
sprâncenele dese s, i împreunate la mijloc. Lică era porcar,
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însă dintre cei ce poartă cămas, ă subt, ire s, i albă ca flori-
celele, pieptar cu bumbi de argint s, i bici de carmajin, cu
codoris, tea de os împodobit cu flori tăiate s, i cu ghintulet, e
de aur.

El îs, i opri calul înaintea cârciumii, aruncă o privire
la Ana, apoi alta la bătrâna care s, edeau pe lait, a de lângă
masa cea mare din umbra cerdacului, trase cu ochii o raită
primprejur, apoi întrebă unde-i cârciumarul.

— Noi suntem, răspunse bătrâna ridicându-se.
— S, tiu, grăi Lică, dar cred că vor fi s, i oameni pe aici.

Eu întreb de cârciumarul; cu el vreau să vorbesc.
Lică le zise aceste as, a, ca oris, icine să poată înt, elege că

are grabă s, i că nu vrea să mai lungească vorba: bătrâna
plecă dar fără de întârziere să caute pe Ghit, ă, iar Ana ră-
mase privind ca un copil uimit la călăret, ul ce stătea ca un
stâlp de piatră înaintea ei.

Dacă Lică ar fi fost alt om, el n-ar fi stătut as, a cu privi-
rea pierdută în vânt, ci s-ar fi bucurat de vederea femeii
frumoase, care-l privea oarecum pierdută s, i speriată de
bărbăt, ia înfăt, is, ării lui.

— Ungurul a murit? întrebă el când văzu pe Ghit, ă.
— Da!
— S, i tu ai venit în locul lui!
— Da!
— De la Sf. Gheorghe?
— Da, răspunse Ghit, ă, aruncând o privire furis, ată

asupra femeilor, ca să vadă dacă ele nu cumva se tulbură.
— E Ghit, ă, ginere-meu, grăi bătrâna, s, i, mult, umită

lui Dumnezeu, ne merge bine de când suntem aici.
Lică îs, i apucă, zâmbind, mustat, a între buze.
— Aici, zise el, le merge bine la tot, i oamenii cu minte.
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N-ai decât să te pui bine cu toată lumea, să le zici „noroc
bun” celor ce vin s, i se duc s, i pot, i să dai mult, umită lui
Dumnezeu. N-au trecut pe aici nis, te oameni?

— De! răspunse Ghit, ă chibzuit, suntem la drum s, i
trece multă lume.

— Vorba vine, trei oameni...
— Trei, patru, zece... grăi Ghit, ă cam în glumă, lumea

trece mereu. Eu nu stau aici ca să t, in seama despre cei
ce vin s, i trec, s, i as, a nici nu-i prea s, tiu. De la o vreme te
obicinuies, ti cu oamenii, încât nici nu te mai uit, i la fet, ele
lor. Apoi, cine s, tie dacă nu e s, i câte unul care s-ar mâhni
dacă ai bate drumul cu vorbe despre dânsul. De cârciumar
să nu întrebi niciodată, căci el vede s, i aude atât de multe,
încât trebuie să uite degrab’ s, i să nu mai t, ie nimica minte.

— As, a-i, grăi Lică. Întrebam numai ca să văd dacă
nu cumva mi-ai putea spune, fiindcă sunt oamenii mei.
Au plecat să vadă o pădure, pe care voiam să o luăm de
la toamnă pentru turme, s, i nu s, tiu acum dacă au trecut
înaintea mea, ori e să-i as, tept aici.

— As, a o fi, răspunse Ghit, ă hotărât, dar eu nu-t, i pot
spune dacă între cei ce au trecut astăzi pe aci vor fi fost s, i
ei.

— Cum nu!? strigă bătrâna cu nerăbdare. Cei trei
porcari ce au băut atât de mult s, i n-au plătit.

Pe Ghit, ă îl trecu un fior de junghi prin inimă s, i, oricât
de mult t, inea la soacră-sa, acum el ar fi fost în stare să-i
pună degetul pe gură.

— Muierile văd mai bine s, i se vede că au mai put, ină
treabă, zise el stăpânindu-se.

— Dacă n-au plătit, grăi Lică, apucându-s, i iar mustat, a
între buze, era fiindcă s, tiau că voi veni eu ca să plătesc
pentru dâns, ii.
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Grăind aceste, el descălecă s, i-i făcu lui Ghit, ă semn să
intre cu dânsul, pentru ca să facă socoteala.

„Bătrâna e tot mai cuminte decât mine”, îs, i zise cârci-
umarul, s, i intră cu voie bună în urma lui.

— Bătrâna ar putea să-s, i t, ie gura, grăi Lică după ce se
văzu singur cu Ghit, ă. Mă cunos, ti?

— Nu! răspunse Ghit, ă, răcit în tot trupul.
— Atunci mă s, tii de nume. Eu sunt Lică, sămădăul...

Multe se zic despre mine, s, i dintre multe, multe vor fi ade-
vărate s, i multe scornite. Tu vezi un lucru: că umblu ziua-n
amiază mare pe drumul de t, ară s, i nimeni nu mă opres, te
în cale, că mă duc în oras, s, i stau de vorbă cu domnii. Voi
fi făcut ce voi fi făcut, nu-i vorbă, dar am făcut as, a, că
oris, icine poate să creadă ce-i place, însă nimeni nu s, tie
nimic. De aceea am să dau seama despre douăzeci s, i trei
de turme de porci. M-ai înt, eles? Nu doară c-as, putea plăti
tot ce se poate pierde într-un an, ci pentru că de la mine
nimeni nu cutează să fure, ba să-l ferească Dumnezeu pe
acela pe care as, crede că-l pot bănui. M-ai înt, eles?! Eu
voiesc să s, tiu totdeauna cine umblă pe drum, cine trece pe
aici, cine ce zice s, i cine ce face, s, i voiesc ca nimeni afară
de mine să nu s, tie. Cred că ne-am înt, eles!?

Ghit, ă ar fi avut multe de zis, dar Lică se întoarse o dată
în călcâi s, i, pe când cârciumarul îs, i veni în fire, drumet, ul
dăduse pinteni calului.

— Un om prea cumsecade, grăi bătrâna, privind în
urma lui. Cine a fost ăsta?

— Lică Sămădăul! răspunse Ghit, ă.
— Lică Sămădăul!? strigă Ana. S, i câte rele nu mai

zicea lumea despre dânsul!
— As, a e lumea... grăi Ghit, ă. Să nu crezi nimic până ce

nu vezi cu ochii.
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El singur nu s, i-ar fi putut da seama dacă a grăit aceste
cuvinte din amărăciune ori numai dorind să ascundă îna-
intea nevestei gândurile grele ce-l cuprinseseră.

— Nu-i vorbă, adause Ana, e oarecum fioros la fat, ă.
— Asta-t, i pare t, ie, grăi Ghit, ă. Are s, i el necazurile lui.

IV

— Oamenii sunt mult, i s, i de multe feluri, grăi cârciumarul
în ziua următoare, privind când la nevastă, când la soacră-
sa. Ît, i închipuies, te că unul se duce să cumpere ceva, bu-
năoară ca Lică Sămădăul, care se ducea să vadă pădurile.
Asta e treaba lui, s, i cine s, tie dacă nu l-as, supăra, dacă nu
l-as, păgubi, poate, spunându-le altora c-a trecut pe aici. El
se duce să târguiască, s, i dacă vine în urma lui altul, care
din întâmplare voies, te să cumpere tot acele păduri, s, i eu
spun că Lică a trecut pe aici, acest al doilea cumpărător
grăbes, te, soses, te la vreme s, i poate să-i strice târgul. Voi
înt, eleget, i?

— As, a e, răspunse bătrâna.
— Ori poate să vie unul care are s, i el păduri de dat s, i

umblă după Lică pentru ca să se înt, eleagă cu el: dacă-i
spun că Lică a trecut pe aici, îl folosesc poate pe el s, i pe
Lică, dar îl păgubesc pe acela la care Lică plecase, iară eu
n-am să folosesc, nici să păgubesc pe nimeni.

— As, a e, zise iar bătrâna. Ai toată dreptatea, noi nu
suntem pus, i aici pentru ca să le dăm drumet, ilor s, tire des-
pre cei ce vin s, i cei ce trec.

— Noi nu s, tim nimic s, i ne căutăm de treaba noastră!
adause Ghit, ă scurt s, i hotărât.

De aici înainte, cârciumarul, cârciumărit, a s, i soacra
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cârciumarului nu-s, i mai aduceau aminte de oamenii ce
treceau pe drum, iar altfel lucrurile se petreceau tot ca mai
nainte.

Dar încă în acea zi Ghit, ă se duse cu treabă la Arad,
cumpără două pistoale s, i îs, i luă o a doua slugă, pe Mart, i,
un ungur înalt ca un brad. Peste câteva zile se duse apoi
la Fundureni s, i se întoarse cu doi căt, ei flocos, i. Mai avea
el un câine la casă, dar acesta era lenes, , se deprinsese cu
oamenii s, i nu lătra pe nimeni. El puse dar căt, eii de mici
în lant, s, i nu le dădea drumul decât atunci când nu erau
oameni la cârciumă, apoi slobozea s, i porcii s, i asmut, ea
căt, eii asupra lor. Îi râdea inima când vedea cum căt, eii
prind s, i cum scot sânge din urechile grăsunilor, s, i voind
să-s, i deprindă câinii la asmut, at, se deprinsese s, i el atât
de mult, încât as, tepta cu oarecare nerăbdare zilele în care
nu erau oameni la cârciumă, s, i atunci petrecea ceasuri
întregi cu câinii săi.

Ana nu-i putea suferi pe aces, ti câini s, i se supăra cu
atât mai mult când bătrâna zicea că e bun câinele la casă,
fiindcă omul poate să doarmă mai linis, tit când se s, tie păzit
de nis, te câini buni. As, a era; însă Ana simt, ea că de câtva
timp bărbatul ei s-a schimbat s, i îi părea că, de când are
câini, t, ine mai put, in la nevastă s, i la copii.

Ca om harnic s, i sârguitor, Ghit, ă era mereu as, ezat s, i
pus pe gânduri, dar el se bucura când o vedea pe dânsa
veselă: acum el se făcuse mai de tot ursuz, se aprindea
pentru oris, ice lucru de nimic, nu mai zâmbea ca mai na-
inte, ci râdea cu hohot, încât ît, i venea să te sperii de el, iar
când se mai hârjonea câteodată cu dânsa, îs, i pierdea lesne
cumpătul s, i-i lăsa urme vinete pe brat, e. Adeseori Ana ar
fi voit să-l întrebe: „Ghit, ă! ce-i cu tine?”, însă ea nu mai
îndrăznea să-i vorbească dezghet, at ca mai nainte, căci se
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temea ca nu cumva el să se mânie s, i pe dânsa, ceea ce nu
făcuse încă până atunci.

As, a sosiră zilele de toamnă.
Într-o zi de joi, când locul de dinaintea cârciumii era

plin de oameni, sosi o turmă de grăsuni mari s, i frumos, i,
tot unu ca unu.

Unul dintre boitari, un băietan ca de s, aptesprezece
ani, intră în cârciumă s, i căută pe Ghit, ă.

— Sănătate s, i voie bună de la Lică Sămădăul! zise el
îndrăznet, . T, i-a lăsat vorbă să ne dai să mâncăm s, i să bem;
au să vie s, i celelalte turme în urmă s, i ne-a spus ca să-t, i
lăsăm cinci grăsuni din turmă s, i să t, i-i alegi după plac.

— Bine plătes, te Lică! zise unul din drumet, i.
— Are de unde! adause altul.
— Mai s, tii!? întâmpină al treilea. Are turme multe, s, i

porcarii beau s, i mănâncă mult.
Ghit, ă-s, i încret, i fruntea. Vorbele boitarului s, i apoi vor-

bele drumet, ilor erau parcă să-l scoată din sărite. El simt, ea
că, dacă nu primes, te, se trage în degete cu Lică; dar aici,
fat, ă cu oamenii, nu putea să primească.

— Bine, zise el, călcându-s, i pe inimă. Lăsat, i, că mă
înt, eleg eu cu Lică. Mâncat, i numai s, i bet, i; grija mea de
plată.

Băietanul ies, i, iar Ghit, ă se întoarse spre oameni s, i mai
adause:

— Ce s, tiu eu cât vor fi mâncând oamenii lui? Eu vreau
să am socoteală curată.

— As, a-i! ziseră oamenii.
— Bine, Ghit, ă, de ce n-ai primit grăsunii? întrebă în

urmă bătrâna.
— Ce să fac eu cu grăsunii lui? răspunse el cam necăjit.

37



— Să-i tai, să-i vinzi, să-i îngras, i. Ghit, ă, ia grăsunii,
că rămâi fără bani. Dac-ar avea omul bani gata, n-ar plăti
în grăsuni. Trebuie să primes, ti ce-t, i dau oamenii, fiindcă
nimeni nu-t, i poate da ceea ce nu are. Omul e cinstit s, i te
plătes, te cinstit: de ce să-l superi fără nici un folos? Acum
ît, i dă, acum ia, căci nu s, tii ce are să fie mâine.

— Lasă, că mai vin s, i alte turme... grăi Ghit, ă cam cu
jumătate de gură. Să mă mai gândesc, să mai văd ce chel-
tuială fac oamenii.

— Gând bun să-t, i dea Dumnezeu!
Nici Ghit, ă n-ar fi cerut decât un gând bun de la Dum-

nezeu, dar îi era greu să se oprească asupra unui gând, fie
el bun, fie rău.

Turmele treceau una câte una pe dinaintea cârciumii;
când una se vedea din depărtare, cealaltă pornea mai de-
parte, s, i locul se des, erta, dar peste put, in iar se umplea.
S, i cum turmele plecau una câte una, Ghit, ă întreba me-
reu câte mai sunt, s, i pe cât numărul turmelor rămase în
urmă scădea, pe atât el prindea poftă de a-s, i opri cei cinci
grăsuni.

— A zis Lică să-mi opresc cinci grăsuni, îi zise în cele
din urmă unuia dintre porcari.

— Noi nu s, tim nimic, răspunse acesta.
— Apoi, adause altul cam în glumă, noi plătim înainte,

ori nu plătim deloc.
Peste put, in sosi s, i Lică, ceru un pahar de vin, îs, i în-

trebă de turme, apoi zise „noroc bun!” s, i plecă mai departe
fără să fi descălecat măcar.

Ghit, ă rămase cuprins de gândurile omului păgubas, . El
era om cu minte s, i înt, elegea cele ce se petrec. Aci, la Moara
cu noroc, nu putea să stea nimeni fără voia lui Lică: afară
de arândas, s, i afară de stăpânire mai era s, i dânsul care
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stăpânea drumurile, s, i în zadar te înt, elegi cu arândas, ul,
în zadar te pui bine cu stăpânirea, căci, pentru ca să pot, i
sta la Moara cu noroc, mai trebuie să te faci s, i om al lui
Lică.

Iar Ghit, ă voia cu tot dinadinsul să rămâie la Moara cu
noroc, pentru că-i mergea bine.

„Trei ani, numai trei ani să pot sta aici, îs, i zicea el, să
mă pun în picioare, încât să pot să lucrez cu zece calfe s, i
să le dau altora de cârpit.”

Dar aces, ti trei ani atârnau de Lică. Dacă se punea bine
cu dânsul, putea să-i meargă de minune, căci oamenii
ca Lică sunt darnici. E numai vorba ce va fi cerând Lică
pentru ceea ce dă.

Ghit, ă întâia oară în viat, a lui ar fi voit să n-aibă nevastă
s, i copii, pentru ca să poată zice: „Prea put, in îmi pasă!” Se
gândea la câs, tigul pe care l-ar putea face în tovărăs, ie cu
Lică, vedea banii grămadă înaintea sa s, i i se împăienjeneau
parcă ochii: de dragul acestui câs, tig ar fi fost gata să-s, i
pună pe un an, doi capul în primejdie. Avea însă nevastă
s, i copii s, i nu putea să facă ce-i plăcea.

„Să vedem! îs, i zise el în cele din urmă, voind să-s, i
alunge gândurile rele. Deocamdată, e mai bine ca el să-mi
fie dator mie.”

As, a zicea el, însă de cu seară, când îs, i strânse banii ca
să-i pună în ladă, el simt, i că nu are dreptate.

Ghit, ă nu era omul care se s, tie bucuros dator, dar cu
atât mai put, in omul care dă bucuros de la sine, s, i as, a îi ve-
nea parcă să zică: „Am să mă pun frumos pe lângă dânsul,
ca să-mi plătească”.

Era legat, s, i omul când se simte legat e supărăcios.
Chiar atunci seara Ghit, ă îs, i bătu sluga, pe ungurul, fără
a-s, i da seama pentru ce, iar când Ana îl mustră, fără de
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voie, pentru aceasta, el îi aruncă vorbele:
— Ei! frate, dă-mi pace! Parcă nu tot pentru voi îmi

mistuiesc viat, a!? Ana tăcu, dar ochii i se umplură de la-
crimi, fiindcă vorbele îi păreau grele.

— Ei! s, i tu te mâhnes, ti numaidecât, zise el amărât. Ar
fi voit să meargă la ea, să-i ceară iertare, s, i să o împace,
dar nu putea; era în el ceva ce nu-l lăsa, s, i as, a ies, i afară, ca
să fie singur cu gândurile sale.

S, i dacă ar fi s, tiut Ana ce gândea s, i ce simt, ea el, când
stătea as, a singur s, i posomorât, ea s-ar fi dus la el s, i l-ar fi
mângâiat, dar el tăcea, s, i as, a ea nu îndrăznea să-l supere,
ci se întreba mereu ce o fi având sot, ul ei.

Duminică, după ce bătrâna plecase la biserică, Ghit, ă-
s, i răsuflă veninul asupra lui Laie, apoi se făcuse mai vesel
decât de obicei. El petrecea cu Ana s, i cu copiii în umbra ari-
nilor, luase de zgardă pe Cula, câinele cel mare s, i lenes, , îs, i
pusese băiatul pe el s, i-l învăt, a să călărească, s, i-l învăt, a me-
reu, cu toate că Ana se necăjea, temându-se ca nu cumva
copilul să cadă ori câinele să-l mus, te.

Deodată, ceilalt, i câini, care erau slobozi, începură să
latre, iar Cula, auzind lătratul lor, se repezi s, i el lătrând în
partea despre deal, încotro îi auzea pe dâns, ii lătrând.

Ana t, ipă înspăimântată, deoarece copilul era să cadă;
însă Ghit, ă nici nu t, inu seama de dânsa, ci, strângând
zgarda, se îndreptă s, i privi îngrijat în toate părt, ile.

Nu zări nimic.
— Se vede c-au dat de căt, elul-pământului, ori au simt, it

vreo vulpe prin împrejur, zise el, lăsându-i să latre mai
departe.

— Ghit, ă! grăi Ana jeluindu-se. Eu nu s, tiu cum te-ai
făcut tu de la o bucată de vreme: vezi că-mi vine rău când
văd copilul pe câine, s, i parcă în ciuda mea îl t, ii mereu.
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— Săracul de mine! răspunse el cam răstit. Când e
vorba să-mi fac s, i eu o poftă, proastă, bună, cum ar fi, t, op!
că mi se supără nevasta! Haid’! adause apoi, luând copilul
în brat, e s, i dând cu piciorul în câine.

— Nu, Ghit, ă! Nu vreau! strigă Ana speriată, apoi fugi
după câine, îl luă de zgardă, îl aduse la locul unde fusese
s, i începu să-l roage pe Ghit, ă cu stăruint, ă ca să-s, i pună iar
băiatul călare pe el.

— Uite, era o prostie! grăi Ghit, ă muiat s, i se lăsă pe
iarbă. Ana luă ea însăs, i copilul, îl puse călare pe Cula s, i-l
purtă fricoasă la dreapta s, i la stânga, privind mereu la
sot, ul său, ca să vadă dacă el nu zâmbes, te.

Ghit, ă nu zâmbea. Privind la copilul ce t, ipa răsfăt, at s, i
privind la sot, ia sa, îl apucă o înduios, are din ce în ce mai
adâncă: îi era parcă n-a văzut-o de mult s, i parcă era să se
despartă de dânsa.

— Ano, zise el în cele din urmă alene, ia vino, s, ezi lângă
mine! După ce ea se as, eză lângă dânsul, el o privi lung s, i
întristat, îi netezi părul de pe frunte, apoi grăi încet:

— Ce zici tu! n-ar fi bine să plecăm noi la Sf. Dimitrie
de aici?

— Pentru ce? întrebă nevasta uimită.
— Nu t, i se urăs, te t, ie în singurătatea asta?
— Mie? Nu!
— Nu t, i-e frică?
— De ce?
— De ce? De toate! Tu auzi cum latră câinii; au dat

de vreo urmă, de vreun gândac, de vreun vierme s, i latră,
fiindcă n-au altă treabă: mie însă mi se răces, te măduva
în oase când îi aud lătrând. E grozavă viat, a asta, Ano, e
grozavă; stai aici în pustietate, s, i te sperii de nimic, s, i-t, i
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mistuies, ti viat, a cu năluciri des, erte.
— Ce ai, Ghit, ă? strigă nevasta cuprinsă de îngrijare.
— Ce am? răspunse el cu amărăciune. Am o nenoro-

cire; pierd ziua de astăzi pentru cea de mâine. Eu nu t, i-am
vorbit niciodată despre lucruri de aceste, dar trebuie să fii
s, i tu om, Ano, s, i să te gândes, ti la viat, ă, căci nu pot să-t, i
vie mereu toate de-a gata. Astăzi stau aici s, i nu mă supără
nimic, dar îmi fac eu însumi gânduri rele despre ziua de
mâine, s, i aceste gânduri nu-mi lasă tihnă să mă bucur de
ziua de astăzi. S, i poate că gândurile mele sunt des, erte,
poate că ziua de mâine are să fie tot bună, dar o voi pierde
temându-mă de cea de poimâine. S, i cât vom sta aici, nu
mai scap de nevoia aceasta.

— Atunci să plecăm, Ghit, ă.
— Da, să plecăm, dar întreabă-mă dacă mă pot hotărî

să plec. Vezi tu, as, a cum sunt, îmi vine greu să plec.
— Atunci să rămânem aici. Tu s, tii mai bine cum are

să fie bine.
— Poate că s, tiu, Ano, dar nu pot, zise el cu amărăciune.

Ar trebui să mă silească cineva, să mă împingă. Mi-e greu
să-i vorbesc maichii, pentru că ea ne-a zis să nu venim
aici; mi-e rus, ine; iară tu es, ti bună, Ano, s, i blândă, dar es, ti
us, oară la minte s, i nu înt, elegi nimic: sunt cu tine ca fără
de tine; în loc de a-mi alunga gândurile cele rele, mă las, i
să mă mistuiesc cu ele, s, i când nu mai s, tiu ce să fac, tu te
uit, i la mine cu milă, s, i atâta tot.

— Ce să fac, zise ea mâhnită, dacă as, a m-a lăsat Dum-
nezeu!? Ghit, ă se lăsă pe coate s, i rămase as, a întins pe
pământ s, i cu privirea pierdută în depărtare.

Într-un târziu, Ana îs, i ridică capul s, i privi îndrăzneat, ă
la el.

— Fiindcă tu le fierbi toate în tine s, i mie nu-mi spui
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nimic, zise ea. Apoi tot eu sunt de vină dacă nu s, tiu ce te
pune pe gânduri...

V

Pe când acestea se petreceau în umbra arinilor, din sus,
despre deal, veneau trei călăret, i în pas, t, inându-se mereu
în albia râulet, ului, unde erau acoperit, i de s, irul de sălcii s, i
de răchite.

Câinii, care simt, iseră la depărtare de câteva împus, cături,
o luară spre dâns, ii, lătrându-i cu neastâmpăr din ce în ce
mai mare.

— Să fie ai dracului de câini! grăi Lică, oprindu-s, i calul.
Pe cât se vede, la cârciumă nu e nimeni s, i nici drumul nu
umblă, dar dacă nu-i alintăm câinii, pas să se mai teamă
de noi!

El se dete dar jos de pe cal, plecă înainte, s, i când cei
doi câini se apropiară s, i voiră să sară la el, el se lăsă pe
iarbă s, i începu să-i cheme cu vorbe alintătoare la sine.

Câinii se opriră zăpăcit, i în cale s, i, mai ales după ce
descălecară s, i ceilalt, i doi oameni, începură să-i mai slă-
bească. În cele din urmă, ei parcă-s, i deteră cu socoteală că
au a face cu nis, te oameni pacinici, care s-au pus la odihnă
aici, departe de curtea păzită de dâns, ii; ei se întoarseră
dară încet s, i oprindu-se din când în când ca să mai latre o
dată spre cârciuma de la care veniseră.

Lică se ridică iar în picioare s, i îi chemă din nou la sine,
însă de câte ori el voia să se apropie de ei, începeau să latre.

Peste jumătate de ceas îs, i petrecu astfel cu cei doi căt, ei
deprins, i a scoate sânge din urechile porcilor; dar în cele
din urmă îi netezi cu mult, umirea omului care a dat o nouă
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dovadă despre dibăcia sa.
— Buni căt, ei! dar tot eu sunt nas, ul lor, zise el, s, i iar îi

netezi s, i, as, a pas cu pas, se apropia de cârciuma părăsită.
Ghit, ă uitase de mult că au lătrat o dată câinii, când

Lică sosi la cârciumă si-l des, teptă cu câteva ghionturi din
somn pe Laie, care dormea pe lait, a de sub cerdac, ca să-l
trimită după stăpânul lui.

— N-ar fi mai bine să mă duc eu? grăi unul din oamenii
lui Lică.

— Lasă-l să vină el la noi, grăi Lică. Ghit, ă sări în pi-
cioare când află că Lică a sosit la cârciumă s, i se schimbă
la fat, ă, dar nu se gândi mult, ci plecă cu pas, i hotărât, i s, i cu
vinele încordate spre cârciumă.

Ana rămase o clipă tulburată, apoi făcu iute un pas
spre el.

— Ghit, ă! stai! zise ea. Înainte de toate îl trimite pe
Laie pe vale în sus de-a lungul răchitelor. Ea privi lung s, i
aspru în ochii lui. Nu mă înt, elegi tu, acum, când eu încep
a te înt, elege pe tine!? zise ea încet. As, a a fost vorba între
noi, ca să trimitem pe Laie înainte, să ne as, tepte acolo. Du-
te, Laie, urmă ea; ia-o pe vale în sus, în dosul răchitelor,
până la crâng, s, i dacă-i întâlni pe părintele, să-i spui că
venim mai târziu, fiindcă a venit Lică Sămădăul, cu alt, i
doi oameni, s, i trebuie să mai stăm cu dâns, ii; să ne mai
as, tepte, s, i ne as, tept, i s, i tu. Ai înt, eles? Să te duci mereu în
dosul răchitelor, ca să nu vadă nimeni.

— Da, răspunse Laie, s, i plecă printre arini spre albia
râulet, ului. Acum înt, elegea s, i Ghit, ă gândul nevestei sale, îl
înt, elegea s, i parcă nu-i venea să plece, parcă-i venea să zică:
„Ano! gres, es, ti când crezi că trebuie să te temi de Lică”.

Apoi iar îi venea să meargă la dânsa, să-i mult, umească
pentru gândul ei cel bun; însă nu putea să zică, nici să
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facă nimic; se temea că o va tulbura, s, i as, a plecă cu inima
îndoită spre cârciumă, lăsând-o pe dânsa cu copiii sub
arini.

Când se află aproape de cârciumă, el privi spre râulet,
s, i văzu pe Laie fugind peste drumul de t, ară, ca să apuce
s, irul de răchite.

„Prostul dracului! mă dă de gol”, îs, i zise el îngrijat.
— Se vede că l-am bătut astăzi, adause apoi, privind

pe Lică. L-am trimis să-mi aducă plasa cu pes, te s, i uite cât
e de sprinten. Noroc bun să dea Dumnezeu!

— Minunat, i căt, ei! răspunse Lică, netezind pe unul
dintre câini s, i privind la Ana, care se vedea venind despre
arini cu un copil în brat, e s, i cu altul de mână. M-au simt, it
cale de o jumătate de ceas s, i-am pierdut o mult, ime de
vreme ca să-i momesc.

Ghit, ă înt, elese unde bate Lică cu vorbele sale s, i ar fi
avut poftă să dea o dată cu piciorul în câinele care începu
a se lingus, i pe lângă dânsul.

— I-am auzit lătrând, răspunse el, dar s, tiam că nu pot
să fie decât oameni de aceia de care as, tept în toate zilele.

— Trebuie să s, tii un lucru, urmă Lică. Câinii au pentru
oameni un lătrat anume s, i trebuie să înt, elegi limba lor,
pentru ca să te foloses, ti de ei, fiindcă mai ales atunci când
ar trebui să sară, ei nici nu latră decât o dată, de două
ori. Altfel, locul e minunat: cale de un ceas nu se poate ivi
nimeni fără ca să-l zăres, ti. Dar să intrăm, adause el alene,
fiindcă avem o vorbă împreună.

— S, i mai multe, răspunse Ghit, ă, intrând cu pas hotă-
rât în urma lui. Câtva timp ei steteră tăcut, i, fat, ă în fat, ă,
hotărât, i amândoi s, i simt, ind fiecare că s, i-a găsit omul.

— Iacă, grăi Lică în cele din urmă, luând de la brâu
un teanc de bucăt, i de piele îns, irate pe o verigă de sârmă.
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Aceste sunt semnele turmelor mele. Eu pun semn la ure-
chea din dreapta, jos, pentru fiecare turmă altul, as, a, cum
îl vezi tăiat în aceste bucăt, ele, pe care t, i le las aici. Dacă
trec porcii pe drum, să te uit, i la semnul lor, să t, ii bine
minte pe omul care-i mână s, i taci.

Ghit, ă privi lung la el, dar nu răspunse nimic.
— Cred că ne-am înt, eles? adause Lică.

— Eu cred că nu!
— Cum as, a?
— Apoi vezi, grăi Ghit, ă răspicat s, i aspru, dacă mă uit

în toate părt, ile, nu văd pe nimeni s, i stau singur aici în
pustietate. Am doi câini minunat, i, cum ziceai, s, i tot at, i
venit trei ins, i fără de s, tirea nimănui. Putet, i să ne omorât, i
pe tot, i cât, i suntem aici, s, i nimeni n-are să s, tie că voi ne-
at, i omorât; putet, i să luat, i ce vă place, s, i dacă suntem oa-
meni cu minte, n-avem să ne plângem nimănui, fiindcă
voi suntet, i totdeauna mult, i s, i tari, iar noi suntem totdea-
una put, ini s, i slabi. Îmi ziceai să fac as, a: e oare cu putint, ă
să zic ba?!

— Carevasăzică, ne-am înt, eles.
— Înt, elegerea cu de-a sila nu se poate. Dacă voiai să te

înt, elegi cu mine, trebuia să vii pe drum, iară nu pe potecă.
Eu pot zice că fac pe dorint, a ta s, i tot nu fac decât as, a cum
îmi vine la socoteală.

— Asta-i treaba mea! zise Lică hotărât. Ori îmi vei face
pe plac, ori îmi fac rând de alt om la Moara cu noroc.

— Lică, grăi cârciumarul, nu cred că pot, i să mă t, ii
de frică. Dacă es, ti om cu minte, caută să te pui la bună
înt, elegere cu mine.

— Eu nu cunosc înt, elegere mai bună decât asta! În
inima omului poate să fie oris, ice; destul numai să simtă,
că vai s, i amar de el dacă nu-mi face pe plac.
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Ghit, ă se apropie un pas.
— Dacă ar fi numai atât, Lică, zise el as, ezat, n-as, zice

nimic. Tu ceri, la urma urmelor, un ajutor de la mine s, i t, i
l-as, da bucuros dacă te-as, s, ti cine es, ti s, i dacă n-ar trebui să
mă tem că mâine ai să ceri mai mut. Apoi, tu nu es, ti singur,
ca mine, Lică, s, i dacă-t, i fac t, ie pe plac, am socoteală cu
alt, ii.

— Asta-i treaba ta! strigă Lică mânios. Adu-mi cheile!
— Ce fel de chei?
— Toate cheile: de la saltarul mesei, de la dulap, de

la orice ladă, răspunse Lică rece. Cel ce vine aici vine să-
s, i facă bani; t, i-ai făcut s, i tu de când es, ti aici: am să mă
împrumut de la tine.

Ghit, ă rămase câtva timp încremenit s, i cu ochii t, intit, i
la dânsul.

— N-am să te prad, adause Lică; am să iau cu împru-
mut s, i să plătesc cinstit, cu camătă, cu cametele cametelor,
se înt, elege, când îmi vine la socoteală. În scris n-am nevoie
să-t, i dau, fiindcă nu poate să-t, i fie de nici un folos: dacă
trăiesc s, i-mi merg trebile bine, am să plătesc cu prisos,
iară dacă mor fără de vreme ori dacă-mi merge rău, tot
n-ai de unde să iei.

— Să-t, i dau bani numărat, i.
— Ce să mai pierdem vremea numărând!?
— Atunci ia cât iai, dar fii cuminte s, i mai lasă, ca să nu

simtă nevasta s, i soacră-mea, grăi Ghit, ă, arătând saltarul,
în care erau s, i banii, s, i cheile.

— As, a ne înt, elegem! zise Lică. Ghit, ă ar fi avut poftă
să sară la el s, i să-l sfâs, ie în bucăt, i, dar nu putea, pentru
că ceilalt, i doi erau în apropiere s, i ar fi trebuit să mântuie
prea iute cu dânsul. Îi era parcă-i seacă sângele din vine
când vedea pe Lică la banii ce-s, i adunase para cu para, dar
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acum era legat s, i trebuia să se stăpânească.
— Da, ne înt, elegem, zise el apropiindu-se, s, i dacă vei

fi având vreo supărare din partea mea, să nu-mi mai văd
banii cu ochii.

Lică se întoarse s, i se rânji la el.
— As, a-i că te-ai făcut blând ca un mielus, el!? îi zise

apoi. Ghit, ă se cutremură. Toate ca toate, dar bătaia de
joc îl scotea din mint, i. El făcu, oarecum fără de voie, un
pas spre Lică, îl apucă de amândouă brat, ele, îl t, inu strâns
înaintea sa s, i grăi cu glas înăbus, it:

— Nu te mis, ca, dacă nu vrei să fie moarte de om!
Simt, ind că Ghit, ă e mai tare, Lică privi îngrijat spre us, ă s, i
grăi iute:

— Ce vrei cu mine?
— Nimic! răspunse Ghit, ă, nimic nu vreau. Tu vezi

prea bine că am nevastă s, i copii s, i că nu-t, i pot face nimic.
Îmi iai banii: să-t, i fie de bine! Mi-ai luat linis, tea sufletului
s, i mi-ai stricat viat, a: să-t, i fie de bine! Dar să nu crezi că
mă t, ii legat, să nu crezi că te prinde să mă iai în bătaie
de joc. Tu pot, i să mă omori, Lică, tu cu oamenii tăi: eu
pot să te duc pe tine la spânzurătoare. Nu te juca dar cu
mine. Gândes, te-te că tu m-ai făcut să nu mai am multe
de pierdut s, i bagă de seamă să nu mai pierd s, i cele ce am!
Să-t, i fie frică de mine!

Lică se dete un pas înapoi.
— T, i-e frică, urmă Ghit, ă, trecându-s, i cu amândouă

mâinile printre peri în sus. T, i-e frică s, i nu t, i-e rus, ine să-t, i
chemi oamenii într-ajutor.

— Se înt, elege că nu, răspunse Lică zâmbind. Mi-ar fi
rus, ine dac-as, veni fără dâns, ii la tine.

Ghit, ă îs, i pierduse bunul cumpăt s, i tocmai pentru aceea
se simt, ea în strâmtoare fat, ă de Lică, pe care nimic nu pu-
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tea să-l scoată din sărite.
— Voiesc s, i eu să intre, ca să vadă că t, i-e frică, zise

el. Sărit, i, măi oameni! strigă apoi s, i se opri neclintit în
mijlocul casei.

Unul din porcari intră iute în casă, iar cellalt se ivi pe
prag, unde rămase privind în ochii lui Lică.

— I-a venit poftă să se prindă la hart, ă cu noi, grăi Lică.
— Ba să mă ferească Dumnezeu, răspunse Ghit, ă. Sunt

om cuminte. Voiesc numai să vă arăt că nu mi-e frică de
voi.

— Dar ni-e frică nouă de tine, zise Lică. Tu însut, i ziceai
să-mi fie frică: ît, i spun că-mi este s, i nu s, tiu dacă te voi mai
putea apuca vreodată as, a la strâmtoare cum te t, in acum.
Tu mă înt, elegi. Mie nu mi s-a pus încă om în cale fără să
mi-l fi curăt, it din drum.

— Nici nu voiesc să mă pun în calea ta.
— Dar ai putea să te pui, ai putea să faci ceea ce până

acu n-ai făcut, fiindcă nu mă s, tiai cine sunt. Du-te, îi zise
apoi Lică lui Răut, , care stătea în prag, leagă-l pe slugă, apoi
adă nevasta cu copiii în casă.

Ghit, ă se repezi înainte, îl apucă pe Răut, de piept s, i-l
aruncă spre mijlocul casei, apoi închise us, a s, i grăi înecat
de spaimă:

— Nu băgat, i nevasta în trebile noastre; nu vă atinget, i
de mine, că nu e bine. Lică, tu es, ti om chibzuit: nu-t, i băga
capul în primejdie, nu te face de rus, ine; fii tâlhar, Lică, dar
nu pungas, prost, care se dă de gol: întreabă-mă unde e
sluga mea s, i apoi vorbes, te cu mine.

Lică privi zăpăcit la tovarăs, ii săi.
— Voi l-at, i văzut fugind pe vale în sus; să s, tit, i că nu se

întoarce decât după ce vet, i fi plecat voi de aici. L-am trimis
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la popa din Fundureni, ca să-i spună că stau de vorbă cu
voi.

— As, a-i, zise Răut, ca speriat din somn. Nu l-am mai
văzut de atunci.

Lică simt, i că s, i-a pierdut pământul de sub picioare.
— Pentru asta am să te t, in minte cât voi trăi, zise el

privind aspru în fat, a lui Ghit, ă.
— Nu umbla cu vrăjmăs, ie, răspunse Ghit, ă apropiindu-

se de dânsul, ci te gândes, te că, dacă nu m-ai prins astăzi,
n-ai să mă prinzi cât vei trăi pe fat, a pământului. Lică, tu
trebuie să înt, elegi că oamenii ca mine sunt slugi primejdi-
oase, dar prieteni nepret, uit, i.

— Am zis eu că vreau să mi te fac slugă!? întrebă Lică,
schimbându-s, i deodată fat, a.

— Dacă n-ai zis s, i nu vrei să zici, atunci haid’ să vorbim
ca prieteni, îi zise Ghit, ă dezghet, at! Să aduc vin s, i să ne
cinstim ca nis, te oameni de bună înt, elegere. Am eu atâta
minte ca să înt, eleg că nu pot sta la Moara cu noroc fără
de a mă fi pus în înt, elegere cu tine. Nu vreau să mă t, ii
numai de frică, ci umblu să intru la învoială cu tine. Sunt
gata să-t, i fac pe plac: dar atunci să fii s, i tu om cu minte s, i
să înt, elegi că, dacă e să fiu de folos, lumea trebuie să mă
creadă om cinstit s, i stricat cu voi.

— As, a e! grăi Lică. Lumea — da, însă noi cum trebuie
să te credem?

— Cum mă vet, i fi s, tiind; să vedem, răspunse cârciu-
marul, întinzându-i mâna. Pe vrăjmas, ul pe care nu-l poate
birui tot omul cu minte s, i-l face tovarăs, .

Lică primi mâna.
— Banii mi-i las, i, urmă Ghit, ă cam cu jumătate de gură.

— Adică îi iau cu mine, răspunse Lică; ce-i în mână
nu-i minciună.
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— Dar să s, tii că nu mă t, ii legat cu ei, grăi Ghit, ă s, i plecă
să aducă vin rece din pivnit, ă.

— Asta a fost prostia mea, grăi Lică, după ce se văzu
singur cu tovarăs, ii săi. Tot era mai bine să ascult de tine
s, i să t, in sluga la cârciumă.

— Lasă, poate că e mai bine as, a! răspunse Răut, .
— Să vedem! grăi celalalt. Eu mă tem că ne t, ine cu

minciuna.
— Asta e treaba mea! zise Lică, ridicându-s, i capul.

VI

Ca om care îs, i petrecea viat, a pe drumuri, Lică venea des
pe la Moara cu noroc, câte-o dată, câte de două, ba s, i câte
de mai multe ori pe săptămână. El venea, descăleca, bea
câte un pahar de vin, mânca ceva s, i iar se ducea.

Numai arareori se întâmpla ca el să stea mai mult;
însă mai ales duminică el venea adeseori cu câte doi-trei
tovarăs, i, s, i atunci era în voie bună.

Lui Ghit, ă îi părea totdeauna bine când Lică venea fără
de veste la cârciumă. Ana fusese muncită de gânduri grele,
care o îmbătrâniseră oarecum într-un singur ceas s, i care
îi veneau iar de câte ori îl vedea pe Lică.

Dar plecând Lică, ea-l întrebase pe Ghit, ă despre cele
petrecute s, i el îi răspunse că n-a fost nimic, că ce putea să
fie!? s, i că Lică e omul lui. De aceea, Ana tăcuse atunci, s, i
de atunci tăcea mereu s, i privea numai din când în când
furis, at la Lică, zicând în sine: „Trebuie să fie om rău s, i
primejdios”.

Zilele treceau însă, precum ele treceau, Ana se simt, ea
tot mai părăsită. De când se împrietenise cu Lică, Ghit, ă
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parcă fugea de dânsa, parcă-i ascundea ceva s, i se ferea să
nu rămâie singur cu dânsa.

— Ghit, ă, ce ai tu cu omul ăsta? îl întrebă ea într-una
din zile după plecarea lui Lică.

— Eu!? îi zise el cam speriat. Ce să am? Nimic! Ceea
ce am cu tot, i drumet, ii: vine, stă de vorbă, mănâncă, bea s, i
plătes, te.

Ana privi lung în fat, a bărbatului său.
— Dar de obicei plătes, te peste ceea ce se cuvine, îi zise ea
aspru.

— As, a sunt oamenii cu dare de mână.
— Ghit, ă! grăi nevasta as, ezat. Nu vorbi cu mine ca s, i

când ai avea un copil înaintea ta. Tu es, ti bărbat s, i trebuie
să s, tii ce faci. Te întreb numai; nu vreau să te descos: tu
ît, i dă seama dacă ai ori nu ceva să-mi spui. Fă cum s, tii,
dar eu ît, i spun, s, i nu mă lasă inima să nu-t, i spun, că Lică
e om rău s, i om primejdios: asta se vede din ochii lui, din
rânjetul lui s, i mai ales din căutătura ce are, când îs, i roade
mustat, a cu dint, ii. E om pătimas, , Ghit, ă, s, i nu e bine să te
dai prea departe cu el.

— Dar nu mă dau deloc! răspunse bărbatul.
— Bine! grăi nevasta. Tu fă cum s, tii, dar să nu zici

apoi că nu t, i-am spus.
Ghit, ă ar fi voit să vorbească, însă îi era greu, după ce

zisese o dată că n-are nimic cu Lică; îs, i puse dar numai de
gând că îi va vorbi altă dată.

S, i, la drept vorbind, ce ar fi avut el acum să îi spună?!
Toate cele petrecute erau parcă date uitării, s, i as, a poate că
nici nu era bine ca Ana să afle despre ele. Ce-i drept, Ghit, ă
se uita mereu la urechile porcilor, ba a găsit în mai multe
rânduri s, i porci cu semne de ale lui Lică, însă Lică venea
s, i se ducea fără ca să-l întrebe ceva, s, i as, a nu avea decât să
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t, ină minte s, i să tacă. Lică nu-l întreba nimic, nimic nu-i
spunea s, i nimic nu cerea de la dânsul.

Cu toate aceste, Sămădăul parcă s, tia tot ce se petrecea
la Moara cu noroc, s, i aceasta îl nedumerea câteodată pe
cârciumar.

S, i mai mare i se făcu nedumerirea, când într-o zi Lică
îi trimisese s, ase porci, dintre care patru nu erau însemnat, i
cu nici unul dintre semnele îns, irate pe veriga de sârmă.
Ghit, ă a stătut mult la luptă cu sine; dar în cele din urmă
tot i-a primit, pentru ca să nu se strice cu Lică, s, i tot nu
i-a grăit Anei, fiindcă se temea că ea va stărui să nu-i pri-
mească.

De aici înainte el în adevăr se ferea de dânsa, iară ea
îs, i dădea silint, ă să nu-l supere.

Astfel sosi timpul când bruma cade s, i vântul scutură
frunzele copacilor s, i răres, te pădurile.

De când venise toamna, drumul era mereu umblat, s, i
nici chiar duminica nu era părăsită cârciuma de la Moara
cu noroc. Toamna se t, in târgurile cele bune; toamna are
omul câte ceva de vândut; toamna fac negut, ătorii trebile
cele bune; s, i lui Ghit, ă îi mergea dar acum chiar mai bine
decât peste vară, s, i abia se întâmpla câte un ceas pe săp-
tămână ca să fie singur la cârciumă. S, i cu cât se apropia
ziua de Sfântul Dimitrie, drumul era cu atât mai umblat.

Într-o zi de luni erau cinci care la Moara cu noroc s, i
s, apte oameni sub cerdac, când sosi s, i Lică dimpreună cu
Buză-Ruptă, cu Săilă Boarul s, i cu Răut, , omul de care nu-
mai arareori se despărt, ea.

Lică nu stătea niciodată sub cerdac, nici în cârciumă,
ci în odaia de alături, în care erau o masă măricică, câteva
scaune de paie s, i două paturi pentru drumet, ii mai ales, i,
care se întâmpla să mâie peste noapte la Moara cu noroc.
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Altfel în această odaie îs, i petrecea cârciumarul ziua, cu
nevasta s, i cu copiii, fiindcă odaia în care se culca el era în
altă parte, cu intrarea prin bucătărie s, i cu ferestrele la deal,
câtă vreme aici ferestrele erau spre drum, încât, s, ezând la
masă, putea să vadă cu o privire s, i cârciuma, s, i drumul, s, i
locul de dinaintea cârciumii.

Astă dată însă Lică nu intră drept în odaia aceasta, ci
se opri sub cerdac s, i prinse vorbă cu oamenii, întrebând
pe fiecare dintre dâns, ii de unde vine, unde merge s, i în ce
treabă umblă. Într-un târziu, el îl trase apoi pe Ghit, ă la o
parte s, i-i zise încet:

— Când vine jidovul pentru câs, tigul de la St. Dimitrie?
— Arândas, ul? răspunse Ghit, ă tot mai încet, gândeam

să mă duc eu la el.
— Da, arândas, ul. Nu te duce, grăi Lică. Lasă-l, că vine

el. Am o vorbă cu dânsul.
— Bine! Să te vestesc când are să vie?
— Nu-i nevoie. Aflu eu; grija mea de dânsul! Des, i

ei vorbiseră încet s, i mai ales Lică părea a voi să păstreze
taină despre cele ce se vorbea, el rosti cuvintele „jidovul”,
„arândas, ul” s, i „grija mea de dânsul” destul de tare, pentru
ca oamenii de sub cerdac să le poată auzi, apoi privi cam
speriat împrejurul său s, i adause:

— Dar să intrăm în casă. Intrând, Lică îs, i aruncă bi-
ciul pe masă, un semn că voia să pe- treacă în dragă voie.
Fusese certat cu Buză-Ruptă s, i cu Săilă Boarul, Răut, îi
împăcase s, i acum voia să se cinstească cu dâns, ii. Despre
arândas, Lică nu mai vorbi nici un cuvânt.

Peste put, in sosiră trei t, igani la cârciumă, unul cu vi-
oara, altul cu clarinetul s, i al treilea cu t, imbala: Lică îi puse
pe lait, a din cârciumă s, i le porunci să cânte.

S, i fiindcă t, iganii cântau, oamenii se îngrămădiseră la
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us, a cârciumii, s, i asculta s, i Ana cu bătrâna s, i cu copiii, căci
numai rar se nimereau trei t, igani deodată pe la Moara cu
noroc.

Lui Lică îi veni de la o vreme poftă să joace s, i, apucând
pe Buză-Ruptă, ies, i din cârciumă s, i începu să frământe
pământul, încât părul răsucit în plete lungi îi zbura în
vânt.

Dar jocul fără de muiere nu are nici un rost. De când
umbla pe la Moara cu noroc, el nu grăise nici zece vorbe
cu Ana; acum însă el se duse la ea, o apucă de mâini s, i-i
zise:

— Haid’ să te joc o dată, să zici că ai fost jucată! Ana
se dete în lături. El o cuprinse cu amândouă brat, ele.

— Dar dacă n-am poftă de joc!? grăi ea cu hotărâre s, i
se desfăcu încet din brat, ele lui.

— Vine pofta!
— S, i la mai mult! adause Buză-Ruptă, trăgând cu

ochiul.
— Ei! nu vreau! grăi Ana rece s, i se dete înapoi. Lică se

retrase cam necăjit.
— Săracul de mine! grăi Ghit, ă as, a în glumă. Dar nă-

zuroasă mi s-a mai făcut nevasta! Joacă, muiere; parcă are
să-t, i ia ceva din frumuset, e...

Ana îs, i călcă pe inimă s, i se dete la joc. La început se
vedea c-a fost prinsă de silă; dar ce avea să facă? La urma
urmelor, de ce să nu joace? Încetul cu încetul, ea prinse
voie bună; se cam tulbura când Lică se apropia de dânsa;
sângele îi năvălea în obraji când el o apuca de brâu ca s-o
învârtească; dar as, a era acum s, i altfel nu putea să fie s, i ea
se dete din ce în ce după păr. În cele din urmă, tot se arătă
copila răsfăt, ată de odinioară, s, i Ghit, ă fierbea în el când îi
vedea fat, a străbătută de plăcerea jocului.
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— Să-t, i fie de bine! grăi Lică peste câtva timp obosit.
Dau mărturie că te t, ii mai bine decât mine.

El o strânse apoi în brat, e, o ridică de la pământ, se
învârti cu ea o dată, o sărută s, i o puse pe lait, ă.

Ana îs, i stâmpără obrajii cu palmele, privind cam amet, ită
împrejur, în vreme ce Lică se plimba în sus s, i în jos, s, tergându-
s, i sudorile cu mâneca de la cămas, ă, apoi se opri s, i grăi:

— Ce cârciuma dracului mai e s, i asta!? De ce nu-t, i t, ii o
slujnică? Oamenii de la us, ă zâmbiră pe sub mustat, ă, Ana
tresări s, i se ridică ros, ită ca bujorul, iară bătrâna privi la o
parte, făcându-se că nu înt, elege vorbele lui Lică.

„De! îs, i zise ea, ce să-i faci, as, a e omul! Oricât de bun
ar fi, tot are câte un păcat. Fie cât de mic, dar tot îl are.”

Ghit, ă nu zise nimic, ci-s, i puse numai de gând că are
să o t, ie minte s, i asta.

Înspre seară, Săilă Boarul plecă cu Buză-Ruptă spre
Ineu, Răut, o luă, după ce schimbă câteva semne tainice cu
Sămădăul, spre pădurea de la Fundureni, iară Lică se opri
la drumet, i s, i grăi privind înspre apus, de unde se ridicau
nis, te nori grei spre cer:

— Se schimbă vremea, precum se vede; dar tot mi-e că
am să rămân aici peste noapte. Am bani la mine s, i locurile
sunt cam rele, mai ales acum toamna.

El rămase dar peste noapte la Moara cu noroc.

VII

De când drumurile erau mai umblate, se vorbea mereu
despre nenorociri întâmplate mai ici, mai colo, prin partea
locului; cotitura de la Moara cu noroc, altădată vestită de
rea, era însă în anul acesta scutită, s, i drumet, ii scoseseră
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vorba că, de când Ghit, ă a venit la Moara cu noroc, locurile
nu mai sunt primejdioase cale de o zi jur împrejur. Jandar-
mii de la Ineu se t, ineau cu toate acestea mereu pe drumuri
s, i abia trecea zi dată de la Dumnezeu fără ca ei să dea pe
la cârciuma lui Ghit, ă.

Ghit, ă se bucura când veneau jandarmii s, i îs, i dădea
toată silint, a să se pună bine cu dâns, ii: le dădea mâncare
s, i băutură, fără ca să primească banii când ei voiau să
plătească, îi t, inea de vorbă s, i umbla mereu în voile lor.

Era însă între dâns, ii unul, Pintea căprarul, un om
scurt s, i îndesat, cu ochii mari, cu umerii obrajilor ies, it, i s, i
cu fălcile late, cu mustat, a tunsă s, i cu o tăietură în frunte,
dar mai presus de toate om as, ezat s, i tăcut la fire, cu care
Ghit, ă se făcuse prieten bun. Ce-i drept, el nu vorbise încă
între patru ochi cu Pintea; dar as, a sunt oamenii: e câte
unul pentru care simt, i din clipa ce l-ai văzut tragere de
inimă, fără ca să-t, i dai seama pentru ce. As, a era s, i Pintea.
Când venea pe la Moara cu noroc, se vedea că se simte
bine la cârciumă s, i pleca totdeauna cam anevoie; apoi el
t, inea la Ana, la copii, netezea câinii lui Ghit, ă s, i-ar fi fost
oris, icând gata să dea cu ciomagul dacă cineva, chiar la
drept vorbind, ar fi îndrăznit să-l grăiască de rău pe Ghit, ă.
De aceea simt, ea s, i Ghit, ă că Pintea e oarecum singurul om
cu care ar putea să vorbească mai pe fat, ă, s, i acum, când
se văzu peste noapte sub acelas, i acoperământ cu Lică, ar
fi dorit să-l aibă s, i pe Pintea în apropiere.

Toate gândurile rele se grămădiseră deodată în capul
lui s, i-l cuprinsese o nelinis, te ca niciodată mai nainte.

Sufletul i se pusese în tulburare când Lică îi spusese că
are o vorbă cu arândas, ul. Tulburarea îi crescu când Lică îi
sărută nevasta s, i îi aruncă vorba despre slujnică. În sfârs, it,
Ghit, ă-l cunos, tea destul de bine pe Lică, pentru ca să s, tie
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că el nu se teme de oamenii răi s, i de locurile rele, s, i as, a se
întreba mereu: „Pentru ce a rămas el la cârciumă? Pentru
ce le-a spus drumet, ilor că are bani la sine? Ce avea de gând
să facă? Pentru ce a vorbit, pentru ce a vorbit!?”

„Pentru ce?! pentru ce?! îs, i zise el în cele din urmă
deznădăjduit. Cine s, tie?! Le va fi zis as, a din întâmplare,
fără ca să fi gândit la ceva, iară eu mă fierb în mine pentru
ele.”

El uitase încetul cu încetul învoiala făcută cu Lică, s, i
numai din când în când îs, i mai aducea aminte de banii
pe care îi pierduse atunci. Acum se gândea la toate, s, i la
învoială, s, i la bani, s, i la porcii cu semn străin, pe care îi
primise de la Lică, s, i la urmările ce puteau să aibă acestea,
s, i un glas tainic parcă-i s, optea mereu: „A venit vremea să
te răfuies, ti”.

Nu trecuse nici jumătate de an de zile de când se afla
la Moara cu noroc, s, i trebile îi mergeau din ce în ce mai
bine: avea porci la îngrăs, are, două vaci cu lapte, cărut, ă
pe răzoare, doi cai buni, avea bani în ladă, nu prea mult, i,
dară destui pentru ca să poată trăi un an, doi dintr-îns, ii.
Dar acum, când trebile mergeau mai bine, Lică voia să-i
vorbească arândas, ului, fără îndoială pentru ca să-s, i facă
rând de vreun alt om la Moara cu noroc.

Dară Ghit, ă nu voia să plece; nu-l lăsa inima să pără-
sească locul la care în scurt timp putea să se facă om cu
stare.

S, i iar se gândea la învoiala pe care o făcuse în strâmtoa-
rea sa, la banii săi, la primejdiile ce-l împresurau, la iarna
ce se apropia s, i la zilele bune pe care le avusese când nu
avea nici porci la îngrăs, are, nici vaci cu lapte, nici cărut, ă
pe răzoare, nici cai sprinteni, nici bani bine numărat, i în
ladă. S, i când se gândea la aceste, îi venea oarecum să se
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bucure că Lică îl scoate fără de voie de la Moara cu noroc
s, i-l scapă as, a zicând de toate nevoile. Dar Ghit, ă era om
cu minte s, i simt, ea că are să-i pară toată viat, a rău dacă va
pleca de la Moara cu noroc. De aceea, de câte ori îs, i aducea
aminte că Lică se afla sub acelas, i acoperământ cu dânsul,
îl cuprindea o vie îngrijare. Ar fi voit să meargă la el s, i
să-l întrebe: „Omule, ce vrei să faci, ce vrei să ceri de la
mine? Vorbes, te-mi verde-n fat, ă, ca să ne înt, elegem.” S, i
iar îi venea să-s, i zică: „Ce-mi pasă!? Eu nu dau nimic; sunt
gata să t, in piept cu el. S, i dacă pier, atâta pagubă!” S, i mai
ales acesta era gândul care-l stăpânea pe Ghit, ă: nimic nu
era în el mai tare decât pornirea de a se pune împotriva
lui Lică s, i de a nu da nici cât e negru sub unghie îndărăt.

Dar pe când se întărea în această hotărâre, el era sin-
gur s, i părăsit. Ana, pe care o privea cu atâta drag mai
nainte, încetul cu încetul se înstrăinase de dânsul s, i nu
mai era veselă ca mai nainte, când se afla singură cu dân-
sul. El însus, i se înstrăinase de dânsa. Din clipa în care
ea s, i-a arătat bănuielile pe fat, ă, se stinsese orice tragere
de inimă pentru dânsa din sufletul lui. S, i-ar fi dat adesea
toată viat, a pentru ca să mai poată simt, i, fie chiar pe o sin-
gură clipă, bucuria pe care o simt, ea odinioară când privea
la dânsa; dar în zadar: ea nu mai era pentru dânsul ceea
ce fusese; chipul ei frumos, trupul ei fraged, firea ei dulce
nu mai putea să străbată până la inima lui plină de amă-
răciune. Din dragoste către dânsa s, i către copii venise la
Moara cu noroc; din dragoste pentru dânsa s, i pentru copii
se băgase în strâmtoarea în care se afla; s, i acum tocmai
ea era cea dintâi din rândul acelora care nu t, in seamă de
strâmtoarea lui s, i de greutăt, ile cu care se luptă, chiar s, i ea
îl credea rău, când nu putea să-i înt, eleagă purtarea.

De aceea acum, când simt, ea trebuint, a de un suflet în
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care să-s, i caute sprijinire, Ghit, ă nu se gândea la Ana, care
dormea linis, tită lângă dânsul, ci la Pintea, care-l mângâi-
ase adeseori cu privirile sale pline de încredere. La început
ar fi fost în stare să-s, i pună caii la cărut, ă s, i să plece acu în
vreme de noapte la Ineu, ca să-l caute pe Pintea; încetul
cu încetul, însă, gândurile s-au lămurit în sufletul lui, s, i în
cele din urmă simt, indu-se mai tare, el îs, i zise: „Adică de
ce să pun eu mai multă încredere într-un om străin decât
în nevasta mea!?”

De abia se înnoptase, tot, i dormeau la cârciumă, s, i
chiar Ghit, ă, mai împăcat cu gândurile sale, at, ipise, când
câinii începură să latre s, i o luară din ce în ce mai neastâmpărat, i
pe vale în sus.

Ghit, ă tresări speriat din somn, sări din pat, se apropie
de fereastră s, i privi afară în noaptea întunecată.

El nu zări nimic, dar simt, i că se apropie vreun om
cunoscut, deoarece câinii se întorceau scheunând înapoi.

Peste vreun sfert de ceas el văzu, în sfârs, it, trecând pe
sub fereastră s, i înaintând spre us, a cârciumii un om s, i o
femeie înaltă s, i lată în umeri.

Asta era adică! Acum înt, elegea pentru ce a rămas Lică
la Moara cu noroc, s, i-i era rus, ine de gândurile rele ce-s, i
făcuse.

„Parcă-i un voinic de codru!” zise el retrăgându-se de
la fereastră.

— Cine-i? strigă în clipa aceea unul dintre slugi, Mart, i,
ungurul.

— Oameni buni! răspunse un glas bărbătesc. Ghit, ă se
tulbură din nou. Precum văzuse prin întuneric, îi părea că
omul ce venea cu femeia nu era Răut, ; acum, când îi auzi
glasul, nu mai putea să se îndoiască despre aceasta; era un
om cu desăvârs, ire necunoscut. Atunci cum de-l cunos, teau
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câinii? Cum de-l lăsa sluga să treacă? De ce nu venise Răut,
însus, i?

„De ce? de ce?” îs, i zise el necăjit. E grozav când omul
îs, i face spaimă din toate nimicurile.

Cu toate aceste, îi veni gândul să se ducă să vadă cine
a venit.

— Ce-i, Ghit, ă? întrebă Ana, care se des, teptase din
somn s, i se ridicase din pat.

— Ce să fie! îi răspunse bărbatul. Nimic! Răut, se
întoarce. Cine s, tie, va fi uitat ceva; va fi având să-i spună
ceva lui Lică.

— Nu era glasul lui Răut, , Ghit, ă, grăi nevasta. Te rog,
du-te s, i vezi. Ce fel de oameni sunt aceia care umblă-n
vreme de noapte?

Acum nici vorbă nu mai putea fi ca el să se ducă, căci
o ar fi nelinis, tit pe ea s, i mai tare.

— Fii pe pace! îi zise el. I-am văzut eu cu ochii, s, i dacă
n-ar fi oameni cunoscut, i, nu i-ar fi lăsat Mart, i să treacă.

— Mart, i!! întâmpină nevasta. Mie nu-mi place Mart, i
deloc.

— Ei, apoi tu bănuies, ti pe toată lumea, grăi Ghit, ă. Fii
cuminte s, i te linis, tes, te.

Ana se linis, ti, des, i tremura în tot trupul. Pe când
at, ipise din nou, câinii începură iar să bată.

— Ce-i asta!? strigă cârciumarul. Ca din senin îl cu-
prinse spaima s, i parcă-i venea să se îndoiască dacă a văzut
bine când a văzut acea femeie înaltă s, i lată în umeri ca un
voinic de codru. El sări dar din nou jos s, i iar se duse la
fereastră.

Omul s, i femeia se duceau cu pas, i grăbit, i. Însă parcă
era alt om, parcă era Lică, el însus, i. Dac-ar fi s, tiut că Ana
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doarme, Ghit, ă ar fi plecat să se încredint, eze.
— Se duc, grăi el, dar încet.
— Bine, Ghit, ă, răspunse Ana. Să dormim.
— Să dormim. Însă ea nu putea să doarmă. Fusese

trezită din somnul cel dintâi, tulburată de gânduri grele,
s, i în cele din urmă o apucară nis, te fierbint, eli care n-o mai
lăsau să se astâmpere. Ghit, ă fu peste put, in cuprins de
un somn adânc; afară începu să bată vântul, iar ea era
frământată de muncile nopt, ilor petrecute pe nedormite
în culcus, ul învrăjmăs, it.

Târziu după miezul nopt, ii câinii se mis, cară de a treia
oară.

Ana îs, i opri răsuflarea, se dete tiptil din pat s, i se apro-
pie de fereastră.

Lică se întorcea singur despre Fundureni la cârciumă.
Acuma ea le înt, elegea toate: el a fost undeva s, i a făcut ceva
cu s, tirea lui Ghit, ă.

— Doamne! zise ea îngrozită. Ce-a căzut pe capul
meu! Dar Ghit, ă era bărbatul ei: ar fi dorit să-i fi secat
lumina ochilor în clipa când a ajuns la fereastră, pentru ca
să nu vadă s, i să nu s, tie nimic, s, i i se răci tot sângele când
se gândi că vor fi aflat s, i alt, ii.

Era târziu, mart, i dimineat, ă, când Lică ies, i cam nedor-
mit la lumina zilei.

Ploua, s, i le spunea oamenilor că avuse dreptate când
zicea că are să se schimbe vremea s, i că tot era mai bine
dacă pleca ieri, pentru că nu era silit să umble pe ploaie.

Ghit, ă luase hotărârea să nu as, tepte decât plecarea lui
Lică, apoi să-s, i pună caii la cărut, ă s, i să se ducă la Ineu, ca
să-l caute pe Pintea. Însă el dormise bine peste noapte,
s, i mai ales acum, după ce-l văzu pe Lică, îs, i schimbă gân-
dul. La urma urmelor, nici nu prea s, tia ce-ar fi având să
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vorbească cu Pintea. Gândurile pe care le avuse în seara
trecută se strecuraseră toate, încât parcă le visase numai,
s, i de când s, tia că s, i Lică are o slăbiciune, el îi părea un om
mai bun în felul lui decât cum îl crezuse s, i îi era greu de
bănuielile pe care s, i le făcuse în nedumerirea sa asupra
lui.

Iară Ana întâia oară în viat, a ea simt, i tragere de inimă
pentru Lică s, i-i zise la plecare, din toată inima, „noroc
bun!”, căci soarta sot, ului său era acum legată de a lui.

După plecarea lui Lică, ea îl trase pe Ghit, ă la o parte
s, i-i grăi:
— Am o vorbă cu tine: nu acum, dar când ît, i prinzi vreme.

— Bine, răspunse el pus pe gânduri. Spune-mi acum.
— Nu acum, Ghit, ă, îi zise ea, ci când vom putea vorbi

în tihnă. Caută-t, i de rând cu oamenii; precum vezi, voiesc
să plece.

Făcându-s, i socoteala cu drumet, ii, Ghit, ă se întreba me-
reu ce va fi având nevasta să-i spună, s, i grăbea mai mult
decât de obicei, dar pe când drumet, ii erau gata de ple-
care, iată că sosi s, i Pintea, însot, it de alt, i doi jandarmi, la
cârciumă.

El venea mai iute s, i era mai tăcut decât de obicei.
— Ce fel de oameni, as, a, mai însemnat, i, au trecut ieri

pe aici? întrebă el, după ce intră cu tovarăs, ii săi în odaia
de lângă cârciumă s, i trase us, a după sine.

— Nu-i mai t, in minte, răspunse cârciumarul rece.
— Ei, trebuie să aflu! grăi Pintea scurt s, i hotărât. Ghit, ă

privi lung la el, apoi la ceilalt, i doi s, i grăi dezghet, at:
— Dacă voi at, i sta mereu aici, atunci as, putea vorbi

cum îmi place mie; dar voi venit, i numai din când în când,
s, i as, a, trebuie să fit, i oameni cu minte s, i să nu ceret, i să-mi
bag capul în primejdie ori să vă spun minciuni. Eu nu s, tiu
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de ce mă întrebat, i, dar pot să vă spun că la asemenea în-
trebări n-am să răspund niciodată. Dacă nu vă este destul
atât, luat, i-mă strâns legat s, i ducet, i-mă cu voi.

— La nevoie as, a o să facem, răspunse Pintea, des, i ai s, i
tu toată dreptatea.

De aci înainte ei vorbiră despre altele, în vreme ce
Pintea le făcu tovarăs, ilor săi semn să iasă.

Rămânând singur cu Ghit, ă, el privi câtva timp jos,
t, intă înaintea sa, apoi grăi:

— Lui Lică îi spui tot s, i mie nu-mi spui nimic!
— Nu i-am spus lui Lică până acum nimic. Va fi s, tiind,

răspunse Ghit, ă, dar de la mine nu.
Pintea privi lung s, i aspru în fat, a cârciumarului, ca s, i

când ar voi să afle adevărul din ochii lui.
— Atunci, zise el într-un târziu, poate că ai vreo slugă.

Ghit, ă dete din umeri.
— Nu-mi vine să cred; dar va să fiu cu ochii în patru.

Deodată el tresări ca des, teptat printr-un gând, care-i lu-
minează tot capul.

— Cunos, ti tu pe Lică? întrebă el iute.
— Îl cunosc.
— Bine?
— Bine! n-am fost prins, i împreună?! Nu împreună

am stat închis, i?!
— Tu ai fost închis? întrebă Ghit, ă tulburat.
— Da! Furaserăm nis, te cai, Lică s, i eu, s, i ne-au dat

de urmă; au împus, cat pe Lică la picior, căci altfel nu ne
dădeam prins, i.

— Vasăzică, tu ai fost prins o dată? grăi Ghit, ă încă o
dată.

— Ce dracu! strigă Pintea râzând, as, fi oare ceea ce
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sunt, dacă n-as, fi dovedit că s, tiu toate potecile s, i toate
apucăturile tovarăs, ilor mei de mai nainte? Dar ce vrei
să-t, i spun despre Lică?

Ghit, ă-s, i pierduse rostul s, i începu a se teme de omul la
care t, inuse atât de mult mai nainte.

— Voiam să te întreb, zise el cam cu jumătate de gură,
dacă Lică are slăbiciune pentru muieri.

— Pentru muieri? răspunse Pintea. Pentru nimic. Nu-
i vorbă, îl apucă din când în când, dar slăbiciune nu are.
El are o slăbiciune, una singură: să facă, să se laude, să
t, ie lumea de frică s, i cu toate aceste să râdă s, i de dracul
s, i de mumă-sa. Să râdă de noi, Ghit, ă, de noi, urmă el
mai aprins; dar, Ghit, ă, sunt de treizeci s, i opt de ani: mă
spânzur dacă împlinesc patruzeci fără ca să-i arăt că mai
sunt s, i alt, ii mai s, i mai decât dânsul! Mi-a făcut una pe
care n-am să i-o uit toată viat, a.

— Atunci înt, eleg! grăi cârciumarul încălzindu-se din
nou. Ieri îmi zicea să-i aduc o slujnică la cârciumă, ca să-i
pun adică om de pândă în casa mea!

S, i acum Ghit, ă alegea în el vorbele cu care să-i facă lui
Pintea împărtăs, ire despre cele petrecute între el s, i Lică s, i
stătea la luptă cu sine dacă nu ar fi poate mai bine să tacă.

— Pentru că trebuie să s, tii, urmă el cam cu jumătate
de gură, Lică a umblat mult după mine...

— Stai! strigă Pintea tăindu-i vorba. Adă-i una. Lasă-
mă să t, i-o aleg eu, s, i grija mea de dânsa!

— Bine, grăi Ghit, ă, dacă socotes, ti tu...
— Dar acu nu mai pierdem vremea: cine-a fost ieri pe

aici?
— Pinteo, nu mă întreba, că nu pot să-t, i răspund.
— Stai să ne înt, elegem, grăi Pintea mâhnit. Dintre
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două, una: ori vorbes, ti cu mine pe fat, ă, ori mă las, i dracu-
lui! Înt, eleg să nu le spui altora, dar mie?

— T, ie t, i-as, spune, răspunse Ghit, ă, dar dacă ît, i spun
t, ie, spun la toată lumea, fiindcă tu es, ti dator să le spui s, i
altora. Uite! întreabă-i pe drumet, i, întreabă-l pe slugă,
siles, te-l să-t, i spună, dar nu te mira dacă-l voi alunga de la
casa mea.

— Te înt, eleg, zise Pintea mai dumerit. Să fie precum
zici tu. S, tii tu de pielea cui e vorba? Astă-noapte l-au călcat
doi ins, i pe jidovul, l-au bătut, de anevoie se mai pune în pi-
cioare, s, i-au luat, după cum spune el, peste — Dumnezeu
s, tie cât, i bani de la dânsul.

Ghit, ă parcă nu înt, elegea bine.
— Pe care jidov, întrebă el, pe arândas, ul?

— Da! pe arândas, ul. Treaba asta nu putea s-o facă
altul decât Lică. El are obiceiul de a se pune cu put, ini la
cale, pentru ca să se s, tie mai adăpostit de prostia altora.

Ghit, ă nu se mai îndoia că acei doi au fost Săilă s, i Buză-
Ruptă, care plecaseră ieri seară spre Ineu; însă el nu putea
vorbi.

— Lică nu putea să fie, zise el hotărât. Pe el îl cunoas, te
arândas, ul.

— Apoi da! răspunse Pintea, tocmai. Erau cu fet, ele
acoperite, s, i arândas, ul zice că i se părea ca s, i când ar fi
fost Lică.

— Ei bine, nu se poate! grăi Ghit, ă îndărătnicit. Lică a
dormit astă- noapte aici, în casa mea, s, i n-a plecat decât
abia acum.

Pintea stete câtva timp pe gânduri.
— Când a venit? întrebă el.

— Ieri pe la amiazăzi.
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— Cu cine a stat?
— Va să afli de la slugi. Se poate că el a pus treaba la

cale; eu am cuvinte să o cred asta.
— Ferească Dumnezeu! grăi Pintea ridicându-se. Un

lucru să s, tii s, i să-l t, ii totdeauna minte: Lică nu se bizuie
niciodată pe alt, ii. Pune caii s, i-t, i ia slugile, ca să vii cu mine.
Ceilalt, i doi rămân aici.

VIII

Ana rămase cu inima încles, tată când Ghit, ă îi spuse că
trebuie să plece cu Pintea s, i cu slugile la Ineu. Des, i vedea
însă din fat, a lui că e ceva neobicinuit la mijloc, ea se mai
linis, ti când se gândi că Pintea e omul lui Ghit, ă, ba parcă
numai acum înt, elegea pentru ce Ghit, ă s, i-a dat silint, a să
se pună bine cu Pintea, s, i-i părea bine că pleacă tocmai cu
dânsul.

Dar inima, cu toate aceste, îi bătea mai tare decât de
obicei s, i temerile ce se des, teptaseră peste noapte în sufle-
tul ei nu mai slăbeau.

— Maică! îi zise ea într-un târziu bătrânei. Cum t, i se
par lucrurile aici la noi la cârciumă?

— Cum mi se par? răspunse bătrâna. Le vezi s, i tu ca
mine. Merg bine.

— Da, merg bine aici în cârciumă, urmă nevasta; dar
la noi în casă? Nu-l vezi tu pe Ghit, ă că e mereu pe gânduri,
că nu se mai dă în vorbă cu noi? nu vezi tu că de câtva timp
parcă nu mai suntem nevastă s, i bărbat?

— As, a sunt vremile, grăi bătrâna. Ghit, ă e om harnic s, i
sârguitor s, i as, a se gândes, te mereu ca să adune ceva pentru
casa lui. Are s, i el, ca tot omul, o slăbiciune: îi râde inima
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când îs, i vede sporul. E bună slăbiciunea asta s, i nu trebuie
să te mâhnes, ti pentru ea: rabdă, că de folosul tău rabzi, s, i
nici nu ai prea mult de răbdat.

— Bine, maică, zise Ana, dar dacă el ar începe să caute
câs, tig nelegiuit? E vorba s, i de noi; ar trebui să ne spună s, i
nouă ce face.

Bătrâna stete câtva timp pe gânduri, apoi grăi întris-
tată:
— Nu s, tiu, fata mea, s, i nici nu caut să-mi dau seama. E
multă nenorocire în lume s, i oamenii s, i-o împart între
dâns, ii: dacă t, i-a căzut o parte mare, s, i bătaie de cap, s, i
sfat, s, i bogăt, ie, s, i mărirea lumească, toate sunt în zadar.

Ana stătea dusă în gânduri, când auziră zuruitul unei
trăsuri boieres, ti cu trei cai s, i cu fecior pe capră.

Ghit, ă nefiind acasă, Ana s, i bătrâna ies, iră să primească
pe cei venit, i. Afară ploua ca din ciur. După ce feciorul sări
de pe capră s, i deschise us, a cu geamuri a trăsurii, se ivi
o doamnă ca de douăzeci s, i opt de ani, înaltă, cu obrajii
plini, cu ochii mari albas, tri s, i cu părul auriu, îmbrăcată
de sus până jos în negru s, i de mână cu un copil ca de cinci
ani, slab s, i bolnăvicios.

Ea îi făcu un semn feciorului, trecu iute sub cerdac,
apoi privi la Ana, ca s, i când ar voi s-o întrebe unde-s, i poate
găsi un adăpost mai retras.

Ana o duse în odaia de lângă cârciumă.
— Dar frumoasă e, bat-o s-o bată! grăi bătrâna plecând în
urma lor. În clipa când erau să intre în odaie, străbătu un
fulger printre nori s, i căzu un tunet puternic, de care se
cutremură toată valea.

— Vai de mine! strigă drumeat, a oprindu-se speriată
în prag, închidet, i ferestrele, că ne trăsnes, te pe tot, i aici în
cârciumă.
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— E minunea lui Dumnezeu, acu toamna, grăi bătrâna
făcându-s, i cruce s, i grăbind să închidă ferestrele. Dar nu
vă temet, i, domnis, oară: Dumnezeu nu-l loves, te decât pe
acela pe care vrea să-l pedepsească.

— Da, Dumnezeu, grăi drumeat, a, as, a, pentru dânsa,
totdeauna Dumnezeu s, i numai el.

— Poftit, i ceva? o întrebă Ana, după ce ea se as, eză.
— Să stea ploaia, ca să pot pleca mai departe, îi răs-

punse asta cam peste umăr.
Ana se retrase s, i închise us, a în urma sa. În vremea

aceasta, vizitiul deshămase caii s, i-i dusese la grajd, iară
feciorul se retrăsese sub cerdac, unde stătea rezemat de un
stâlp s, i privind din când în când la jandarmii care s, edeau
în cârciumă.

— E foarte tristă, grăi Ana apropiindu-se de dânsul.
El se îndreptă s, i curăt, i mâneca, pe care se rezemase cu
mâna, apoi răspunse:

— Da, e tristă.
— Unde merget, i? întrebă cârciumărit, a.
— Nu s, tiu, grăi feciorul privind mai cu dinadins în

fat, a ei, ca să vadă dacă-i poate vorbi. La Ineu, pare-mi-se.
N-am mai umblat pe aici. Pe aici sunt pădurile cu turme
de porci?

— Da, îi răspunse Ana, în toate părt, ile cât vezi cu ochii.
Are turme?

— As, a se zice, grăi feciorul dând din umeri.
— Dar pe cine jeles, te?
— Pe bărbatu-său. S-a împus, cat acu trei săptămâni.
— S-a împus, cat!? strigă Ana speriată. Pentru ce?
— Nu s, tiu, răspunse feciorul, dând iar din umeri. D-ta

înt, elegi, adause apoi peste put, in depărtându-se, că asta
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nu e moarte firească s, i că trebuie să fie o taină la mijloc.
— Sărmana femeie! grăi Ana înduios, ată. Pe când Ana

îi povestea bătrânei cele ce aflase despre drumeat, a cea
frumoasă, se întoarse s, i vizitiul de la grajd s, i se puse pe
lait, a de sub cerdac.

— Le dau dracului toate, s, i cai, s, i cărut, ă, s, i stăpână,
zise el amărât. Îmi vine s-o las aici în pustietate s, i să mă
duc pe ici încolo.

— Taci, măi, că te aude! îi zise feciorul trăgând cu
ochiul s, i destul de tare pentru ca stăpâna să-l poată auzi,
cum trebuia să-l audă s, i pe vizitiu. Fii cuminte, urmă apoi
mai încet, s, i se as, eză în fat, ă cu el. Nu s, tii tu că de câte ori
venim pe la Ineu, ne întoarcem încărcat, i ca stupul?

— Ai vorbit cu cârciumărit, a? întrebă vizitiul.
— As, ! T, i-ai găsit omul! răspunse feciorul. Asta nu-t, i

încarcă socoteala. Lasă, că am eu omul meu la Ineu, unde
stăm cu stăpâna.

— Dacă i-ar da Dumnezeu Sămădăului un gând bun...
grăi vizitiul; să ne mai amâne până duminică cel put, in.

Feciorul trase iar cu ochiul, drept semn că acuma va s, ti
să o pună s, i aceasta la cale, apoi ei rămaseră tăcut, i fat, ă-n
fat, ă, privind t, intă unul la altul, ca s, i când fiecare ar avea
să-i spună celuilalt ceva, dar stă pe gânduri s, i nu află vorba
potrivită ori nu cutează să se dea fără s, ovăire pe fat, ă.

— La ce te gândes, ti tu acum? întrebă vizitiul într-un
târziu.

— Hm! îi răspunse feciorul zâmbind pe sub mustat, ă.
Pare-mi-se că tot la ceea la ce te gândes, ti s, i tu. Dar ce ne
pasă nouă!? urmă el, peste put, in, mai deschis. Nu-i as, a?!
Ce-t, i pasă t, ie?! Ce-mi pasă mie?! Un lucru s, tiu: că de câte
ori venim la Ineu, ne întoarcem cu bani, cu bani mult, i.

— Dar eu tot as, vrea să s, tiu de unde ia stăpâna noastră
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banii, îi întâmpină vizitiul, pentru că, drept să-t, i spun,
eu nu cred să aibă ea tocmai atâtea turme, pentru câte ia
banii.

— Nici eu nu s, tiu, grăi feciorul, privind cam îngrijat
împrejur.

— Nici eu nu s, tiu, adăugă apoi mai încet s, i plecându-
se spre masă, dar de când cu moartea stăpânului parcă
bănuiesc un lucru. Uite! eu numai acum încep să înt, eleg.
Tu s, tii că de Sămădăul se vorbesc multe. Bine! De câte ori
ne întoarcem de la Ineu, ea pleacă peste câteva zile în sus,
în T, ara Nemt, ească. Apoi lant, ul de aur, pentru care erau
să-l închidă pe stăpânul nostru, dacă nu se împus, ca, îl t, in
minte de când fuseserăm în rândul trecut la Ineu.

— Adică tu crezi că Sămădăul fură s, i ea vinde, grăi
vizitiul cu îndoială.

— Nu cred; ît, i spusesei că parcă mi-ar veni să bănuiesc.
Să vedem de aci înainte. Las’ pe mine! Zic, las’ pe mine,
căci dac-ar fi să fie, ne-a văzut Dumnezeu pe amândoi, s, i
pe mine, s, i pe tine.

— Cum adică?
— Las’ pe mine! răspunse feciorul sărind în picioare ca

să prime- ască poruncile stăpânei, care ies, ise sub cerdac
spre a vedea dacă ploaia n-a mai slăbit, cel put, in, căci de
vreme bună parcă nu mai era nădejde.

Nerăbdătoare cum era, ea dete poruncă să prindă caii,
căci nu voia să mâie peste noapte la cârciumă, s, i să-i prindă
cât mai neîntârziat, ca să n-o apuce noaptea pe drum.

Feciorul s, i vizitiul începură să facă gură că nu pot pleca
pe astfel de vreme, că omoară caii, că e greu pentru dâns, ii,
că drumul e rău; însă hotărârea ei era nestrămutată. În
zadar o sfătui s, i Ana să rămâie peste noapte la cârciumă
s, i să nu se teamă, deoarece în curând are să sosească s, i
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Ghit, ă, ba sunt chiar s, i jandarmi la cârciumă.
— Noi nu s, tim cât stăm aci, grăi unul dintre jandarmi;

dar tot e bine să mânet, i aici; sunt aproape două ceasuri
s, i, cum e drumul, anevoie mai sosit, i cu ziua la Ineu, iară
locurile sunt rele.

— Ce să vă plătesc ca să venit, i cu mine? întrebă ea.
— Nu putem, răspunse jandarmul. Trebuie să stăm

aici până ce nu ne va veni altă poruncă.
— Punet, i caii! strigă drumeat, a îndărătnicită. Voi s, tit, i

că nu cer nimic degeaba de la voi, adause apoi peste put, in
s, i, aruncând o bucată de hârtie pe masă, ceru socoteala.

Ana luă hârtia, privi nedumerită la ea, apoi întrebă
cam sfiită:

— Nu s-ar putea să-mi dat, i alta? Lipses, te un colt, , s, i eu
nu prea mă pricep la bani.

Drumeat, a scoase zâmbind o pungă mare s, i plină de
hârtii noi- nout, e, luă una dintre ele s, i i-o dete, apoi se găti
de plecare.

Ana privi înduios, ată în urma ei. Vederea acestei neno-
rocite îi dăduse linis, tea pierdută, dimpreună cu simt, ământul
de încredere al omului care se simte mai norocos decât
alt, ii. De când Ghit, ă plecase, ea era cuprinsă de fel de fel
de temeri. Nu s, tia nimic despre cele petrecute la casa
arândas, ului, căci Ghit, ă nu avuse timp să-i vorbească, iar
jandarmii nu aveau voie să se deie pe fat, ă, ca unii care
stăteau să păzească casa: cu toate aceste, după cele petre-
cute peste noapte la cârciumă s, i după plecarea grabnică a
lui Ghit, ă, ea nu se mai îndoia că e la mijloc ceva ce poate
să pună capul lui Ghit, ă în primejdie. Din când în când
iar îs, i schimba gândurile! Îi părea peste putint, ă ca Ghit, ă
să se amestece în treburi rele. Nu! îs, i zicea ea, Ghit, ă e
om drept s, i blând la fire, dar e om cu minte s, i nu voies, te
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nici să audă, nici să vadă, nici să s, tie nimic, nu voies, te să
at, ât, e mânia oamenilor răi. De când aflase despre soarta
drumet, ei, gândul acesta bun nu o mai părăsea s, i îl as, tepta
cu nerăbdare pe Ghit, ă, ca să-l mângâie prin o vorbă bună.

Câtva timp după plecarea trăsurii ploaia mai îngădui
s, i începu să bată vântul, iar înspre Bihor ceat, a din când în
când se mai rărea s, i cerul parcă era să se mai lumineze.

— Dă, Doamne, să se mai însenineze! grăi Ana, care
stătea înaintea cârciumii, privind când în calea sot, u-său,
când înspre norii care treceau repede pe deasupra văii
înspre apus.

Dar timpul trecea s, i cărut, a lui Ghit, ă tot nu se mai ivea
în culmea dealului, pe drumul pustiu, iară Ana tot mai
mult se lăsa în voia presimt, irilor ei.

IX

Plecând cu Pintea s, i cu slugile la Ineu, Ghit, ă avu pe drum
destul timp să se gândească la strâmtorările sale.

El nu se mai îndoia că oamenii cu fet, ele acoperite, care
îl călcaseră pe arândas, ul, nu erau alt, ii decât Buză-Ruptă
s, i Săilă Boarul. Erau doi oameni cu care nu avuse nici o
daraveră mai nainte s, i pe care nu i-a văzut niciodată în
viat, a sa; însă ei petrecuseră mai multe ceasuri cu dânsul
s, i plecaseră de-a dreptul de la cârciuma lui ca să-l calce pe
arândas, ul, s, i asta putea să dea loc la bănuieli. Mai multă
grijă îi făcea lui Ghit, ă un alt lucru: se temea ca nu cumva să
se dovedească ceva asupra lui Lică. Înaintea judecătorului,
fat, ă în fat, ă cu crucea s, i cu lumânările aprinse, el nu putea
tăgădui c-a avut daraveri cu Lică s, i trebuia să spună toate
cele petrecute, s, i din două una: ori Lică ajungea să fie
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dovedit s, i pus la pedeapsă, s, i atunci nici el, Ghit, ă, ca om
însot, it cu un făcător de rele, nu putea să scape cu obrazul
curat, ori Lică scăpa, s, i atunci Ghit, ă trebuia să se teamă
de răzbunarea lui. Cu cât mai mult se apropia dar de Ineu
Ghit, ă, cu atât mai put, in se gândea la cele petrecute peste
noapte. Era vorba de el însus, i; făcuse fie la strâmtoare, fie
din slăbiciune, lucruri care puteau să dea loc la bănuieli
grele; nu se simt, ea cu desăvârs, ire nevinovat s, i se temea ca
nu cumva să se dea astă dată pe fat, ă s, i vina lui. Dac-ar fi
fost un om mai cu inimă deschisă, el i-ar fi vorbit lui Pintea
fără s, ovăire s, i l-ar fi rugat să potrivească lucrurile pe cât
era cu putint, ă as, a ca să nu iasă la iveală daraverile sale cu
Lică; simt, ea însă că s-ar strica cu Pintea, care-l ura din
toată inima pe Lică, dacă i-ar vorbi acum despre aceasta.
Se mustra dar că nu a făcut-o pe când erau singuri, încât
îi putea vorbi în tihnă s, i i le putea spune toate din fir în
păr, ca să nu-l mai lase în nedumerire asupra purtărilor
sale fat, ă cu Lică.

După ce intrară în Ineu, Ghit, ă începu să schimbe la
fet, e. Îi era greu că tocmai acum, după cele petrecute peste
noapte la casa arândas, ului, oamenii îl vedeau în cărut, ă
cu un jandarm. Dacă s-ar fi simt, it nevinovat, el s-ar fi
mângâiat cu gândul că, mai curând ori mai târziu, i se
va dovedi nevinovăt, ia s, i vor rămânea de rus, ine tot, i aceia
care îl cârtesc acum s, i se ivesc pe la portit, e, ca să-l vadă în
strâmtorarea lui; această mângâiere însă el o pierduse de
mult.

Ei traseră la cazarma de jandarmi. Pe când slugile
deshămau caii, oamenii începură a se aduna în partea
cazărmii, ca să vadă cele ce se petrec, s, i precum oamenii
se adunau, Ghit, ă simt, ea că i se împăienjenesc ochii.

— As, vrea să-t, i grăiesc o vorbă! îi zise el lui Pintea.
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Pintea, care de la Moara cu noroc până aici abia grăise
câteva cuvinte, privi lung la el.

— Atât ar mai trebui, răspunse apoi, după ce slugile
se mai depărtară; nu mai rămâne decât să ne vadă cineva
vorbind în taină. Fii om cu inimă s, i te lasă pe mine!

E greu, e foarte greu când ai voi să-i grăies, ti cuiva o
vorbă, care-t, i vine din fundul inimii, s, i nu pot, i; e însă mai
greu când simt, i că numai această vorbă poate să alunge
gândul rău pe care s, i-l face despre tine un om la care t, ii;
greutatea aceasta o simt, i Ghit, ă întreagă când îl văzu pe
Pintea depărtându-se. El se trase, mai mult purtat de o
pornire firească decât dinadins, la o parte, ca să nu-l mai
vadă oamenii adunat, i la poartă, apoi rămase sub zidul
cazărmii, o casă lungă, veche s, i cu acoperământul înalt ce
stătea la dreapta curt, ii împrejmuite cu zid netencuit.

„Da, îs, i zise el într-un târziu, sunt un om fără de suflet:
n-as, fi trebuit eu să plec s, i fără de a o fi întrebat ce are să-mi
spună.”

Pe când el stătea aici, Pintea, care se t, inu de vorbă, îl
luă înainte de toate pe Laie s, i-l duse înaintea comisaru-
lui, un om înalt s, i uscăt, iv, cu mustat, a lungă s, i răsucită,
neastâmpărat s, i cam aspru la vorbă.

Laie, biet, nu s, tia de ce e vorba; însă îi fusese destul să
privească o dată în fat, a stăpânului său, pentru ca să simtă
că e vreo primejdie la mijloc; văzându-se dar fat, ă în fat, ă
cu comisarul, el începu să tremure s, i să spună că el nu
s, tie nimic, fiindcă are de lucru la grajd, iară seara se culcă
devreme. Atât era destul pentru ca comisarul să se simtă
întărit în bănuielile sale s, i să-l ia mai de scurt. Astfel, Laie
mărturisi, cu inima încles, tată, că într-o duminică Lică
Sămădăul, venind cu doi tovarăs, i la Moara cu noroc, l-a
des, teptat cu ghionturi din somn, că în urmă stăpânu-său
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l-a trimis la popa din Fundureni, dar el nu s-a dus, ci s-a
ascuns într-un crâng; cu toate aceste, câteva zile în urmă,
ducându-se pe vale în sus, ca să aducă vacile de la iarbă,
s-a întâlnit cu Lică s, i cu Răut, , care l-au luat între bâte s, i
i-au zis că-i sfarmă oasele dacă va mai îndrăzni să stea de
pândă. De atunci s-a ferit de Lică s, i de oamenii lui, care nu
l-au întrebat niciodată nimic s, i cărora nu le-a spus nimic.

Auzind aceste mărturisiri, Pintea-s, i încret, i sprânce-
nele. Îl cunos, tea destul de bine pe Lică pentru ca să s, tie
că el nu a venit în duminica aceea degeaba la Moara cu
noroc; însă el nu se putea lăsa pe mărturisirile des, irate ale
lui Laie.

Comisarul, ca om mai pripit, era, dimpotrivă, încredint, at
că a dat de urma unei fapte ascunse până acum; aducându-
i-se dar Mart, i, începu să-l întrebe, înainte de toate, asupra
acestei fapte.

Mart, i, care intră mai nesfiit, nu s, tia nimic despre cele
petrecute atunci, duminică, însă, din mărturisirile lui, co-
misarul află că Ghit, ă are o verigă de sârmă, pe care sunt
îns, irate semnele turmelor lui Lică, de la care a primit în
mai multe rânduri porci, s, i că luni, ca ieri, Lică a stat cu
Răut, , cu Buză-Ruptă, cu Săilă Boarul s, i cu Ghit, ă la cârci-
umă, că au vorbit cam în taină despre arândas, ul s, i că în
amurgul serii BuzăRuptă s, i cu Săilă au plecat spre Ineu,
Răut, a luat-o pe vale în sus la pădure, iară Lică a rămas
până dimineat, a la cârciumă. Târziu apoi, cam pe la miezul
nopt, ii, s-au mis, cat câinii, s, i as, a el, Mart, i, a ies, it afară, s, i,
văzând un om s, i o muiere, a întrebat cine-i. Răut, a răspuns
atunci: „Oameni buni!” De cu zori însă el iar s-a des, teptat,
fiindcă iar se mis, cau câinii: a ies, it s, i a văzut că Răut, se
duce cu muierea aceea.

Acu Pintea s, tia destul. La început el se tulbură. Care-

76



vasăzică, Ghit, ă era oarecum tovarăs, ul lui Lică: el îi păstra
semnele turmelor, primea daruri de la dânsul, era înt, eles
cu Săilă s, i Buză-Ruptă, care păreau a fi venit la Ineu ca să-l
calce pe arândas, . Comisarul ar fi dorit să fie cineva de fat, ă,
ca să i se poată lăuda cum, în mai put, in decât douăzeci s, i
patru de ceasuri, a dat de urma făcătorilor de rele. Pintea
însă, ca om zăcas, ce era, îs, i lăsa totdeauna vreme s, i cu atât
mai put, in putea să se pripească acum, când era vorba de
nis, te lucruri pe care nu-i venea să le creadă. Îl socotea pe
Ghit, ă om cinstit s, i vrăjmas, lui Lică, s, i chiar acum, după
cele ce aflase, ar fi fost gata să-s, i bage mâna în foc pentru
dânsul: nu putea el să-s, i schimbe as, a deodată părerea;
îi era rus, ine să-s, i facă mărturisirea că s-a îns, elat as, a de
stras, nic s, i, în cele din urmă, t, inea atât de mult la Ghit, ă,
încât îl durea inima să piardă buna părere pe care s, i-o
făcuse despre dânsul. Însă tocmai pentru aceea era mai
chibzuit decât totdeauna, căci el nu auzise numai singur
mărturisirile lui Mart, i, s, i un glas tainic îi s, optea mereu:
„S, i dacă totus, i te-ai îns, ela!? S, i dacă totus, i ai rămânea de
rus, ine!?” El nu se pripi dar, ci-l rugă numai pe comisar
să-l t, ină prins pe Mart, i.

— Mie nu prea îmi vine să le cred toate câte ne-a măr-
turisit, zise el. Lică nu se bizuie pe nimeni, nu se dă as, a
lesne de gol, nu se lasă în daraveri cu nis, te oameni precum
îl s, tie toată lumea pe cârciumarul de la Moara cu noroc.
Nu-i vorbă, trebuie să fie ceva la mijloc, dară lasă-l pe mâna
mea, că scot eu adevărul din el.

Ies, ind apoi ca să-l cheme pe Ghit, ă, care petrecuse tot
timpul acesta cuprins de un viu neastâmpăr, el îi zise încet:

— Bagă de seamă că, precum stau lucrurile, nu vei
putea să te mai întorci acasă decât pe bună chezăs, ie.

Ghit, ă rămase ca trăsnit din senin.
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— Adică tocmai tu mi-o faci mie asta! zise el cu glasul
înăbus, it de năvala sângelui.

— Fii cuminte! îl întâmpină căprarul. Tu vezi că n-
am încotro. „N-am încotro!” Aceasta e o vorbă pe care de
obicei n-o înt, elege decât acela care o grăies, te, căci numai
rar se întâmplă ca un om să înt, eleagă strâmtorarea în care
se află alt, ii.

— Bine! zise dar Ghit, ă, s, i-s, i ridică capul cu îndărătni-
cie, ca omul care îs, i adună toate puterile s, i se simte destul
de tare spre a nu mai căuta ajutor la alt, ii.

— D-ta es, ti prieten cu Lică Sămădăul? îl întrebă comi-
sarul cam aspru, după ce află de la dânsul că Lică a petrecut
ca ieri, cu Săilă s, i cu ceilalt, i la cârciumă.

Ghit, ă se as, tepta la această întrebare; cu toate aceste,
ea îi luă parcă pământul de sub picioare. Dar trebuia să
răspundă fără de întârziere.

— Prieten, zise el, tocmai prieten n-as, putea zice că-i
sunt; cel put, in el nu îmi este prieten; e însă un om ce are
multe daraveri pe drumuri, trece des pe la cârciumă, un
om cu care nu as, voi să mă stric.

— As, a! nu ai voi să te strici! grăi cam în bătaie de joc
comisarul, care numaidecât simt, i că aceasta e întrebarea
cu care se poate să-l scoată din sărite pe Ghit, ă. Dar ce folos
ai d-ta din aceea dacă nu te strici cu el?

— Foloase nu prea am, răspunse cârciumarul, dară vet, i
înt, elege că s-ar putea să am pagube dacă m-as, strica. Apoi,
adăugă el mai cu jumătate de gură, omul bea, mănâncă,
el s, i oamenii lui, iară eu m-am pus ca cârciumar pentru
asemenea oameni, la marginea drumului.

— Se înt, elege, urmă comisarul apăsând asupra vorbe-
lor, el plătes, te bine.

— Da, răspunse Ghit, ă, începând a se tulbura. Dacă nu
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are bani, îmi dă porci.
— Vasăzică porci ît, i dă? grăi acum comisarul apropiindu-

se de dânsul. D-ta s, tii că Lică Sămădăul e om bănuit: de
unde s, tii dacă porcii pe care t, i-i dă nu cumva sunt de furat?

Pe Ghit, ă începură să-l treacă sudorile reci. Îi părea un
lucru ne- drept să fie silit a se destăinui fat, ă cu un om pe
care nu-l mai văzuse niciodată în viat, a sa, când era de fat, ă
s, i Pintea, prietenul său, cu care se stricase tocmai fiindcă-l
lăsase în nedumerire asupra daraverii sale cu Lică. Dar s, i
astă dată trebuia să răspundă s, i să spună adevărul, căci
nu s, tia ce va răspunde Lică la vremea lui.

— Am toate semnele turmelor lui Lică tăiate în bucăt, i
de piele s, i îns, irate pe o verigă de sârmă; mi le-a dat el
însus, i, grăi Ghit, ă mai linis, tit.

— As, a! zise iar comisarul, t, i-a dat semnele turmelor
sale. S, i nu t, i s-a întâmplat niciodată ca el să-t, i dea porci
care nu purtau nici unul din acele semne?

— Da! răspunse Ghit, ă hotărât, ca omul care-s, i aprinde
casa în cap, apoi aruncă o privire la Pintea, ca s, i când ar
voi să-i zică: „Asta t, i-o spun t, ie!”

Comisarul îs, i pierdu răbdarea în fat, ă cu linis, tea lui
Ghit, ă.

— Nu s, tii d-ta, îi zise el aprins, că numai hot, cu hot, se
însot, es, te s, i că legea îl pedepses, te pe acela care primes, te
lucruri de furat?

Ghit, ă privi din nou la Pintea s, i, văzând mânia ce se
oglindea în ochii lui mari s, i în sprâncenele-i încret, ite, îs, i
ridică capul s, i îs, i potrivi hainele pe trup, în vreme ce vinele
de la tâmple din ce în ce i se umflară.

— Domnule comisar, zise el as, ezat, nu te încrunta
la mine, că n-ai pentru ce. As, a este, am primit semnele
turmelor lui Lică pentru ca să-i pot spune dacă trec porci
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furat, i din turmele lui pe la cârciumă, ba când mi-a dat
porci, pe care puteam să-i bănuiesc, n-am venit aici să vă
spun d-voastre. Dar să nu-mi arunci mie vorba asta, urmă
el luându-s, i avânt, căci, dacă-i as, a, eu trebuie să v-o arunc
d-voastre! Dacă nu s, tit, i să curăt, it, i drumurile de oameni
răi, cum îl credet, i pe Lică, atunci rămânet, i cel put, in drept, i
s, i nu-i năpăstuit, i pe aceia pe care tot d-voastre îi lăsat, i în
strâmtorare!

Îi părea rău lui Ghit, ă că grăies, te aceste cuvinte s, i, chiar
atunci când le rostea, se mustra pentru ele, căci s, tia că-
l vor umplea pe comisar de mânie; însă el nu se putea
stăpâni, trebuia să dea odată pe fat, ă gândurile pe care le
purtase atâta vreme în inima sa, trebuia mai ales acum,
când era de fat, ă s, i Pintea, pe care nu voia să-l mai lase în
nedumerire.

Dar Pintea era cu toate acestea nedumerit, căci el nu
aflase tot ce trebuia să afle, s, i le aflase chiar s, i aceste put, ine
numai acum, ca din întâmplare, numai pe când Ghit, ă era
strâmtorat, iară nu mai nainte, pe când se aflau singuri.

Cât pentru comisar, el se făcu ros, u ca s, i racul s, i era
o clipă în care ar fi fost în stare să ridice mâna s, i să dea
în Ghit, ă; însă el simt, ea că de aici înainte îl t, ine strâns pe
Ghit, ă s, i se poate juca cu el, cum pisica se joacă cu s, oarecele.

— Înt, eleg, zise el dar, stăpânindu-se. Nu te-ai întovărăs, it
cu Lică decât de strâmtorare. Mie prea put, in îmi pasă de
ce te-ai întovărăs, it: destul că s, tiu că trebuie să te pun în
rând cu el. A stat Lică toată noaptea singur?

— Nu, răspunse cârciumarul adunându-s, i din nou
puterile. Put, in după ce s-a înserat a venit la el un om cu o
muiere.

— Put, in după ce s-a înserat? Dă-t, i bine seama: nu
cumva era mai spre miezul nopt, ii?
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— Tocmai mă culcasem, răspunse Ghit, ă cam tulburat.
— Tocmai te culcases, i? grăi comisarul. Eu nu s, tiu când
ai d-ta obiceiul să te culci. Dar să fie as, a. Cine era omul
acela?

— Nu s, tiu.
— Nu cumva era Răut, , tot Răut, , care plecase de cu

seară?
— Nu! răspunse Ghit, ă hotărât.
— Ei bine! urmă comisarul nerăbdător. Au stat, omul

cu muierea, până dimineat, a la Lică?
— Nu, răspunse iar Ghit, ă. Au plecat iar peste put, in.
— Peste put, in? O t, ii bine minte aceasta! Nu cumva

era în zori de zi?
— Tocmai at, ipisem! grăi Ghit, ă cam speriat. Câtva

timp ei steteră tot, i trei nedumerit, i, ca s, i când ar fi auzind
undeva ceva s, i ar voi să-s, i dea seama ce era ceea ce au-
ziseră, s, i unde, s, i cum. Ghit, ă, care nu s, tia nimic despre
mărturisirile lui Mart, i, nu înt, elegea unde bate comisarul
cu întrebările lui, iar Pintea s, i comisarul, văzând mărturi-
sirile celor doi oameni luat, i la cercetare, îs, i dădeau silint, ă
să se dumerească asupra lor. Comisarul, care din mărturi-
sirea lui Mart, i îs, i făcuse gândul că Buză-Ruptă s, i Săilă au
călcat de cu seară pe arândas, ul, iară spre miază-noapte
Răut, a venit să-l vestească pe Lică despre cele petrecute
s, i să-i aducă poate o parte din lucrurile răpite, credea că
Ghit, ă spune dinadins un neadevăr; el făcu dar cât, iva pas, i
înainte, privi aspru în ochii lui Ghit, ă s, i întrebă:

— Carevasăzică, omul care a venit cu femeia nu era
Răut, ; el a venit numaidecât seara, cum am zice, chiar
pe timpul când arândas, ul fusese călcat, s, i a plecat peste
put, in?

Pintea făcu un pas înainte, ca să-i cadă mai în fat, ă lui
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Ghit, ă, îs, i trase cu mâna peste fat, ă s, i încret, i sprâncenele.
„Dacă-i as, a, îs, i zise el, atunci Lică a plecat, l-a călcat pe
arândas, ul s, i iar s-a întors la cârciumă, iară Ghit, ă e năpăs-
tuit.” Purtat de acest gând, el privi drept în fat, a lui Ghit, ă
s, i-i făcu semn să zică da.

— Nu pot să jur, răspunse Ghit, ă, cu toate că nu-i scă-
pase acest semn. Stăteam la fereastră s, i poate că n-am
auzit s, i n-am văzut bine. Poate că era Răut, . Apoi, at, ipisem
mai nainte de a fi plecat ei s, i nu pot să-mi dau seama de
timpul care a trecut la mijloc.

— D-ta ai vorbit cu Lică s, i cu ceilalt, i despre arândas, ?
grăi comisarul stăruitor.

— Da! răspunse Ghit, ă, cam scos din sărite prin această
trecere neas, teptată de la un lucru la altul, însă numai cu
Lică singur, care m-a întrebat când vine arândas, ul, fiindcă
ar fi având, precum zicea, o vorbă cu dânsul.

— Numai atât?
— Numai.
— A mai auzit cineva?
— Nu cred, răspunse Ghit, ă strâmtorat. Mă luase la o

parte.
— Apoi, dacă nu aveat, i altă de vorbit, grăi comisarul

zâmbind, ce nevoie aveat, i să vorbit, i în taină?
Ghit, ă dete tulburat din umeri. Pintea nu se mai putu

stăpâni. El înt, elegea pentru ce Lică a vorbit în taină s, i cu
toate aceste destul de tare, pentru ca s, i alt, ii să-l audă.

— Nu cumva, zise el apăsând asupra fiecăreia dintre
vorbe, Sămădăul a vorbit as, a pentru ca să te pună la bănu-
ială dacă se va fi dovedind că el a călcat pe arândas, ul?

Pe Ghit, ă-l trecură o dată fiorii.
— Asta nu e cu putint, ă! zise el înecat de năvala sân-
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gelui. Nu se poate! s, opti apoi cu glasul pierit al omului
ce-s, i apără viat, a. Nu pot să dovedesc că atât am vorbit cu
Lică s, i numai atât, cât vă spusei; dar pot să jur pe pâine s, i
sare, pe cruce s, i pe sfânta evanghelie că n-am vorbit mai
mult, pot să jur, adause deznădăjduit, că Lică a stat toată
noaptea la cârciumă.

— O vom descurca noi s, i asta, ca să vezi că s, tim să
curăt, im drumurile de oameni răi! grăi comisarul mult, umit
de capătul la care a ajuns, în vreme ce Pintea îs, i mus, ca
buzele s, i-s, i rupea unghiile de la degete, iară Ghit, ă s, edea
descordat în fat, a lor.

După cum spusese Pintea de mai nainte, Ghit, ă nu
putu să se întoarcă acasă decât ca om lăsat pe chezăs, ie.

Plecând să-s, i caute oameni de chezăs, ie, el simt, i că
îi slăbesc deodată toate puterile; privirile oamenilor cu
care se-ntâlnea pe drum îl ardeau parcă, s, i as, a mergea
drept înainte, fără de a mai îndrăzni să-s, i ridice ochii de
la pământ ori să privească în lături.

Cel dintâi la care se duse, cumnatu-său Andrei, fratele
Anei, fiind un om nemaiumblat în asemenea treburi, se
cam codi când află de ce e vorba. Aceasta-l făcu pe Ghit, ă
s, i mai nehotărât. Mergând la popa, un văr al său, ca să-l
roage s, i pe acesta, el se opri mai adeseori în cale s, i, dacă
nu ar fi trebuit să se gândească la Ana s, i la gospodăria
sa, el s-ar fi dat chiar de pe acum prins, ca să nu se mai
pună în sarcina altora. Popa primi bucuros să-i fie om
de chezăs, ie, ba îl s, i îmbărbătă, spunându-i să nu se mai
teamă de nimic, dacă se simte nevinovat; însă în acelas, i
timp îi da sfaturi bune s, i-l mustra pentru că s-a dus la
Moara cu noroc.

Popa îi făcu totodată s, i hârtia de chezăs, ie, pe care tre-
buia să o dea comisarului înainte de a pleca, s, i astfel, cam
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pe la 4 ceasuri dupăamiazăzi, Ghit, ă putu să-s, i pună caii la
cărut, ă s, i să plece.

Dar când era să plece dimpreună cu Laie, îi veni o
femeie înaltă s, i smeadă, cu buzele subt, iri s, i cu ochii mici,
neastâmpărat, i, s, i-l vesti să mai as, tepte, fiindcă vine s, i
Pintea căprarul. Această femeie, îmbrăcată pe jumătate
t, ărănes, te, era Ut, a, slujnica pe care o căutase Pintea după
înt, elegerea ce avuseseră de dimineat, ă.

— Bine, grăi Ghit, ă, am mare trebuint, ă de o slujnică,
dar nu toc- mai acum; am să vin în zilele aceste să te iau.
Dar, adăugă el peste put, in, mai stai pe aci până ce vine
căprarul, ca să văd cum v-at, i înt, eles.

Singur nu-s, i dădea seama pentru ce, dar era hotărât
să nu o ia chiar acum cu dânsul; însă după ce Pintea veni s, i
zise scurt: „Iacă, t, i-am adus s, i slujnică”, el nu mai îndrăzni
să zică nimic, ci-s, i călcă pe inimă, des, i parcă simt, ea că
Pintea îi pune această femeie de pândă în casă.

Plecând, Ghit, ă mâna caii, Pintea s, edea lângă el, iară
Laie se făcuse ghem în fundul cărut, ei, lângă Ut, a, care-s, i
adusese în pripă s, i o legătură cu rufe, pe care s, i-o pusese
pe un snop de coceni, ca să s, adă bine.

Pintea era tăcut ca de obicei, iară Ghit, ă s, edea ca pe
spini lângă dânsul.

— Să nu te miri! îi zise Pintea într-un târziu. Eu am
poruncă să-t, i caut casa pentru ca să văd dacă nu voi găsi
ceva ascuns în casa ta. S, tiu că n-am să găsesc nimic, dar
trebuie să mă supun la poruncă.

Obosit cum era, Ghit, ă nu putu să-s, i dea numaidecât
seama de- spre înt, elesul acestor cuvinte.

— Adică s, i asta!? zise el cam nepăsător. N-au fost
destule cele de până acum!? Bine, Pinteo, adăugă apoi
peste put, in mai viu, spune-mi, tu, pe sufletul tău: mă crezi
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tu ori nu mă crezi pe mine vinovat?
— Nu mă întreba, că nu pot să-t, i răspund! grăi căpra-

rul apăsând asupra vorbelor.
Ghit, ă tresări s, i ochii i se umplură de văpaie.
— Înt, eleg, zise el. Aceste sunt cuvinte pe care t, i le-am

zis eu t, ie astă-dimineat, ă. Vrei să mi le aduci aminte. Dar
să s, tii un lucru: nu se poate să-i faci unui om mai mare
nedreptate decât să-l mustri pentru o gres, eală pentru care-
s, i face el însus, i destule mustrări. Dacă n-ai destulă vreme
să mă cunos, ti, rus, ine să-t, i fie de slăbiciunea ochilor tăi!

— Noi bănuim pe toată lumea, grăi căprarul; asta ni-e
meseria.

— Să-t, i fie de bine! răspunse Ghit, ă privindu-l cam
peste umăr. Crede-mă că prea put, in îmi pasă dacă mă
crezi as, a ori altfel: eu tot eu rămân.

Pintea nu era omul care să răspundă de asemenea
vorbe; ei îs, i urmară dar calea în tăcere, îns, irând fiecare
gândurile sale. Pintea spusese adevărul când zisese că
bănuies, te pe toată lumea. Oricum se sucea s, i învârtea, el
nu putea părăsi gândul că Lică a fost acela care a călcat pe
arândas, ul s, i-l cuprindea un fel de nebunie când se gân-
dea că s, i astă dată îi va scăpa. Îl vedea parcă râzând pe
sub mustat, ă s, i lăudându-se între pahare... Iară Ghit, ă, fie
dinadins, fie din nepricepere, ceea ce pentru Pintea era
totuna, se făcuse apărător al lui Lică, se pusese alăturea cu
el, îi dăduse mână de ajutor.

Dar s, i Ghit, ă vorbise din inimă când spusese că prea
put, in îi pasă. Acum chiar nici Pintea nu se sfia a-i spune că-
l bănuies, te, el se simt, ea mai bun decât cum îl credeau alt, ii,
prea bun pentru oamenii în mijlocul cărora se afla, s, i dacă
mai nainte îl apăsa gândul că nu mai poate umbla prin
lume decât sub scutul cinstei altora s, i că în curând va tre-
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bui, poate, să cadă la închisoare, acum iar îs, i ridica fruntea,
deoarece simt, ea că tot, i acei care îl osândeau, aflându-se la
strâmtorarea în care se aflase el, s-ar fi dovedit mai slabi,
mai nesocotit, i ori mai răi decât dânsul. „Da, îs, i zise el, am
primit porci de furat de la Lică, dară voi, fiind pus, i în locul
meu, at, i fi mers mai departe decât mine ori v-at, i fi aruncat
cu nesocotint, ă în primejdie”. Era o amarnică dezamăgire
în aceste cuvinte. În clipa când le zicea, el se simt, ea mai
sărac decât până atunci. Pierduse toate bucuriile, toată
părerea de bine pe care omul o simte când vede pe acela
pentru care simte tragere de inimă, când îi vorbes, te, când
poate să-i facă vreo mult, umire, când primes, te o vorbă
bună de la dânsul, când se gândes, te la el, pierduse mân-
gâierea ce se revarsă peste sufletul omenesc la vederea
podoabelor lumii, căci nimic nu dă lumii o mai strălucită
podoabă decât omul despre care putem să ne facem gân-
duri bune!? Despre Pintea, un fost tovarăs, al lui Lică, om
ies, it din fundul temnit, elor ca să-s, i urmărească prietenii
de mai nainte, om care bănuies, te pe toată lumea, fiindcă
asta îi este meseria; pentru acest om el se depărtase de Ana,
sot, ia sa; în acest om pusese el mai multă încredere decât în
aceea cu care era legat pe toată viat, a. Dar Ghit, ă nu se mus-
tra pentru aceste, ci se bucura numai de un nou gând, care
încetul cu încetul se strecura printre celelalte s, i-i umplu
în cele din urmă sufletul de mângâiere. La urma urmelor,
toate le făcuse din dragoste către dânsa, din dorint, a de a
o vedea veselă s, i mult, umită, de a o feri de orice supărare,
de orice necaz, de orice gând rău. Ce-i pasă lui acum de
Pintea, de judecăt, i, de trebile arândas, ului, ce-i pasă de
gândurile ce-s, i va fi făcând lumea?... Căci mare drept avea
bătrâna când vorbea de linis, tea colibei; aici s, i numai aici
e limanul de scăpare, când, la nevoie, ca totdeauna, lumea
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te părăses, te. Ghit, ă începu să mâne mai iute, căci drumul
îi părea prea lung. Simt, ea că ea îl as, teaptă cu nelinis, te, îi
vedea neastâmpărul s, i îi părea o ves, nicie la mijloc până
ce va putea să o vadă s, i să-i grăiască un cuvânt, numai un
cuvânt, numai câteva vorbe: „Ano! nu te nedumeri, nu te
întreba la ce mă gândesc când mă vezi tăcut, căci toate le
fac numai din dragoste către tine, care ai luminat zilele
viet, ii mele; nu-t, i face gânduri rele, că nu vreau să împart, i
necazurile viet, ii cu mine, ci să le port eu însumi. Ano! te
gândes, te că-mi trece ca un junghi prin inimă când te văd
tristă ori mâhnită s, i ori de ce te-ai întrista ori mâhni, eu
nu pot să cred alta decât că eu sunt de vină. Ano! sunt
un om bănuit, om lăsat pe chezăs, ie, am poate să cad la
închisoare, dar tu nu te mâhni când vei vedea că jandar-
mii se pun să ne caute în casă, ci-t, i pune toată credint, a
în mine, căci toate vor trece în câteva zile s, i câtă vreme
dragostea către tine îmi va lumina calea, ferită vei fi de
orice supărare. Uite, în trei zile plecăm de aici s, i trăim
mai departe cum am trăit odinioară. Acum, când simt că
pentru tine e mai bine as, a, nu mai stau la îndoială, ci plec
cu părere de bine.”

— Ce-i asta!? strigă deodată Pintea, ridicându-se iute
în picioare. Ghit, ă tresări ca des, teptat din somn s, i privi în
toate părt, ile, ca să vadă ce-l speriase pe Pintea.

Era aproape de Moara cu noroc. Nu-i mai despărt, ea
decât un deal. Ploaia încetase; norii se răriseră s, i razele
soarelui furis, at din dosul norilor atingeau de asfint, it cul-
mile dezvelite ale Bihorului, care de aici nu se vedeau decât
ca de câteva palme în dosul dealului, acoperit cu pădurea
deasă, ce se întindea la stânga drumului. Pe drum stătea
o trăsură boierească fără de cai.

— Mână! grăi Pintea. Aici nu e bine. Ghit, ă se ridică

87



s, i el în picioare, apoi dete frâu cailor, gândurile bune îi
pieriră ca s, i când le-ar fi luat cu mâna s, i mintea i se opri
pe câtva timp în loc.

Sosind la trăsură, ei nu găsiră decât trupul unui copil
mort de o lovitură pe care o primise, precum se vede, cu
patul pus, tii în ceafă: el era aruncat la cât, iva pas, i pe iarbă,
cu hainele lipite de trup, cu ochii ies, it, i pe jumătate din cap
s, i cu fat, a plină de sânge închegat.

În cealaltă parte a trăsurii mai era o mare baltă de
sânge închegat, s, i capra de asemenea era pe ici, pe colo
însângerată, des, i ploaia spălase sângele de pe ea. Urmele
pe drum erau spălăcite, iară pe iarbă nici nu se vedeau
deloc, fiindcă le spălase ploaia; numai la vale se cunos, teau
urme de copite, dar s, i aceste se pierdeau la depărtare de
vreo sută de pas, i.

Pintea îs, i dete seama de toate aceste, făcu un ocol îm-
prejur, apoi se întoarse iar la Ghit, ă, care stătea dimpreună
cu Laie, încremenit, în drum, în vreme ce Ut, a rămase cu-
prinsă de fiori în cărut, ă.

— Ce-a fost aici? zise el tulburat. Ît, i vine să juri că
slugile s, i-au omorât stăpânul, s, i tot nu-mi vine să cred. Ei!
nu înt, eleg, urmă apoi peste put, in. Au plecat la vale, pe cât
se vede de pe urme, apoi au legat cârpe cu câlt, i la copitele
cailor s, i s-au întors în pădure.

Ghit, ă dete din umeri.
— Nu cumva es, ti gata să juri că nici asta n-a făcut-o

Lică! grăi Pintea, în vreme ce vinele i se umflară s, i ochii
parcă erau să-i iasă din cap.

— Bine! T, i-ai ies, it din fire!? zise Ghit, ă privind buiguit
la el.

— Nu, răspunse căprarul, dar minune că nu-mi ies!
Pentru că aici e ceva la mijloc, urmă el aprins. Să nu pier-
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dem vremea; Ut, a rămâne aici, iară noi plecăm tot, i trei ca
să căutăm urma din pădure. La locul mai s, es, căci hot, ul cu-
minte nu umblă pe coaste, unde lunecă calul s, i lasă urme,
pe la bălt, i, unde rămâne urmă, pe lângă buturugi, unde
se adună putregaiul s, i pământul se prăfuies, te sub copita
calului...

— Haidet, i! Ghit, ă stete câtva timp nehotărât.
— Eu nu mă duc, zise el apoi. Am plecat dimineat, ă, as, a

zicând, fără de veste de acasă, s, i cine s, tie ce s-a întâmplat
de atunci pe la cârciumă. Mă duc să văd cine au fost aici
cu trăsura asta.

— Fără de mine nu pot, i să te duci! îi zise Pintea aspru.
— Vorbă s, i asta! grăi cârciumarul cam nepăsător. As,

vrea eu să văd cine mă opres, te să mă duc la nevastă s, i la
copii! ca om lăsat pe chezăs, ie, adăugă el peste put, in.

— Eu te opresc! Am poruncă să-t, i caut casa s, i nu te las
să intri în ea decât deodată cu mine. Trebuie să înt, elegi
de ce.

Ghit, ă se întoarse în călcâi, sări în trăsură s, i apucă în o
mână frânele, iar în cealaltă biciul.

— Dă-te în lături! zise apoi as, ezat, când văzu că Pintea
sare să apuce căpăstrul unuia din cai.

Pintea nu se mis, că.
— Pinteo! grăi Ghit, ă zâmbind. Nu mă băga în pă-

cate. Ce vrei tu!? Văd un copil omorât în drum, abia
câteva împus, cături de la casa mea, s, i tu crezi că am eu
inimă în mine să-mi las copiii mei încă un ceas măcar sin-
guri în pustietatea asta! Dacă vrei, vino s, i tu acum, iară
dacă nu vrei, lasă-mă, că n-am vreme să mai as, tept... Dă-
te în lături! strigă apoi hotărât, când văzu că Pintea se
încăpăt, ânează, dă-te în lături, strigă iar ridicând biciul,
că dacă nu, le dau frâu cailor s, i trec cu cărut, a peste tine.
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O loază ca tine nu mă opres, te pe mine în cale!
— Cum ai zis? Loază!? grăi Pintea, lăsând cam amet, it

căpăstrul din mână. Acu du-te, dacă vrei!
Ghit, ă dete cu biciul între cai s, i plecă, părăsind pe Laie

în mijlocul drumului.
Era în amurgul serii când Ana văzu cărut, a lui Ghit, ă

în culmea dea- lului despre Ineu, venind la vale s, i venind,
încât era să crezi că are să se sfărâme în bucăt, i.

Ana-s, i opri răsuflarea s, i inima începu să i se bată în
piept. Deo- dată ea tresări s, i tot sângele îi năvăli în obraji.

Ghit, ă era singur cu o femeie, fără îndoială slujnica pe
care s, i-o poftise Lică.

Nevasta îs, i uită deodată toate nedumeririle, tot neas-
tâmpărul cu care-s, i as, teptase bărbatul s, i nu mai simt, i în
ea decât o singură pornire pătimas, ă, să meargă la femeia
aceea s, i să-i tragă cu ghearele pielea de pe obraji. Era
amet, ită, tremura în tot trupul s, i nu se putea mis, ca din loc,
când Ghit, ă se dete jos din cărut, ă s, i se apropie de dânsa.

— Ce-i? zise el privind în fat, a ei albă ca varul.
— Ce să fie! Nimic! răspunse ea stăpânindu-s, i mânia.

El o luă de mână s, i-o duse în casă.
— Ce s-a întâmplat? îi zise apoi. Cine a trecut astăzi

pe aici?
— Oameni, fel de fel... zise ea înecată.
— Ano! grăi bărbatul înduios, at. Nu vorbi as, a cu mine,

acum, toc- mai acum nu vorbi as, a. Ai dreptate să fii mâh-
nită: m-am dus fără de veste, as, a zicând, s, i nu t, i-am spus,
precum ar fi trebuit, cum stau lucrurile. Află acum că astă-
noapte l-au călcat pe arândas, ul, l-au bătut de moarte s, i-au
luat de la el bani, aur s, i argintărie, tot ce-au găsit s, i putut
duce. Află că m-au luat s, i pe mine la bănuială, s, i că nu
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m-am întors acasă decât pe chezăs, ie. Acum, întorcându-
mă de la Ineu, am găsit în drum o trăsură boierească s, i
lângă ea un copil ucis s, i aruncat la marginea drumului.
Cine-a mai fost în trăsura aceea? spune-mi, ca să-l vestesc
pe Pintea.

Ana stătea ca un stâlp de piatră înaintea lui s, i asculta
cu încordată luare-aminte, însă cuvintele lui parcă îi sunau
a sec în urechi s, i nu puteau să străbată până la inima ei,
tulburată de alte gânduri.

— O femeie a fost, zise ea, o domnis, oară, o văduvă
tânără! Mai s, tiu eu cine!? Vor fi dus-o cu dâns, ii, căci era
tânără s, i frumoasă, urmă ea cu patimă, plină la fat, ă s, i la
trup, iară voi, bărbat, ii, nu vă gândit, i decât la d-alde astea.

Ghit, ă rămase nemis, cat înaintea ei.
— Ce-i, Ano? Ce ai tu!? zise el îngrijat, s, i se apropie ca

să o cu- prindă cu brat, ul s, i să-i privească mai dinadins în
fat, ă.

— Lasă-mă! îi s, opti ea înecată, s, i-l dete cu cotul la o
parte. Lasă- mă, că-mi vine rău când mă atingi.

— Nu te las! strigă el deznădăjduit, s, i o cuprinse cu
amândouă brat, ele. Trebuie să s, tiu ce ai! As, a nu te-am mai
văzut. Aveai să-mi spui ceva astă-dimineat, ă; grăies, te. Tu
nu es, ti bine! E primejdie, sfinte Doamne, e primejdie la
casa mea... T, i-a dat cineva ceva! Te-a vrăjit? Ce-i?!

Ana începu să răsufle din greu, să se înece de plâns s, i
să-s, i strângă pumnii ridicat, i în sus.

— Ce caută muierea asta aici?! zise ea râzând încât i
se vedeau dint, ii. Ghit, ă, ce caută? Muierea ce caută? Ce
vrei tu să faci din casa mea!?

El o lăsă din brat, e s, i rămase privind tulburat la dânsa,
tulburat, dar rece ca sloiul de gheat, ă.

— E oare cu putint, ă!? zise el încet. Mintea mi se
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opres, te în loc. E vorba de oameni mort, i, omorât, i în drum,
de o femeie care a fost răpită de lângă copilul ei mort, e
vorba de cele mai grozave lucruri, s, i tu nu ai alt necaz pe
lumea asta decât pe acela că eu am adus o slujnică în casă.

— Ce-mi pasă mie de alt, ii! răspunse ea. Mai mult amar
n-a fost în viat, a lor întreagă decât este acum în sufletul
meu: e mai grozav să trăies, ti cum trăiesc eu decât a fi ucis
în drum. Tu nu mă omori, Ghit, ă; mă seci de viat, ă, mă
chinuies, i, îmi scot, i răsuflare cu răsuflare viat, a din mine,
mă las, i să mă omor eu din mine.

— Lasă-mă dracului, nu mă mai hârs, i s, i tu, grăi sot, ul
mutând un scaun din loc, că destule am eu pe capul meu...

— Dacă le ai, tu t, i le faci singur, răspunse ea înrăutăt, ită.
Hei! Ghit, ă, să nu te bată pe tine suspinele mele! Prea mă
crezi tu pe mine proastă; însă nu sunt proastă, ci am slăbi-
ciune de tine. Astă-noapte mă gândeam să-mi iau copiii
s, i să plec de aici, lăsându-te singur cu păcatele tale; s, tiu
că as, a ar trebui să fac, dar nu pot, iacă, nu pot, nu mă lasă
inima, n-am putere s, i simt că, orice ai face, eu tot t, in la
tine, câtă vreme nu trebuie să cred că-t, i cad ca o sarcină
pe cap. Nu te mai ascunde de mine... Zici că l-au călcat pe
arândas, ul? Crezi tu că eu nu v-am auzit ieri vorbind de
dânsul? Crezi tu că eu n-am înt, eles cele ce s-au petrecut
astă-noapte? Crezi tu că nu l-am văzut pe Lică întorcându-
se în zori de zi de la Ineu?!

Ghit, ă adunase peste zi mult venin s, i multă mânie în
sufletul său, s, i acum tot acest venin, toată această mânie
se aduna la un loc: el răsuflă o dată din greu, se dete un
pas înapoi s, i grăi încet:

— Ce vrei tu să zici, Ano?
— S, tii tu prea bine ce voiesc să zic! răspunse ea râzându-

i în fat, ă. Tu cu Lică, voi, în înt, elegere, l-at, i călcat pe arândas, ul,
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dar nu te teme, căci eu sunt prea ticăloasă ca să te pot da
de gol.

— Adică s, i tu! grăi Ghit, ă înecat de mânie, apoi se apro-
pie de dânsa, pas cu pas, precum păianjenul se apropie
de musca prinsă în mreaja măiastră, o măsură cu ochii,
îs, i ridică amândouă mâinile asupra s, i rămase câtva timp
nemis, cat s, i gata de a se arunca la ea.

— Da, zise ea râzându-i încă o dată în fat, ă, omoară-
mă, că es, ti mai tare decât mine! Ai început odată, urmează
mai departe, mergi până la sfârs, it!

El îs, i încles, tă ghearele în umerii ei fragezi, o t, inu strânsă
înaintea sa, apoi întrebă:

— Tu zici că eu m-am înt, eles cu Lică pentru ca să-l
calce pe arândas, ul?

— Da! răspunse ea hotărâtă.
— Tu zici că astă-noapte eu l-am văzut pe Lică plecând,

iară tu l-ai văzut întorcându-se?
— Da! răspunse iar Ana. El îi scuipă o dată în fat, ă,

apoi îs, i luă mâinile de pe ea.
— Mi-e scârbă când mă gândesc că am o nevastă care

poate să mai trăiască cu un om precum tu mă socotes, ti pe
mine, zise el, s, i ies, i din casă cu amândouă mâinile în cap.

Iară Ana se lăsă pe patul de alături s, i începu să plângă
un plâns us, or s, i alinător.

X

Pintea nu se făcuse degeaba jandarm: de câte ori era vorba
să se pună pe urma făcătorilor de rele, el îs, i schimba toată
firea s, i-l vedeai că se face neastâmpărat ca s, i copoiul când
simte mirosul ierbii de foc; cu atâta mai nerăbdător era
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astă dată, când cele petrecute îl priveau foarte de aproape.
Îi era ca s, i când ar fi pus prin întuneric mâna pe făcătorii
de rele s, i s-ar fi temând că-i scapă mai nainte de a se face
lumină, ca să-i poată vedea.

Mai ales depărtarea cu totul grabnică a lui Ghit, ă îl
scoase cu desăvârs, ire din sărite. Dac-ar fi găsit la Moara cu
noroc, fie chiar în lada lui Ghit, ă, ceva din lucrurile furate
de la arândas, ul, el tot n-ar mai fi stat la îndoială s, i ar fi zis
că Ghit, ă poate să fie năpăstuit; acum însă, când îl văzu
depărtându-se, inima i se umplu de mânie, s, i mânia îl
orbes, te pe om. Nici acum însă mânia lui nu era pornită
asupra lui Ghit, ă, ci asupra lui Lică, deoarece numai Lică
era de vină pentru cele petrecute.

Orbit, precum era, de mânie, Pintea nu putea să vadă
copilul omorât fără ca să-s, i zică: „Am să dovedesc că tu
l-ai omorât, chiar s, i dacă n-ar fi adevărat”. El nu-s, i mai
pierdu dar timpul, ci, lăsând pe Laie la trăsura din drum,
îs, i dete seama dacă pus, ca îi este bine încărcată s, i plecă
singur cu vinele încordate spre pădure.

Norii se răriseră s, i luna plină, ies, ind pe ici, pe colo în
câmpul senin al cerului, arunca umbrele împleticite ale
copacilor desfrunzit, i, ca o mreajă nesfârs, ită, peste fat, a
pământului; ba chiar s, i atunci luna se ascundea în dosul
norilor, noaptea era destul de luminată pentru ca un om
ca Pintea să poată vedea la depărtare de vreo sută de pas, i
împrejurul său. Îi era cu toate aceste greu să afle urma, de-
oarece pământul era acoperit cu frunzele căzute în curând,
care fos, neau în linis, tea nopt, ii sub picioarele lui. Timp în-
delungat el umblă dar mereu după bălt, ile ce-i scăpărau de
departe sub razele lunii, după licurirea putregaiului pe la
locurile mai umbroase s, i aruncând din când în când, după
obiceiul său, câte o înjurătură. Aflând apoi urma unuia
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dintre cai, el încordă cocos, ul pus, tii, intră mai adânc în
pădure, urcă până la culme s, i începu să coboare spre valea
cealaltă.

Era înspre miezul nopt, ii când el dete peste trupul
înt, epenit al unei femei tinere, îmbrăcate în negru. Ea nu
era înjunghiată, nu gâtuită, nu împus, cată: se înăbus, ise cu
cârpa pe care i-o legaseră peste fat, ă, ca să-i astupe gura.

Pintea era om ot, ărât; e însă ceva tainic în trupul mort,
s, i în clipa când se lăsă în genunchi pentru ca să-l privească
mai de aproape, îl trecu un simt, ământ de înduios, are. Mult
nu putea să-l t, ină acest simt, ământ; trebuia să se piardă în
fat, a părerii de bine pe care o simte tot omul când, după
multă căutătură, află, în sfârs, it, ceva. El pipăi dar trupul s, i
căută cu tot dinadinsul ca să vadă dacă nu cumva ucigas, ii
au uitat ceva la fat, a locului; apoi îs, i potrivi chivăra în cap,
luă pus, ca, de curea, peste umăr s, i ridică iute trupul de la
pământ, ca s, i când ar trebui să se teamă, ca nu cumva să-l
piardă dacă va mai zăbovi.

Dar, voind să facă un pas înainte, el se simt, i oprit în
loc, se mai opinti o dată, în vreme ce simt, i că-l furnică de-a
lungul spinării s, i că perii i se ridică în cap, apoi puterile
îl părăsiră, scăpă trupul din brat, e s, i căzu cât era de lung
peste el.

Călcase pe capătul biciului cu care hot, ii legaseră mâi-
nile femeii la spate s, i pe care-l uitaseră în zăpăceala lor.

Singur în miez de noapte s, i aruncat ca din senin peste
un trup mort, Pintea nu putu să creadă decât că e Necu-
ratul la mijloc s, i nimic nu era mai aproape de mintea lui
decât gândul să se ridice s, i să o ia fuga încotro îl duc pi-
cioarele. Dar ridicându-se pe jumătate s, i privind îngrozit
împrejurul său, el simt, i că nu poate să lase trupul aici, îl cu-
prinse iar în brat, e s, i se depărtă cu pas, i grabnici, ca s, i când
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s-ar s, ti urmărit de cineva. S, i în adevăr, el era urmărit.
Laie, pe care-l lăsase singur, nu era omul pe care-l pot, i

pune să stea peste noapte de strajă la un mort. Put, in după
plecarea lui Pintea, îl apucase urâtul. O trăsură părăsită
la marginea drumului, bălt, i de sânge, un copil mort cu
totul aproape, aceste nu erau lucruri cu care oameni ca
Laie se pot t, ine de urât. Acum îi vedea parcă pe oamenii cu
fet, ele acoperite ivindu-se pe la marginea pădurii, iar peste
put, in copilul parcă începea să se mis, te. S, i cu cât noaptea
înainta, cu atât mai furioasă îi părea fat, a copilului, pe care,
ce-i drept, nu o vedea, dar, după loc s, i împrejurări, s, i-o
închipuia cu atât mai viu. În cele din urmă, el plecă spre
Moara cu noroc, iut, indu-s, i din ce în ce pasul. La depărtare
de câteva sute de pas, i, el începu să fugă. Vedea oarecum
în dosul său cum copilul se ridică, se lunges, te, îs, i întinde
brat, ele ca să-l apuce s, i pornes, te cu pas, i mari după el; s, i cu
cât fugea mai tare copilul, fără de a-s, i schimba pasul, cu
atât mai mult se apropia.

Când sosi fără de răsuflare la cârciumă, află pe cei doi
jandarmi stând la chibzuiri dacă e să-i meargă lui Pintea
într-ajutor ori trebuie să rămână la cârciumă.

— Ce-i? Ce s-a întâmplat? întrebă unul dintre dâns, ii,
când îl văzu pe Laie venind în fuga mare.

Ghit, ă, care stătea rezemat de unul din stâlpii cerdacu-
lui, se întoarse spre Laie.

— Nu-i bine! răspunse acesta, lăsându-se amet, it pe
lait, ă. Căprarul s-a dus în pădure ca să caute urma s, i m-a
lăsat pe mine singur, singur cu mortul.

— S, i de ce n-ai stat acolo? întrebă Ghit, ă. Laie simt, i că
are să mănânce bătaie dacă va spune adevărul.
— Ba bine că voi sta, răspunse el cam tulburat, să mă
omoare oamenii cu fet, ele acoperite! Au venit, adause cu
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îndrăzneală, amândoi au voit să mă omoare.
Jandarmii nu mai aveau timp să se gândească dacă

Laie spune ori nu adevărul; era destul că trăsura cu copilul
mort a rămas singură în drum, pentru ca ei să se hotărască
a pleca. Luă deci fiecare câte un cal de la Ghit, ă s, i plecară în
săltate, lăsându-l pe Ghit, ă rezemat de stâlpul cerdacului,
cum îl găsise Laie.

Pe când Pintea înainta cu urma găsită mai adânc în
pădure, ei se aflau la trăsură, iară pe când el atinsese cul-
mea, unul dintre dâns, ii, Hant, l, un neamt, cât un munte, îl
căuta pe la marginea pădurii.

În acelas, i timp din valea cealaltă urcau la deal alt, i doi
oameni, care îs, i duceau caii îns, euat, i de căpăstru, înain-
tând cu băgare de seamă s, i fără de zgomot pe o urmă ce le
părea cunoscută.

Când Pintea îs, i descărcă în cădere pus, ca, atât cei doi
oameni, cât s, i jandarmii rămaseră pe o clipă nemis, cat, i,
apoi oamenii se aruncară în s, ei, îs, i traseră câte o cârpă
vânătă peste fat, ă s, i porniră cu hotărâre la deal; jandarmul
rămas la trăsură plecă spre pădure, iar Hant, l o luă la fugă
spre partea pădurii la care se descărcase pus, ca.

Pintea trecuse culmea s, i se afla la vreo mie de pas, i de
la locul unde găsise trupul femeii, când deodată auzi mai
întâi două împus, cături, apoi o a treia s, i peste put, in, despre
drum, o a patra, descărcată de către jandarmul rămas la
trăsură s, i plecat acum la deal.

— Unde suntet, i, măi Pinteo, măi! strigă el acum tare,
încât răsună toată pădurea.

— Hoa-hop! At, inet, i-vă-ncoaa! răspunse Pintea s, i, lă-
sând trupul mort la pământ, plecă spre partea la care se
descărcaseră cele trei focuri, în vreme ce el îs, i încărcă
pus, ca s, i striga mereu ca ies, it din fire: „Hoa-hop! hoa-hop!
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după mine, măi!”
Ies, ind iar la culme, el auzi copitele cailor bătându-se

de rădăcini s, i scăpărând pe pietre, însă departe-n vale,
până unde nu putea să-i bată pus, ca, încât de urmărire
nici nu mai putea să fie vorba, deoarece, ajungând pârâul,
călăret, ii dădeau prin apă s, i li se pierdea urma.

Peste put, in el găsi pe Hant, l întins la pământ s, i plin de
sânge, însă nu mort. Plumbul intrase în preajma umărului
drept; afară de aceasta, îi era înfipt un cut, it prin gât, înspre
inimă.

Pintea avea slăbiciune de tovarăs, ii săi; însă cea dintâi
pornire a lui fu să puie mâna pe cut, itul pe care hot, ii, fie
dinadins, fie din zăpăceală, îl lăsaseră, s, i îs, i sfâs, ia cămas, a,
ca să s, teargă s, i să lege rănile lui.

Rănitul, slăbit de dureri s, i de pierdere de sânge, nu
putu rosti decât cuvintele: „Căutat, i biciul, l-au uitat aici”,
apoi îs, i ridică mâna în care t, inea cârpa vânătă pe care
o smucise de pe fat, a celui ce-l înjunghiase, s, i-s, i pierdu
simt, irile.

Toate aceste se petrecură atât de iute s, i într-un s, ir atât
de neîngăduit, încât lui Pintea nici nu-i rămânea timp să
se mai gândească la cele ce făcea, s, i când se văzu, târziu
după miezul nopt, ii, iar în drum, îi era parcă s-ar trezi din
somn s, i nici nu mai căuta să-s, i dea bine seama de starea
lucrurilor. Simt, ea numai că l-a prins, în cele din urmă, l-a
prins s, i-l t, ine strâns pe Lică. Biciul, un bici cu codiris, tea
de os împodobită cu verigi de argint s, i cu ghintulet, e de
aur, era al lui, îl văzuse chiar el în mai multe rânduri la
dânsul... Apoi cut, itul, apoi Hant, l nu era mort s, i putea să
spuie pe cine a văzut când a rupt cârpa.

Dar, sosind înspre amurgul zilei la Ineu, Pintea începu
a se dezmetici. Hant, l era mort s, i nu mai putea să spuie
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nimic, iară jandarmii ce umblaseră să-i prindă pe Săilă s, i
pe Buză-Ruptă nu i-au găsit pe aces, tia nicăieri, dar au aflat
la casa lui Buză-Ruptă o parte din argintăria arândas, ului,
ascunsă sub streas, ină, ba unii din cei de fat, ă erau gata să
jure c-au văzut un cut, it ca cel de la Pintea în mâinile lui
Săilă. Nimeni nu se mai îndoia dar că oamenii care l-au
rănit pe Hant, l nu erau decât oamenii cu fet, ele acoperite
care îl călcaseră pe arândas, ul, adică Buză-Ruptă s, i Săilă,
ca unii ce plecaseră atunci seara la Ineu. Iară cât pentru
bici, mai ales comisarul era de părere că Lică nu e dintre
oamenii care îs, i uită biciul, s, i un bici ca al lui poate să aibă
s, i alt, ii.

Pintea-s, i puse mâinile în cap. Era de felul lui om care
nu suferea nici un fel de împotrivire, s, i mai ales acum,
după zoala prin care trecuse, îi venea să ridice patul pus, tii
s, i să dea orbis, în toate părt, ile, ca să nu mai rămâie viu
nimeni dintre cei ce-l apărau pe Lică.

— Cârciumarul de la Moara cu noroc a fugit, îi zise
el comisarului; acu degeaba ne-am mai duce să facem
cercetare la casa lui.

Comisarul puse numaidecât doi jandarmi pe drum, ca
să-l aducă pe Ghit, ă legat la Ineu, s, i numai apoi ascultă pe
căprarul mai departe.

Pe când acesta îi spunea cum a scos lucrurile la capăt,
sosiră s, i jandarmii, care umblaseră să-l prindă pe Lică, s, i
aduseră s, tirea că el trebuie să fie chiar în Ineu, unde venise,
precum se zicea, încă mart, i dimineat, a, ca să as, tepte pe o
doamnă de la Arad, căreia avea să-i dea pret, ul unei turme
vândute la târgul de la Zărand, unde-i întâlnise pe Săilă s, i
pe Buză-Ruptă.

Obosit s, i înfierbântat, cum era, de-abia se mai t, inea pe
picioare. Pintea-s, i luă iar pus, ca s, i plecă să-l caute s, i să nu-i
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mai lase timp de răsuflare; s, i, în adevăr, peste vreun ceas
dete de el tocmai la marginea Ineului, la casa prietenului
său Acris, or, îl luă din pat, unde zăcea prins de friguri, s, i
se întoarse cu el la cazarmă.

Lică fusese de multe ori prins s, i avea obiceiurile sale
în asemenea împrejurări: el se dădea prins, fără ca să mai
întrebe pentru ce; însă era s, tiut că nu dă răspuns la nici
un fel de întrebare decât înaintea judecătorului.

Pentru astă dată el se abătu de la obiceiul său. La în-
ceput era galben ca ceara s, i abia îngâna cuvintele; însă pe
când se întorceau la cazarmă era ziuă, oamenii umblau
pe ulit, ă, s, i fat, ă cu oamenii Lică până chiar s, i-n patul de
moarte ar fi stat drept s, i îndrăznet, . În cele din urmă, el
începu să-s, i roadă mustat, a cu dint, ii s, i să zâmbească în el.

Pintea, care mergea cu pus, ca pe umăr în urma lui, îl
urma cu privirea s, i, cu cât îl vedea mai nepăsător, cu atât
mai mult se îndârjea.

— Am auzit c-at, i găsit o trăsură s, i-un copil mort la
marginea drumului, grăi Lică într-un târziu; nu cumva
crezi c-o pot, i pune s, i asta în socoteala mea?!

— Nu s, tiu! răspunse Pintea stăpânindu-se. Depărtare
de vreo cincizeci de pas, i înaintea lor stăteau trei oameni
de vorbă la portit, ă. Lică aruncă ochii la dâns, ii, apoi grăi
cam încet:

— Când mi-oi vedea eu ceafa cu ochii, atunci să s, tii că
încep a crede în hărnicia voastră s, i a mă teme de voi! Eu
să fiu, măi, în locul tău, te dovedesc s, i chiar dacă n-ai fi
vinovat.

Pintea se opri în cale, răsuflă o dată din greu, privi
mânios la el, dar nu grăi nimic.

— S, tiu eu ce vrei tu, zise apoi după ce trecură de oa-
meni, să mă scot, i din răbdare, ca să mă dau de gol înaintea
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oamenilor; dar nu sunt eu omul pe care tu să-l pot, i purta
după placul tău.

— Apoi, dacă vreau, îi răspunse Lică, o s, i fac, am s, i
făcut-o. Să te vezi tu pe tine însut, i, te-ai speria de ceea ce
vezi. Parcă e să mă mănânci de viu.

Era Lică Sămădăul care grăia aceste cuvinte, vestitul
sămădău, care acum trecea urmărit de un jandarm de-a
lungul ulit, ei din Ineu, unde se făcuse în noaptea trecută o
călcare s, i unde lumea era cuprinsă de spaimă: Lică s, tia dar
că e privit din toate părt, ile s, i orice mis, care a lui e văzută
de o mult, ime de ochi.

— Adică ce-i!? zise el oprindu-se în cale s, i tare, ca
oamenii rămas, i în urma lor să-l poată auzi. Dacă voi fi vi-
novat, voi merge la spânzurătoare, dar acu mă lasă în pace
s, i nu mă cârâi; tu vezi că mă duc fără nici o împotrivire.

Pintea puse oarecum fără de voie mâna pe pus, că s, i iar
o luă, dar mis, carea lui nu scăpă oamenilor ce stăteau pe
la portit, e, s, i peste put, in ei începură să se adune din toate
părt, ile spre dâns, ii.

— Vezi că e făcută? grăi Lică iar încet: acum râde s, i
tu, cum râd eu. S, i să s, tii că azi, nu mai departe, am să mă
plimb cu t, igara în gură printre oamenii ăs, tia s, i să râd de
prostia voastră.

— Măi Lică, bagă de seamă că pus, ca-i încărcată s, i,
dacă-mi pierd răbdarea, o pierd de tot! îi zise Pintea.

Cu toată cumpătarea lui Pintea, cât, iva oameni se luară
după dâns, ii, iară unde se adună în asemenea împrejurări
doi-trei ins, i, peste put, in lumea se îngrămădes, te. Pe când
ei sosiră la cazarmă, tot Ineul s, tia că Pintea, căprarul, l-a
prins pe Lică Sămădăul s, i că era să-l împus, te pe drum, în
mijlocul ulit, ei, s, i vreo cincizeci de oameni doritori de a
afla ceva despre cele petrecute veneau în urma lor. Pintea
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mergea drept înainte s, i se făcea că nu vede s, i nici nu aude
nimic.

— Ce căutat, i aici? le zise oamenilor unul dintre jan-
darmii ce stăteau la poarta cazărmii. Haid! acasă!

— Apoi de! nu te mira, grăi Lică, oamenii vor s, i ei să
vadă mânia lui Pintea; era să mă împus, te pe drum; zice
că are el să mă dovedească pe mine s, i chiar dacă n-as, fi
vinovat...

— Asta n-am zis-o, grăi Pintea, dar zic acuma că, dacă
n-ajungi tu acum în furci, nu mai e dreptate în lume.

— As, a o fi! zise Lică, apoi se întoarse spre oamenii
ce iar se îngrămădiseră spre dâns, ii. Măi, adăugă apoi, să
meargă cineva dintre voi la domnul Vermes, y, la curte, s, i
să-i spuie că ieri noapte i-au pierit vreo 70 de porci din
turmă s, i că eu am fost prins s, i nu pot umbla să-i caut.

Lică-i cunos, tea bine pe oameni; nu unul, ci zece ple-
cară deodată, fără ca să-s, i dea seama despre ceea ce fac,
numai pentru ca să poată zice că s, i ei au făcut ceva în nis, te
împrejurări ca aceste.

— Uite cum se duc! zise el dar mult, umit s, i intră pe
poartă. Înaintea comisarului, Lică spuse că a văzut cut, itul
la Săilă Boarul, s, i când îi arătară biciul, el zise dezghet, at:

— E al meu. Se vede că l-at, i găsit la Moara cu noroc,
de unde cred că at, i luat s, i cut, itul.

Mai departe el nu voi să spuie nimic, ci ceru să i se dea
voie să plece, fiindcă are treabă s, i nu putea să-s, i piardă
vremea pe nimicuri. S, i era destul să îns, ire numele stăpâ-
nilor săi, pentru ca comisarul să simtă că nu va putea să-l
t, ină închis, căci Lică s, tia să-s, i alege stăpânii s, i putea să
s, i-i aleagă după plac, deoarece nimeni nu s, tia să păzească
o turmă s, i să o vândă atât de bine ca dânsul. Alegea dar tot
oameni cu trecere, precum era Vermes, y, care, la nevoie,
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puteau să-i facă s, i ei câte o treabă.
Domnul Vermes, y Arpad avea trei turme s, i nu se mai

îndoia că în timp de câteva zile le pierde pe toate trei dacă
se răspândes, te s, tirea că Lică a fost prins. Nu mai lipsea
decât să afle că i-au s, i pierit cei s, aptezeci de grăsuni din
turmă s, i să intre la comisar cu vorbele: „Pe răspunderea
mea să-i dai drumul, ca să-mi caute porcii!”

Iară răspunderea lui Vermes, y mergea foarte departe,
căci el era prieten cu judecătorii, din care unul avea s, i el o
turmă sub paza lui Lică, s, i avea mare trecere la dl fis, pan,
care putea să-l sufle pe comisar, ca să se trezească tocmai
cale de trei pos, te. Dacă Lică e vinovat ori nu, de asta nu
prea era vorba: la urma urmelor, parcă tot, i ucigas, ii se
pedepsesc!? Mai ales când oameni prea cumsecade au
trebuint, ă de dâns, ii...

Pe când dar jandarmii se întorceau cu Ght, ă la Ineu,
Lică ies, ea cu dl Vermes, y pe poarta cazărmii, în fat, a lumii
adunate aici.

— Nu-t, i face gânduri grele, îi zise el lui Ghit, ă în treacăt.
Lasă-te numai pe mine.

Ghit, ă nu-i răspunse nimic, ci privi numai la el, ca omul
pe care nu-l mai atinge nimic. Plecase de acasă fără de a fi
grăit vreun cuvânt cu Ana ori cu bătrâna, fără de a-s, i fi pus
gospodăria la cale s, i fără de a fi aruncat măcar o privire la
copiii săi; nu-i mai păsa de nimic, dar nimic nu mai voia
să s, tie.

Iară Pintea era obosit s, i se duse să se culce, lăsând să
mai caute s, i alt, ii urma făcătorilor de rele.
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XI

Vineri după Sfântul Dumitru se t, inu judecata. Răut, s, i
Acris, or fuseseră prins, i chiar în ziua când îl aduseseră pe
Ghit, ă la Ineu, Acris, or acasă la el, iară Răut, în pădurea de
la S, icula, unde se aflau turmele. Tot în acea zi jandarmii
au mai prins încă vreo s, ase alt, i oameni bănuit, i s, i au găsit
cei trei cai lăsat, i de pripas în hotarul Fundurenilor; însă
urma celor două slugi, feciorul s, i vizitiul, era pierdută,
încât nu se s, tia dacă au fugit ori au fost ucis, i s, i îngropat, i
la loc bine ascuns, ceea ce, după sângele aflat pe capra
trăsurii s, i după bălt, ile de sânge de lângă trăsură, părea mai
de crezut. Pe Buză-Ruptă s, i pe Săilă Boarul nu-i putură
prinde decât treizeci s, i s, ase de ceasuri în urmă, la Salonta,
cale de vreo două pos, te înspre Oradea-Mare, s, i nici nu se
mai întoarseră cu ei la Ineu, ci-i duseră drept la Oradea-
Mare, unde aveau să fie judecat, i s, i unde se aflau s, i ceilalt, i,
afară de Lică, pe care judecătorul îl ascultase mai nainte
decât pe tot, i ceilalt, i s, i-l lăsase iar să-s, i caute de trebile
stăpânilor.

Încă pe când se urmau cercetările, Ana veni la Oradea-
Mare, cu popa, vărul lui Ghit, ă, aducând, după sfaturile
bătrânei, s, i bani cu dânsa, căci banul, zicea bătrâna, drege
toate lurcrurile; dar nu i se dădu voie să-s, i vadă sot, ul.
Plecând acu de a doua oară, pentru ziua de judecată, la
Oradea-Mare, ea era cu atât mai pierită cu cât o mai mus-
tra s, i gândul că n-a făcut nimic spre a us, ura soarta sot, ului
său, pe care, după cele aflate în urmă, începuse a-l crede
nevinovat.

— Nu te tulbura fără de vreme, fata mea, îi zise bă-
trâna, linis, tită ca totdeauna. As, teaptă să vezi, pentru că
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nu s, tii dacă în ziua când se va întâmpla — Doamne feres, te!
— lucrul de care te temi, el ît, i va părea atât de grozav cum
îl vezi acum în închipuirea ta: as, teaptă să vezi, s, i dacă
durerea-t, i va fi adevărată, plângi trei zile de-a rândul, apoi
zi: „Tu, Doamne, ai voit as, a!”, te s, terge la ochi, caută-t, i
un alt izvor de mângâiere s, i mergi cu el mai departe, căci
viat, a e scurtă s, i n-ai timp să te opres, ti mai mult în cale.

As, a vorbea bătrâna, fiindcă era bătrână; Ana însă era
tânără s, i nu îndrăznea să privească în viitorul îndoios s, i
parcă nesfârs, it de lung, iară când ochii o furau, ei i se
umpleau de lacrimi.

Dar Ana nu era dintre oamenii în mintea cărora gându-
rile grele se pot încuiba. Încetul cu încetul, ea se mângâia
cu gândul că Ghit, ă nu se poate să fie vinovat, s, i numai
când se văzu în mijlocul lumii ce se adunase la judecată
simt, i iar greutatea pe inima ei.

Cel dintâi adus înaintea judecătorilor fu s, i astă dată
tot Lică, omul înalt s, i uscăt, iv, care totdeauna s, tia să tragă
asupra-s, i privirile altora.

Ana se făcu albă ca varul când îl văzu intrând, s, i ochii
ei mari rămaseră, ca odinioară, at, intit, i la fat, a lui aspră
s, i nemis, cată. De la acest om atârna soarta lui Ghit, ă, căci
dacă el scăpa, nici Ghit, ă nu putea să fie osândit: ea urma
deci cu încordată luare-aminte, s, i inima i se încălzea la
fiecare cuvânt rostit de dânsul.

Lică se s, tia sprijinit de stăpânii săi, dintre care unii
erau pătruns, i de nevinovăt, ia lui, iară alt, ii, ca oameni cu
multă trecere, puteau să-l apere pe sub mână, des, i poate
că-l bănuiau; cu toate aceste, el s, tia de ce e vorba, aflase
că mai mult, i dintre judecători îl bănuiesc s, i as, a îs, i dete
răspunsurile scurt s, i deslus, it, neabătându-se întru nimic
de la mărturisirile ce făcuse pe când fusese luat pentru
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întâia oară la cercetare. Se bizuia Lică pe cât se bizuia pe
ajutorul stăpânilor săi, dar mai mult se bizuia pe chiar a
sa cumint, enie.

Înainte de toate el spusese că nu t, ine minte să fi vorbit
la Moara cu noroc despre arândas, s, i despre slujnică, ori
că Săilă să fi plecat cu Buză-Ruptă drept la Ineu, iară când
i se citiră mărturisirile celorlalt, i, el răspunse scurt:

„Se poate, dar eu nu-mi aduc aminte”. În urmă el tă-
gădui că Răut, ar fi venit în noaptea aceea cu o muiere la el,
zicând că n-a venit decât să-i spună c-a pierit o parte din
turma ce se afla în pădurea de la Fundureni s, i că birtas, ul s, i
sluga lui trebuie să se fi îns, elat când au văzut s, i o femeie.

Ana începu să răsufle mai us, or. Adică, atunci noaptea,
s-a dus Lică să-s, i caute de turmă.

Judecătorii erau însă de altă părere. Era dovedit cu
destule mărturii ceea ce Lică tăgăduia; ei socoteau dar că
el dinadins nu-s, i aducea aminte de nimic din cele ce pot
să întărească bănuiala căzută asupra lui Buză-Ruptă s, i a
lui Săilă, pentru că era înt, eles cu dâns, ii. Iară cât pentru
muiere, el tăgăduia, pentru ca să nu fie silit a o numi, lucru
pentru care mult, i dintre cei de fat, ă îl lăudau, as, a, în taină.

Judecătorii fură întărit, i în această părere a lor. Între-
bat dacă nu bănuies, te că birtas, ul de la Moara cu noroc
era înt, eles cu Săilă s, i cu Buză-Ruptă, Lică răspunse că nu
crede ca aces, tia să fi fost oamenii cu fet, ele acoperite ce
l-au călcat pe arândas, s, i au săvârs, it în ziua următoare fap-
tele din drumul de t, ară, ci că argintăria arândas, ului a fost
ascunsă de cineva la casa lui Buză-Ruptă, poate de vreun
om al lui Pintea, care le este vrăjmas, .

Când îi arătară, în sfârs, it, cut, itul s, i biciul, Lică dete
din umăr, ca s, i când nu s-ar simt, i deloc atins, s, i zise că la
aceste nu poate să răspundă nimic, ci as, teaptă ca lucrul
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să se deslus, ească din mărturisirile celorlalt, i bănuit, i.
Răut, , Acris, or s, i alt, i martori s, i bănuit, i, care fuseseră

luat, i la cerce- tare în urma lui Lică, întăriră prin mărturi-
sirile lor parte cele spuse de Lică, parte cele mărturisite de
Mart, i înaintea comisarului, astfel că, pe când Pintea veni
la rând, atât în mintea judecătorilor, cât s, i a oamenilor ce
se aflau de fat, ă, Buză-Ruptă s, i Săilă păreau ca dovedit, i de
a fi săvârs, it faptele rele, iară Lică s, i Ghit, ă tare bănuit, i de a
fi stătut în înt, elegere cu dâns, ii.

Când Pintea intră, apărătorul lui Lică se ridică s, i spuse
că nu poate primi această mărturie, arătând în put, ine cu-
vinte cele petrecute pe când Pintea îl ducea pe Lică la ca-
zarmă s, i cerând să fie ascultat, i martorii pe care îi adusese
în această privint, ă.

— Eu îl primesc! grăi Lică dezghet, at. Pintea-s, i po-
trivise de mult s, i de multe ori vorbele, dar cele spuse de
apărătorii lui Lică, sângele rece al lui Lică s, i fet, ele neîncre-
zătoare ale câtorva dintre judecători îl scoseseră din sărite
s, i acum nu mai s, tia ce să zică. Spre marea mirare a celor de
fat, ă, el spunea din cuvânt în cuvânt ceea ce spusese s, i Lică,
anume, că nu-i crede pe BuzăRuptă s, i pe Săilă vinovat, i,
că argintăria arândas, ului a fost ascunsă de alt, ii la casa
lui Buză-Ruptă, că cut, itul lui Săilă a fost lăsat dinadins în
trupul lui Hant, l, că Răut, nu a venit atunci noaptea cu o
muiere la Moara cu noroc, ci singur ori cu vreun tovarăs,
al său, iară Lică îi râdea în fat, ă, s, i cum îl vedea pe Lică
râzând, îs, i pierdea tot mai mult cumpătul s, i vorbea tot
mai aprins, încât se făcu în cele din urmă de râsul lumii
adunate la judecată. Atunci tăcu s, i începu să-s, i s, teargă
sudorile reci de pe frunte.

Cu toate aceste, lumea rămase cam nedumerită s, i cei
mai chibzuit, i dintre judecători puseseră oarecare temei
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pe cuvintele lui.
Acu intră însă Buză-Ruptă s, i, put, in în urma lui, Săilă

Boarul, s, i aces, tia deteră cercetărilor cu totul altă fat, ă.
Amândoi erau oameni s, tiut, i ca făcători de rele, bănuit, i

s, i chiar pedepsit, i în mai multe rânduri, iară astă dată le
venea cu atât mai greu să se apere cu cât nu îs, i puteau
sprijini spusele prin nici o mărturisire s, i erau prigonit, i de
către aceia care-s, i dădeau silint, a să-l scape pe Lică.

Buză-Ruptă, un om înalt, grăsuliu s, i slut, de-t, i era
silă să te uit, i la el, tăgădui că a plecat atunci seara la Ineu
s, i spuse că până mart, i la amiazăzi a petrecut cu Răut, s, i
cu Săilă pe la turme, iară mai departe cu Săilă, cu care
dimpreună s-a dus la Salonta.

— V-a mai văzut cineva în tot timpul acesta? întrebă
unul dintre judecători.

— Nimeni, răspunse bănuitul.
— Cum at, i umblat as, a de nimeni nu v-a văzut? De ce

vă ascundeat, i?
— Nu ne-am ascuns, dar, din întâmplare, nu ne-am

întâlnit cu nimeni.
— Bine! urmă judecătorul. Eu însă nu prea înt, eleg un

lucru. Răut, a plecat spre Fundureni, iar nu spre Ineu.
— Luasem înt, elegere să ne întâlnim dincolo de deal s, i

să mergem mai departe împreună.
— De ce asta? Buză-Ruptă stete un timp nehotărât.
— Ca să nu s, tie Lică Sămădăul că ne ducem împreună,

fiindcă Lică ne este vrăjmas, s, i s-ar fi mâniat pe Răut, dac-ar
fi aflat că umblă cu noi.

Răut, dovedea însă cu patru mărturii că a fost luni noap-
tea la Moara cu noroc, iară mart, i pe la prânz la S, icula,
dovedea că Buză-Ruptă spuse un neadevăr s, i că vrea să-l
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năpăstuiască.
Săilă, intrând, văzu pe Buză-Ruptă frânt, simt, i că treaba

le stă rău s, i-s, i schimbă în buiguiala sa mărturisirea ce fă-
cuse mai nainte.

El spuse, în deosebire de tovarăs, ul său, că s-au înt, eles
cu Răut, ca să fure o parte din turma ce se afla în pădurea de
la Fundureni s, i că în urmă s-au dus prin ascuns la Salonta,
ca să afle un cumpărător. Această mărturisire însă, care
mai nainte ar fi putut să schimbe părerea judecătorilor,
acum îi făcea pe cei mai mult, i să râdă.

Astfel, din mărturisirile lui Buză-Ruptă s, i din ale lui
Săilă nu ies, ea decât un lucru: că ei sunt vrăjmas, i ai lui
Lică, întocmai ca Pintea, s, i că nu puteau să fi săvârs, it fapta
în înt, elegere cu dânsul, lucru pe care apărătorul lui Lică
îl puse cu vorbe bine potrivite în vederea judecătorilor,
arătând cum Lică li s-a făcut apărător numai pentru ca
să nu pară a-s, i răzbuna de dâns, ii, acum când se aflau în
strâmtoare, des, i putea să s, tie că numai ei au putut să-i
lase biciul la trupul iubitei sale stăpâne.

S, i în adevăr, din două una: ori biciul lui Lică, ori cut, itul
lui Săilă trebuia să fie urma lăsată dinadins la fat, a locu-
lui, pentru ca să-i ducă pe urmăritori pe o cale gres, ită,
fiindcă despre o înt, elegere între Buză-Ruptă, Săilă s, i Lică
acum nu mai putea să fie vorba. Lică însă, des, i ar fi putut
săvârs, i faptele petrecute în drumul de t, ară s, i în pădure,
nu putea să fie unul dintre oamenii cu fet, e acoperite care
îl călcaseră pe arândas, ul, fiindcă în timpul când s-a petre-
cut această faptă, el, după mărturisirea mai multora, se
afla la Moara cu noroc. Ce-i drept, Pintea bănuia că el n-a
stat toată noaptea la Moara cu noroc s, i mărturiile erau
cam îndoioase, tot oameni care puteau să fie bănuit, i de
tovărăs, ie cu Lică; singurul reazem de bănuială asupra lui
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Lică erau mărturisirile, cu totul îndoioase, pe care le fă-
cuse cârciumarul asupra timpului la care sosise s, i plecase
acel om ce venise cu muierea la Lică: de aceea îl puseră
pe Ghit, ă la urmă s, i acum as, teptau cu tot, ii hotărârea de la
mărturisirile lui.

Înalt, lat în umeri, cu ochiul limpede s, i cu fat, a nemis, cată,
Ghit, ă se opri în mijlocul lumii.

Înaintea lui erau doi oameni nevinovat, i, care aveau
să sufere osânda grea; era pătruns de nevinovăt, ia lor, dar
acum nu mai putea să o dovedească, des, i era gata s-o apere
chiar cu primejdia de a trece drept părtas, la vina lor: ochii
lui se opriră asupra lor ca s, i când ar voi să le zică: „Nu vă
temet, i, căci s, tiu eu un lucru prin care pot să vă scap cel
put, in deocamdată”.

Ana suspină o dată din greu, apoi rămase încremenită.
Nu mai era el, omul puternic s, i plin de viat, ă: în câteva zile
se făcuse numai umbra din ceea ce fusese odinioară; în
câteva zile pielit, a obrajilor i se încret, ise s, i perii capului îi
dăduseră în cărunt, eală.

Cuprins de o durere sfâs, ietoare, el se întoarse oarecum
fără de veste spre partea la care auzise suspinul s, i, aflând
cu ochii pe Ana, îs, i ridică mâna, o trase încet peste fruntea
sa uscată s, i se întoarse drept spre Lică, omul care nu-s, i
pierdea niciodată linis, tea.

Într-o clipă el îs, i simt, i toată firea prefăcută. Nu o vă-
zuse de mult, s, i acum când o vedea as, a de pierită, cum era,
se adună deodată în sufletul lui toată dragostea pe care o
simt, ise din clipa când o văzuse pentru întâias, i dată, toată
dorint, a de a o vedea mereu ferită de rele, toată alipirea
către viat, ă a omului pătruns de iubire, s, i tot ce plănuise în
cugetarea lungilor zile petrecute în închisoare se zădărnici
în clipa când fat, a Anei se ivi în ochii lui.
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El nu putea să se pună în primejdie de dragul altora,
căci avea nevastă s, i copii, iară pe Lică îl pot, i speria cu o
vorbă, dar nu-l pot, i stârpi, fiindcă el nu e om singur, ci un
întreg rând de oameni, din care unii se răzbună pe alt, ii.

Din cuvânt în cuvânt, Ghit, ă mărturisi dar tot ceea ce
mărturisise înaintea comisarului, cu deosebirea numai că
el stărui să rămână scris că nu-i crede vinovat, i pe Buză-
Ruptă s, i pe Săilă. Iară când i se puse întrebarea hotărâ-
toare, dacă poate jura că Lică a stat atunci toată noaptea
la Moara cu noroc, el răspunse:

„Nu pot să jur că n-a plecat în noaptea aceea, fiindcă
n-am stat mereu lângă dânsul; jur însă că l-am s, tiut toată
noaptea la cârciumă”.

Cercetarea era încheiată s, i peste câtva timp judecătorii
rostiră judecata: Lică se află nevinovat; Ghit, ă, ale cărui
purtări dăduseră loc la bănuieli, scăpă în lipsă de destule
dovezi, iar Buză-Ruptă s, i Săilă Boarul fură osândit, i pe
viat, ă.

Unul câte unul — judecători, osândit, i, bănuit, i, mar-
torii s, i oamenii adunat, i — tot, i se depărtară; numai Ghit, ă
stătea mereu cu ochii t, intit, i la pământ, în luptă cu el însus, i,
cu dorint, a de a-i grăi Anei un cuvânt s, i cu durerea de a o
vedea as, a de pierdută cum era. Apoi, când lumea se rări,
el se întoarse spre dânsa, ochii i se împăienjeniră s, i fat, a i
se umplu de lacrimi.

— Iartă-mă, Ano! îi zise el. Iartă-mă cel put, in tu, căci
eu n-am să mă iert cât voi trăi pe fat, a pământului. Ai avut
tată om de frunte; ai neamuri oameni de treabă s, i ai ajuns
să-t, i vezi bărbatul înaintea judecătorilor. S, i n-am păcătuit
nimic, Ano, dar cerul m-a lovit cu orbie s, i n-am voit să
cred s, i să înt, eleg când mi-ai arătat calea cea bună.

— Lasă, Ghit, ă, că trece s, i asta... grăi nevasta, împăcată
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cu ea însăs, i.

XII

— Nu te mâhni, dragul meu, grăi bătrâna adânc mis, cată.
Mă uit la fat, a ta, mă uit la părul tău, s, i nu mai întreb ce s-a
întâmplat: văd eu c-a fost mare nenorocirea prin care ai
trecut. Nu-mi spune nimic: mă tem ca nu cumva nenoroci-
rea ta să-mi pară prea mică s, i să-t, i fac o nedreptate, căci ea
este as, a de mare cum o simt, i tu. Dar zic să nu te mâhnes, ti:
e norocul omului care a trecut prin o mare nenorocire,
căci a scăpat de multe necazuri mici, care mistuie mai rău
decât durerea.

Ghit, ă luă pe unul dintre copii s, i-l sărută.
— Sărmanilor mei copii, zise el, voi nu mai avet, i, cum

avuseseră părint, ii vos, tri, un tată om cinstit.
— Lasă, Ghit, ă, grăi Ana; noi s, i tot, i oamenii buni care

te cunosc te s, tim cine es, ti s, i ne mustrăm pentru gândurile
rele ce ne vom fi făcut despre tine.

— Nu asta e cinstea, întâmpină sot, ul. Cinstit nu e
decât omul care a astupat gurile rele, pe care nimeni nu-l
poate grăi de rău fără de a se da de rus, ine; cinstea e sila pe
care le-o faci oamenilor răi de a te socoti om între oameni.
Eu nu mai pot sili pe nimeni să nu le zică copiilor ăstora:
„Tatăl vostru e un ticălos!”

— As, a e, răspunse bătrâna; multe trebuie să faci de
dragul lumii, fiindcă e mare nenorocirea când te strici cu
ea. Dar ce să-i faci? e as, a dată, s, i nu altfel. Dacă te-ai
stricat cu lumea, nu te mai găti de sărbătoare, ci stai acasă
s, i te pune să-t, i torci din fuiorul tău o cămas, ă curată.

— Da, dacă es, ti muiere!
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— Muiere sau bărbat: om cu minte să fii!
— Om cu minte? Hei! mult venin am adunat eu, s, i

mă credeam om cu minte, dar tot numai în mine l-am
des, ertat.

— Da, mult, umită lui Dumnezeu că l-ai des, ertat, grăi
bătrâna. S, i bătrâna avea dreptate: Ghit, ă trecuse în adevăr
printr-un fel de prefacere.

Nenorocirea îl făcuse mai îngăduitor s, i mai mult, umit
cu lumea în mijlocul căreia se afla. Odinioară el credea
că omul poate să facă s, i să desfacă; acum simt, ea că toate
vin cu întâmplarea s, i se mult, umea cu put, inul bine de care
avuse parte. Astfel, îi părea bine când o vedea veselă pe
Ana, care se bucura de capătul la care au ajuns lucrurile,
fiindcă ele puteau să ajungă la un capăt s, i mai rău.

Apoi omul îs, i caută, la amărăciune, el însus, i mângâie-
rea. Încetul cu încetul, Ghit, ă îs, i puse tare s, i tot mai tare de
gând că mai stă pân’ la primăvară la Moara cu noroc, apoi
îs, i adună toată averea, îs, i ia nevasta s, i copiii s, i se duce
departe, unde nu-l cunoas, te nimeni, în fundul Banatului,
ori chiar în T, ară. „S, i, îs, i zicea el, nu este cu putint, ă că
purtările bune să nu străbată cu vremea.” Astfel, îs, i dădea
silint, a să uite cele petrecute, să le treacă cu vederea, ca s, i
când nu ar fi fost, s, i să se piardă într-un viitor mai bun, pe
care s, i-l închipuia adeseori ca-n aievea.

În put, inele zile petrecute în închisoare îi venise de sute
de ori gândul să ucidă pe omul care-l pierduse s, i nu o dată
simt, ea în el că e prea slab spre a se stăpâni să nu-l ucidă,
ci să-l omoare încetul cu încetul s, i să-l ducă, precum ar fi
dorit, de jumătate sfârs, it, la spânzurători; acum parcă-i
venea să-s, i zică: „Dar ce-mi pasă!? cele făcute tot nu se
mai pot desface”.

„Lasă-l, săracul, cu păcatele lui”, zise el când îl văzu iar
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pe Lică Sămădăul, care veni câteva zile în urmă la Moara
cu noroc. Iară Ana îl primi cu inima deschisă pe omul care
vorbise atât de frumos în fat, a judecătorilor s, i prin a cărui
cumint, ie scăpase sot, u-său de primejdia în care se afla.

După ce stete vreun ceas de vorbă, Lică îs, i desfăcu
s, erparul de la brâu, plin de bani, s, i-l des, ertă pe masă.

Ghit, ă, cuprins de o pornire pătimas, ă, privi aspru în
fat, a lui.

— De care sunt ăs, tia? întrebă el apăsând asupra vor-
belor. De ai ovreului ori de ai domnis, oarei?

El credea că Lică se va cutremura în auzul acestor cu-
vinte; rămase rus, inat când acesta îi râse în fat, ă s, i răs-
punse:

— S, i de unii, s, i de alt, ii; ca hot, m-am împrumutat s, i
tot ca hot, trebuie să s, i plătesc.

— S, i dacă mă prinde cineva cu ei?
— Cine să te prindă? banii sunt bani s, i tu es, ti câr-

ciumar: vin la tine fel de fel de oameni s, i tu iei ce-t, i dă
fiecare.

— S, i dacă te-as, da eu de gol?
— De asta nu mă tem, răspunse Lică. Ghit, ă se ridică,

scoase saltarul mesei, trase banii în el s, i iar îl închise.
— Vezi, acum es, ti om cu minte, grăi Lică. De ce folos

t, i-ar fi fost dacă-i spuneai judecătorului ceea ce poate că
nici el nu dorea să-i spui. Peste mintea mea tot nu trece
nici unul cu mintea lui, nici tu, nici altul. Lasă-i, s, adă la
răcoare, dacă sunt pros, ti. Credeau, pros, tii, că eu îmi pun
credint, a în nis, te oameni pe care nu-i t, in destul de strâns
legat, i s, i că mă vor păgubi pe mine, dacă se vor duce cu
Răut, , ca să ia vreo sută de porci din turma mea: acum n-or
să mai ia nici unul.
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Ghit, ă suspină o dată. Era uimit de acest om atât de
ager în răutatea sa s, i se simt, ea us, urat când află că în ne-
dreptatea legilor e o aspră ceartă dumnezeiască.

— Dar cu femeia aceea ce-ai avut? întrebă el.
— Ceea ce am cu tine, răspunse Lică rece. Am prins-o

că are slăbiciune de aur s, i de pietre scumpe s, i am pus-o
să vândă, ceea ce putea să facă fără de a cădea la bănuială.
Dar muierea tot muiere rămâne: era să mă dea de gol, căci
n-a avut inimă să vândă un lant, , care-i plăcea, precum se
vede, afară din seamăn.

— S, i pentru asta tu ai stins patru suflete, grăi Ghit, ă
îngrozit. Tu nu es, ti om, Lică, ci diavol!

— O simt, i acum?! grăi sămădăul mult, umit. Ar fi tre-
buit să o simt, i mai de mult s, i să înt, elegi că eu atât de mult
mă tem de cearta legilor, încât frica îmi deschide mint, ile
s, i-mi luminează calea pe care umblu. E nebun acela care-
mi zice, ca tine, că are să mă ducă la furci, pentru că mă
face să bag mai bine de seamă. Înt, elegi tu acum că acela
care t, ine cu mine nu are să se teamă de nimic, iară acela
care vrea să mă doboare trebuie să stea mereu cuprins de
îngrijire, pentru că, de ar fi mai nevinovat decât copilul
de trei zile, tot îi frâng în cele din urmă gâtul. Tu es, ti om
cinstit, Ghit, ă, s, i am făcut din tine om vinovat; acum pot
să merg lesne s, i mai departe s, i să te duc eu la furcile cu
care mă sperii tu pe mine.

— Pentru ce, Lică!? pentru ce? strigă cârciumarul,
cuprins de spaimă.

— Nu zic că te duc, răspunse Lică domol: acu nu-mi
vine la socoteală; am trebuint, ă de un om ca tine. Zic numai
că te pot duce dacă-mi stai în cale.

— Plec mâine de aici, s, i-mi dă pace.
— Acu nu te las să pleci; ai stat până acum din încăpăt, ânare;
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trebuie să stai de aici înainte de frică. N-am muncit eu
degeaba: acum tremuri înaintea mea ca frunza de mestea-
căn; acu vreau să stai aici!

— Ce vrei cu mine?!
— Ce vreau? grăi Lică râzând. Ghit, ă! mult, i oameni au
pierit la cârciuma asta s, i li s-a găsit urma cale de două
pos, te de aici. De când es, ti tu aici, n-a murit încă nici unul.
Mă înt, elegi?

Ghit, ă se ridică s, i-l privi cu dispret, .
— S, i câtă vreme stau eu aici, n-are să moară nici unul,

afară poate de mine! zise el hotărât.
Lică iar se rânji la el.
— Vorbes, ti ca fetele mari mai nainte de a fi gustat

dulceat, a păcatului, zise apoi as, ezat. Poate că s, i eu am
vorbit odată as, a, nu t, in minte. S, tiu numai că mă aflam în
strâmtorare când am ucis pe cel dintâi om: îmi pieriseră
nis, te porci din turmă s, i-mi era rus, ine să spui c-au pierit
s, i n-aveam bani să cumpăr alt, ii în locul lor. Apoi am ucis
pe al doilea, ca să mă mângâi de mustrările ce-mi făceam
pentru cel dintâi. Acum sângele cald e un fel de boală, care
mă apucă din când în când, pentru că tu nu s, tii încă, urmă
el mai cu avânt, cum ît, i fierbe s, i clocotes, te tot sângele când
te hotărăs, ti odată să pui un lucru la cale, s, i ce grozavă e
plăcerea de a-l lovi pe omul care te supără, de a-l lovi tare,
ca să-l sfărâmi, când te-a atins c-o vorbă ori cu o privire,
de a răsplăti însutit s, i înmiit. Aduni mereu venin s, i ură
s, i mânie oarbă, s, i când ai adunat destulă, atunci vers, i cu
prisos, s, i nu prea mult ît, i pasă asupra cui, numai om să
fie. Tu es, ti om, Ghit, ă, om cu multă ură în sufletul tău, s, i
es, ti om cu minte: dacă te-as, avea tovarăs, pe tine, as, râde
s, i de dracul s, i de mumă-sa. Mă simt chiar eu mai vrednic
când mă s, tiu alăturea cu un om ca tine.
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— Ît, i sunt tovarăs, ! grăi Ghit, ă hotărât s, i rece.
— Nu te primesc! răspunse Lică tot atât de hotărât s, i

de rece. Pe om nu-l stăpânes, ti decât cu păcatele lui, s, i tot
omul are păcate, numai că unul le ascunde mai bine. Ca
să le dea mai lesne pe fat, ă, caută-i slăbiciunea, fă-l să s, i-o
deie de gol s, i faci cu el ce vrei, căci unul se mânie, altul se
rus, inează, al treilea se zăpăces, te, dar nu e nici unul care
nu-s, i pierde bunul cumpăt s, i mintea întreagă. E însă o
slăbiciune de care mă tem, fiindcă nu s, tii niciodată cum
s-o apuci; e azi mai mare, mâine mai mică, s, i când ai crede
c-ai nimerit-o, dai gres, : de oamenii care au asemenea
slăbiciune mă feresc, căci ei te dau de gol când lumea t, i-e
mai dragă. Am păt, it-o odată cu Pintea: n-o mai pat s, i cu
tine.

— Ce fel de slăbiciune? întrebă Ghit, ă cam cu jumătate
de gură.

— De femei, ba chiar mai rea decât aceasta, de o sin-
gură femeie.

Ghit, ă nu-i răspunse nimic, dar după ce Lică se depărtă,
el îs, i ridică amândouă mâinile asupra lui s, i grăi pătruns
de un singur gând: „Te crezi tu mai rău decât mine!? Să
vedem! Te duc la spânzurătoare chiar dac-ar trebui să
merg s, i eu de hăt, cu tine”.

XIII

Banii primit, i de la Lică erau pe masă, s, i Ghit, ă stătea singur
s, i cu us, a închisă înaintea lor, cercetând cu încordată luare
aminte fiecare bucată, ca să vadă dacă nu află vreun semn
pe vreuna din ele.

Era hârtie, argint s, i aramă, însă hârtiile, afară de două
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bucăt, i mai mari s, i de una mică, erau nouă-nout, e, cam
mototolite, dar încă neîmpăturate. Pe una din hârtiile
mari era o pată mare de cerneală, iară dintr-una mai mică
lipsea o bucată; dar acestea nu puteau să fie semne.

Ghit, ă privi câtva timp dezamăgit la bani; cu toate aces-
tea, îi părea bine, căci la urma urmelor el avea drept la o
parte din aces, ti bani, muncise pentru ei, îi câs, tigase para
cu para s, i i-ar fi părut rău dac-ar fi trebuit să-i dea judecă-
torului, ceea ce era hotărât să facă cu banii ce-ar fi având
vreun semn.

După ce trase iar banii în saltarul mesei, el se plimbă
câtva timp prin casă. Îi era ca s, i când ar fi furând oarecum
acei bani s, i se întreba mereu cuprins de îngrijare dacă nu
cumva îs, i pune el însus, i o cursă, t, inându-i la dânsul. Ar fi
voit să-i ia s, i să-i arunce pe fereastră; însă el nu putea, se
gândea cât trebuie să muncească un om ca dânsul pentru
ca să adune atâta la un loc, s, i nu-l lăsa inima să-i dea din
mână.

A treia zi era sâmbătă, ziua în care se numărau banii
s, i când trebuiau să fie tot, i de fat, ă, un obicei bun, rămas
încă din vremile bune, s, i mai ales obiceiul de care Ghit, ă
nu s-ar fi putut lepăda niciodată.

Încă de la început Ana era nedumerită. Îi părea că sunt
prea mult, i bani de astă dată s, i nu putea să depărteze de la
sine gândul că hârtiile nouă-nout, e au venit de la unul s, i
acelas, i om.

Iară bătrâna se bucura că săptămâna aceasta a fost as, a
de bună.

— E bună aceasta? întrebă ea când văzu hârtia din
care lipsea o bucăt, ică.

— Să-mi dea Dumnezeu tot de aceste! grăi Ghit, ă nu-
mărând mai departe.
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Ana privi la hârtie cu tot dinadinsul s, i sângele îi pieri
din obraji; dar ea nu grăi nimic, deoarece era s, i bătrâna
de fat, ă.

În urmă voi să-i grăiască lui Ghit, ă, dar nu putea. Îl
bănuise o dată s, i se temea să-l mai bănuiască. As, a e! dar
gândul rău, încuibat odată în mintea ei, nu o mai lăsa să-s, i
vie în fire, se temea, ea singură nu s, tie de ce, s, i mai ales
seara, după ce Ghit, ă s, i bătrâna adormiră, capul începu a i
se înfierbânta.

„Trebuie să aflu adevărul, de dragul copiilor mei, dacă
nu de alta!” zise ea hotărâtă, apoi se dete jos din pat, căută
cheile, deschise tiptil, ca o hoat, ă, lada s, i scoase teancul de
hârtii. Apoi se duse în odaia de lângă birt, făcu limină, în-
cuie us, a, desfăcu cu mâna tremurătoare teancul s, i începu
să cerceteze hârtiile.

— Asta e! grăi punând la o parte hârtia din care lipsea
o bucăt, ică. Jur pe sfânta cruce că am văzut-o în mâinile ei!

Ea cercetă apoi hârtiile noi pe care le bănuise din înce-
put. Una dintre ele parcă era împunsă cu acul tocmai la
mijloc s, i, cercetând mai departe, ea află cincizeci s, i trei de
bucăt, i care erau astfel împunse, ca s, i când ar fi fost trase
pe o sârmă subt, ire.

Ea puse hârtiile una peste alta, apoi se întoarse cu
capul ridicat la sot, u-său s, i-l des, teptă din somn.

— Ce-i?! Ce s-a întâmplat?! întrebă el speriat.
— Vino cu mine! îi zise ea. El se ridică cu grăbire s, i

plecă buiguit în urma ei.
— De unde ai tu banii ăs, tia? întrebă ea, arătând la

hârtiile de pe masă.
Ghit, ă tresări, cuprins de spaima ucigas, ului prins asu-

pra faptei.
— Mai s, tiu s, i eu?! răspunse el. De la drumet, i.
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— Ghit, ă! îi zise ea. Nu te juca cu dracul! Banii ăs, tia,
cât, i sunt aici, tot, i i-ai primit de la un singur om. Hârtia
asta, din care lipses, te o bucată, a fost o dată în mâna mea: i-
am dat-o femeii pe care o s, tii s, i tu, în ziua când a fost ucisă,
iară aceste cincizeci s, i trei de bucăt, i sunt însemnate cu
acelas, i semn, s, i tot as, a trebuie să vie de la unul s, i acelas, i
om, s, i anume, de la ea, căci la ea am văzut bani noi ca
s, i aces, tia. Din două una: ori tu es, ti amestecat în trebile
aceste, s, i atunci nu e bine, ori nu es, ti amestecat s, i nu s, tii
să te feres, ti de oamenii răi, s, i atunci iar nu e bine. Dacă-i
as, a, apoi pune chiar acum caii la trăsură, căci vreau să plec
de aici cu copiii mei.

Ea rămase cam zăpăcită când văzu că el, în loc de a se
tulbura, o prives, te cu dragoste s, i bucurie.

— Copiii aceia sunt s, i ai mei, zise el, lasă-i numai,
că e grija mea de dâns, ii. Carevasăzică, sunt însemnate
hârtiile? S, i eu am căutat semne pe ele, dar n-am găsit nici
unul. Ce fel de semn e acela?

— Iată, răspunse Ana mai domoală, punând hârtiile
în fat, a luminii; vezi împunsătura aceasta?

— O văd acum! o văd prea bine s, i-l t, in minte pe omul
de la care le-am primit. E un om, urmă el peste put, in cam
în silă, pe care nu-l cunos, ti, dar ai să-l cunos, ti într-o zi.

Grăind aceste, el se apropie de dânsa, îi luă capul între
mâini s, i o sărută mai de multe ori pe frunte.

— Să nu-t, i faci gânduri rele, zise el iar, s, i să nu te miri
dacă mă vei vedea câteodată cam schimbat din fire; eu
trebuie să scot la capăt un lucru greu. Acum mă duc, chiar
acum, ca să fiu mâine dimineat, ă aici, as, a ca nimeni să nu
s, tie c-am fost dus peste noapte. M-ai înt, eles? Du-te s, i te
culcă s, i fă ca s, i când n-ai s, ti nimic.

— Dar unde te duci? îl întrebă ea îngrijată.
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— Am să-t, i spui, răspunse el, apoi strânse hârtiile s, i
plecă. Peste put, in el călărea în treapăt mare de-a lungul
drumului de t, ară spre Ineu, iară pe la miezul nopt, ii îl
as, tepta într-una din odăile mai retrase ale cazărmii pe
Pintea, care se dusese cu banii la arândas, ul.

— Put, ină treabă, grăi Pintea, dar tot e ceva. Ar trebui
să ai mărturii că ai primit banii de la el; însă Lică e om
viclean s, i n-are să-t, i dea decât între patru ochi.

— Atunci ce să facem? întrebă Ghit, ă.
— Multe ar fi de făcut, grăi Pintea, numai dac-ai fi tu

om mai viclean, dacă n-ai fi atât de prost, ca să-l aperi când
vrei să-l surpi. S, tii tu că sluga ta, Mart, i, e omul lui Lică?

— Mart, i?! strigă Ghit, ă.
— Nu te aprinde, îl întâmpină căprarul. Acum trebuie să-l
t, ii, căci altfel ni se strică toată treaba. I-am găsit eu noima
s, i lui Mart, i. Ît, i spun numai atât, că am aflat multe, dar
încă nu destule, căci de Lică cu una, cu două nu te pot, i
apropia. Dacă m-ajută Dumnezeu, în câteva zile am să
dau s, i de cei doi mort, i: le sunt pe urmă. Nu s-a sfârs, it încă
judecata: mai va — fie chiar până la împăratul! Iaca ce-t, i
spun eu t, ie: banii împuns, i cu acul sunt de la bancă, unde
hârtiile se t, in în teancuri de câte o sută de bucăt, i, trase
pe o sârmă subt, ire, ca nimeni să nu poată fura din teanc
fără de a rupe sârma ori pecetea de la capătul ei, s, i e s, tiut
că domnis, oara aceea a luat banii de la bancă înainte de
a fi plecat de la Ineu; argintul e de la arândas, ul, însă el a
avut mai ales hârtii mari, însemnate la un colt, cu o slovă
rotundă s, i o cruce lângă ea, s, i aur, tot galbeni împărătes, ti,
la care tot al treilea zimt, e pilit. Te-ai simt, i tu destoinic
să mi-l dai pe Lică prins, când are galbeni ori hârtii astfel
însemnate în s, erpar la el?

— T, i-l dau! răspunse Ghit, ă hotărât.
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— Mai domol, grăi Pintea; ăsta-i lucru greu... Mă tem
că ai să ne strici toată treaba. Să s, tii un lucru. Lică are
acum trebuint, ă de bani ca să-s, i poarte judecata mai de-
parte, s, i, precum se vede, are de gând să te pună pe tine
să-i preschimbi s, i poate chiar să-i vinzi aur s, i argintărie.
Tu primes, te oris, ice, vino la mine, s, i eu ît, i schimb, adică
îl pun pe arândas, ul să schimbe, fără ca el să s, tie că es, ti tu
la mijloc. Se înt, elege, tu de duci totdeauna la Arad ori la
Oradea s, i faci ca s, i când ai fi schimbat acolo.

— S, i dac-as, intra în vreo încurcătură!
— Grija mea de asta! Tu caută numai să te pui bine

cu Lică! În zori de zi Ghit, ă dormea iar în patul său s, i visa
că-l dă pe Lică prins s, i vede cum Pintea scoate galbenii cu
zimt, ii pilit, i din s, erparul lui. Iară Ana îs, i stăpânea răsufla-
rea ca să nu-l des, tepte din somnul său dulce.

XIV

Ziua următoare, des, teptându-se din somn, Ghit, ă era nelinis, tit.
Îs, i aducea aminte cele petrecute peste noapte, dar s, i le gân-
dea ca s, i când le-ar fi visat, s, i parcă nu-i venea să le creadă,
iar când îs, i dădea seama că ele în adevăr s-au petrecut,
îi era rus, ine de cele ce făcuse s, i se temea că, mai curând
ori mai târziu, se va da de gol, s, i nu numai va strica toată
treaba, dar îs, i va băga totodată s, i capul în primejdie.

„Nu! îs, i zise el, eu nu pot să o fac aceasta; n-am în mine
inima, n-am, precum Pintea, dibăcia pe care ar trebui s-o
am, pentru ca să o pot face.”

De aceea, când Ana îl întrebă despre cele puse la cale
peste noapte, el răspunse că e bine s, i că toate s-au făcut s, i,
dând acest răspuns, el nu spunea decât adevărul pe care îl
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simt, ea atunci în sufletul său.
Ana însă era adânc jignită; ea ar fi dorit să afle mai

multe, se simt, ea în drept de a cere să s, tie tot s, i nu putea
să-l ierte pe Ghit, ă pentru lipsa lui de încredere.

— Vorbes, ti cu mine, îi zise ea, cum ai vorbi cu un
străin, cu un copil, cum ai vorbi cu o slugă, pe care o t, ii cu
simbrie, fiindcă ai trebuint, ă de ea.

S, i Ana avea dreptate. A doua zi, când Lică se întoarse
iar pe la cârciumă, Ghit, ă simt, i că nu s, tie ce are să facă.
Întâia oară în viat, a lui îi era rus, ine de Lică, se simt, ea oa-
recum mai netrebnic decât dânsul s, i se temea înzecit de
răzbunarea lui.

Iară Lică era vesel, era precum nu fusese mai nainte,
om cu inima deschisă.

Bunul Dumnezeu a rânduit ca copilul să se ia întru
toate după oamenii mari, s, i Petris, or, băiatul lui Ghit, ă,
voia s, i el să aibă cu orice pret, un bici ca nenea Lică, dacă
nu poate să aibă deocamdată chiar s, i unul ca dânsul; Ana
luase dar un caier s, i se pusese să-i împletească unul.

— Ce are să iasă de aici? întrebă Lică. Un bici pentru
Petris, or voinicul. Ei! dacă-i as, a, las’ pe mine: ce-a da târgul
s, i norocul! t, ine capătul, să-i împletesc eu un bici cum îl
s, tiu eu împleti.

Ana rămase pe lait, ă, t, inând capătul pletei, iară Lică
stătea înaintea ei s, i, împărt, ind fuiorul în opt s, uvit, e, în-
cepu să împletească în opt coarde, cum ea nu mai văzuse
mai nainte. S, i cum el împletea, ea privea la degetele lui,
care strângeau pleata, răsuceau coarda s, i-o împleteau cu
măiestrie între celelalte, privea la mâna lui, care nu atin-
sese niciodată sapa, nici coarnele plugului, ci numai biciul
us, urel s, i frâul calului, la mâna albă s, i la degetele lui subt, iri
s, i lungi, privea la cămas, a lui albă ca floricelele, la fat, a lui
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rasă neted, la mustat, a lui lungă, la ochii lui verzui, care
acum se mis, cau cu atâta vioiciune, privea s, i asculta vor-
bele vesele, care curgeau întruna peste buzele lui, privea s, i
asculta s, i-s, i aducea aminte de omul rece s, i aspru la fat, ă, pe
care-l privise cu uimire copilărească atunci, în ziua aceea,
când el sosise pentru întâia oară la Moara cu noroc, pe
omul tăcut, pe care-l crezuse odinioară as, a de rău s, i de
primejdios s, i care acum îs, i petrecea timpul cu dânsa s, i se
bucura când vedea că Petris, or saltă de bucurie.

S, i pe când Ana privea, asculta s, i gândea, oarecum fără
de voie, la cele ce au fost s, i la cele ce sunt, pleata scoasă în
patru dungi se lungea mereu.

— Frumos are să iasă! îi zise ea.
— S-ar putea oare să iasă altfel, răspunse el cam cu

jumătate de gură, când o nevastă as, a de frumoasă îi t, ine
capătul? Mie nu mi-ar păsa, adăugă apoi peste put, in, dac-
ar ies, i s, i lung cât postul Pas, tilor.

Ana se tulbură s, i-ar fi voit să dea capătul să-l mai t, ie
s, i Ut, a, care stătea cât, iva pas, i în dosul ei; dar ea se făcu că
nu înt, elege s, i începu să vorbească cu copilul.

De aici înainte Lică îs, i rări vorbele, începu să subt, ieze
coardele, să împletească mai iute s, i încetul cu încetul iar
se făcu omul cu fat, ă rece s, i aspră.

— Nu mai am mult, zise el în cele din urmă; sfârs, esc
numaidecât; codiris, tea o fac eu apoi singur.

Pe Ana o mâhneau aceste cuvinte. Pornită spre veselie,
precum era, ar fi dorit să vadă tot fet, e vesele, s, i se simt, ea
cu atât mai jignită când s, tia că ea însăs, i a stricat voia bună
a cuiva: umbla dar dinadins să-l aducă iar la voie bună
pe Lică, să-l lase precum l-a găsit, s, i-i venea oarecum să
plângă când vedea că nu izbutes, te. Ea îi zâmbea în ochi,
îi arăta în toate chipurile că se bucură de vorbele lui, iară
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când el se duse să caute o nuia, din care să taie codiris, tea,
îs, i luă copilul de mână s, i-i zise veselă: „Hai s, i noi să-i
ajutăm lui nenea Lică”.

Ghit, ă umbla în vremea aceasta după trebile sale, însă
când el se întoarse iar la cârciumă, Lică s, edea la masa de
sub cerdac s, i tăia cu vârful cut, itului crestături pe codiris, tea
făcută gata, iar Ana stătea în dosul lui s, i privea peste umă-
rul lui cum lucrează, s, i cum stătea as, a, ea se rezema cu
dreapta de masă, iară stânga o t, inea pe cellalt umăr al lui.

Ghit, ă rămase o clipă amet, it, apoi se depărtă iute, ca
să nu mai vadă.

„Nu! îs, i zise el, de asta nu m-am temut niciodată s, i nu
mă tem nici acum.”

S, i în adevăr el nu se temea, dară fierbea cu toate aceste
în el. Îs, i aducea aminte vorbele lui Lică despre slăbiciune
pentru muiere, înt, elegea gândul lui s, i se tulbura când se
gândea că Lică crede c-ar fi cu putint, ă s, i că Ana, chiar ea, în
nesocotint, a ei copilărească, îl întăres, te în această credint, ă.
Dar tocmai de aceea el însus, i nu voia să înt, eleagă nimic,
s, i peste o jumătate de ceas, când se văzu iar singur cu Lică,
el se arătă mai deschis la inimă decât de obicei.

Pintea avuse o bună presimt, ire. Lică-i aduse astă dată
lui Ghit, ă patru hârtii mari s, i, punându-le pe masă, îi grăi:

— În jumătate: cât t, ie, atât mie, dar la aceste să bagi
mai bine de seamă, fiindcă au semne.

Ghit, ă privi câtva timp la hârtii s, i la semnele ce acum
îi erau cunoscute.

— Te înt, eleg, zise el apoi; nu ceri decât cincizeci la
sută; ceilalt, i cincizeci să fie ai mei, ca bani de cheltuială.
Eu te sfătuiesc însă să-t, i alegi vreun alt om pentru treaba
asta: nu te temi tu că iau banii ăs, tia s, i mă duc cu ei la
judecătorie, ca să spun că-i am de la tine? Ai face bine să
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te temi s, i să-mi dai pace.
— Dac-ai avea de gând s-o faci, nu mi-ai fi spus-o,

răspunse Lică. Poate că tu crezi c-ai putea s-o faci; te s, tiu
însă un om destul de cu minte pentru ca să simt, i ce-ar
urma de acolo pentru tine, s, i te s, tiu om care t, ine la bani.

Ghit, ă se s, tia s, i el însus, i om care t, ine la bani, dar tocmai
de aceea nu voia s-o afle de la alt, ii. El luă banii s, i îi puse
în ladă, apoi scoase un teanc de hârtii mai mici s, i dete lui
Lică jumătatea ce i se cuvenea, zicându-s, i mereu, pe când
număra:

„Am să-t, i arăt eu t, ie că tot nu t, in la bani atât de mult
cum crezi tu.” S, i în adevăr, el nu as, tepta decât noaptea,
pentru ca să plece la Ineu. Seara însă Lică iar se întoarse
la Moara cu noroc s, i-i aduse zece bucăt, i de hârtie, ca să
nu-i dea timp de răsuflare.

— Dacă n-ai destul mărunt la casa ta, îi zise el, pleacă
mâine la Arad, ca să schimbi.

— As, a îmi pare că am, îi răspunse Ghit, ă, s, i-i dete
aproape tot, i banii mărunt, i pe care îi avea la dânsul.

S, i numai când se întorcea de la Ineu, Ghit, ă simt, ea că
Lică are dreptate. El îi dăduse lui Pintea cele patrusprezece
bucăt, i de hârtie, dar nu-i spusese un lucru: că jumătate din
bani sunt ai săi, ci, dimpotrivă, stăruise ca jandarmul să-i
schimbe banii deplini, pentru ca Lică să nu simtă nimic. Îi
fusese în mai multe rânduri vorba pe buze, însă totdeauna
îs, i zicea: „Adică de ce folos ar fi dac-ar mai afla-o s, i asta!?”
Iar acum, când se întorcea la Moara cu noroc, îs, i punea de
gând că i-o va spune într-alt rând.

— Într-alt rând? Da! însă în curând el se încredint, ă
că nu poate să i-o spună, s, i cu cât se încredint, a despre
aceasta, cu atât mai dinadins se ferea de Pintea.

S, i omul foarte lesne se împăcă cu păcatele sale. „Ei! ce
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să-mi fac!? îs, i zise Ghit, ă în cele din urmă. As, a m-a lăsat
Dumnezeu! Ce să-mi fac dacă e în mine ceva mai tare
decât voint, a mea!? Nici cocos, atul nu e însus, i vinovat că
are cocoas, ă în spinare: nimeni mai mult decât dânsul n-ar
dori să n-o aibă.”

S, i fiindcă avea un păcat pe care nu-l putea stăpâni,
el nici nu-s, i mai dădea silint, ă să-l stăpânească s, i se lăsa
cu totul în voia întâmplărilor. Apoi el nici nu mai era om
cinstit; lumea tot îl credea rău. Câteodată, când îl apuca
frica de pedeapsă ori de răzbunarea lui Lică, el îs, i punea
de gând că are să plece s, i să se ducă, încât să i se piardă
urma, însă el iar se dumerea s, i as, tepta ca Lică să vină iar
cu banii.

Astfel, trecu toamna s, i veni iarna, trecu s, i iarna s, i
sosi primăvara. Pintea se făcea din ce în ce mai nerăb-
dător, căci aflase în cele din urmă s, i pe oamenii îngropat, i;
arândas, ul avea fierbint, eli de câte ori trebuia să dea bani
mărunt, i pentru banii pe care îi agonisise cu multă oste-
neală; Ghit, ă însă nu avea altă vorbă decât: „T, i-l dau legat,
dar trebuie să bag de seamă, ca să nu stric toată treaba”.
Iară mai departe el râdea în pumni ori tremura de frică.

Căci adunase mult, i bani Ghit, ă, atât de mult, i, încât în
fiecare zi îs, i zicea: „Mult a strâns arândas, ul!”, dar precum
aduna banii, el scăpăta mereu în gândul său.

În vremea aceasta Lică trăia zile albe. El venea des pe
la Moara cu noroc, s, i de câte ori venea era vesel s, i bun s, i
om cu dare de mână. S, i fiindcă era vesel s, i bun s, i darnic,
t, iganii de la Ineu prinseseră slăbiciune de dânsul s, i tre-
ceau foarte des pe la cârciumă ca să întrebe dacă n-a venit
cumva ori dacă nu are să vină în curând, ca să-s, i petreacă
cu tovarăs, ii.

Iară când ei îl găseau, se puneau să-i cânte, s, i atunci
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venea rândul la Ut, a, femeie înaltă, smeadă s, i sprintenă la
vorbă.

Lică nu juca decât foarte arareori, s, i atunci mai ales
cu Ana, cu copilul ori, pentru ca gluma să fie de tot bună,
cu bătrâna. Îi plăcea să stea, să privească s, i să asculte,
fiindcă era destul de privit s, i destul de auzit, fiindcă Ut, a
juca cum se joacă la cârciumă s, i vorbea cum se vorbes, te la
birt, fără multe marafeturi, fără mult înconjur. Iară când
Ut, a mergea prea departe cu veselia, Lică îi zicea: „Mai
astâmpără-te, fă! prea te obrăznices, ti”. Dar ea atunci,
parcă tocmai în ciuda lui, se făcea cu atât mai dezmăt, ată.

Bătrâna dădea miloasă din umeri s, i zicea as, a în ea:
„Ei! ce să-i faci! As, a a lăsat-o Dumnezeu! Păcatul ei!”

Ana la început se tulbura, în urmă se înscârbea s, i dezmăt, ările
Ut, ei îi păreau sarbede, s, i numai târziu se deprinse cu ele,
ba, când Ut, a zicea câte una neclătită, stăpâna ei simt, ea un
fel de mâncărime s, i prindea pofta să zică una s, i mai bună.
Atunci Lică râdea din toată inima s, i nu lipsea niciodată a
zice: „Bată-te să te bată, dar de mult n-am râs as, a de cu
poftă”.

Iar Ghit, ă nu râdea; se făcea că nu pricepe gluma, s, i
când vedea pe Lică învârtindu-se pe lângă Ana ori pe Ana
trăgându-se la Lică, el se ducea pe ici încolo, ca să nu vadă
nimic, fiindcă-i era greu să vadă s, i-l durea inima când
simt, ea cum Ana scapătă din ce în ce în gândul său. Dar câ-
teodată îi părea că ea îs, i dă silint, ă să-l t, ină pe Lică departe
de la sine, s, i atunci el îs, i făcea mustrări s, i simt, ea înzecit
ticălos, ia la care căzuse el însus, i; de aceea parcă-i venea să
se bucure când iar o vedea căutându-l cu ochii pe Lică ori
legându-se de el, căci acum erau deopotrivă.

La începutul Săptămânii Luminate, Pintea trecu pe la
Moara cu noroc s, i-l luă iar pe Ghit, ă de scurt.
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— Ce să-i fac! răspunse Ghit, ă. E om viclean s, i nu-l
pot prinde. Dac-as, s, ti când are banii la el, te-as, vesti ori
l-as, prinde fat, ă cu cât, iva drumet, i. Mă tem însă să nu mă
dau de gol: s, i tu s, tii că-mi pun chiar capul în primejdie,
fără ca să-l stric pe el. Ît, i spun drept: îmi vine să-mi iau
boscârt, ele s, i să fug de aici.

— Bine, bine! grăi Pintea. Dar Dumnezeu să te fe-
rească pe tine să nu te pună păcatul să mă îns, eli pe mine!

Ghit, ă nu răspunse nimic. Bătrâna încă de mult umbla
cu gândul de a potrivi lucrurile astfel, ca să-s, i petreacă
Pas, tile cu tot, ii împreună la una dintre fetele ei din Ineu
s, i totdeauna se întrista când Ghit, ă zicea: „Dacă se poate”.
Numaidecât după plecarea lui Pintea, Ghit, ă se duse dar la
ea s, i-i spuse că se poate s, i să-i vestească prin vreun drumet,
pe cei din Ineu despre aceasta, ca să facă din vreme toate
pregătirile.

— Bine, ginere dragă! grăi bătrâna, cuprinsă de vie
bucurie. Dumnezeu să te binecuvânteze pentru această
hotărâre a ta, căci, precum tu prea bine vezi, eu sunt bă-
trână, s, i cine s, tie dacă ne va mai fi dat să petrecem o zi de
sărbătoare împreună...

Era în adevăr mis, cată bătrâna; nu-s, i aducea aminte
să fi petrecut vreodată în viat, a ei sfintele sărbători altfel
decât împreună cu cei mai de aproape ai săi, afară de anul
trecut, când Pas, tile căzuseră tocmai în timpul mutării lor
la Moara cu noroc s, i parcă nu erau Pas, ti, parcă-i lipsea
darul pentru tot anul dacă mai petrecea s, i acum ca în anul
trecut.

Mare era s, i bucuria Anei, care de mult nu-s, i văzuse
rudele s, i prietenele cu care fetise, mare bucuria copiilor,
care totdeauna aveau dor de Ineu, unde căpătau daruri de
la mătus, ile lor s, i găseau alt, i copii ca dâns, ii.
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Ana s, i bătrâna se puseră la sfat, deoarece cu mâna
goală nu puteau să meargă, s, i mai ales Ana simt, ea în ea o
puternică pornire de a se arăta că nu mai e săracă, precum
fusese odinioară, s, i parcă i-ar fi venit pofta să risipească
acum deodată tot ce câs, tigase în timp de un an.

Pe când ele stăteau de sfat, Ghit, ă se afla singur în odaia
de lângă birt s, i-s, i număra banii, îi număra singur, fără
zgomot, s, i ascut, indu-s, i mereu urechea, pentru ca să-i as-
cundă îndată ce ar simt, i că se apropie cineva.

În clipa când văzuse mânia lui Pintea, el luase hotă-
rârea de a-s, i trimite nevasta s, i copiii de sărbători la Ineu
s, i de a se duce astfel, nes, tiut de nimeni, să caute undeva
un loc ascuns, unde să-i cheme în urmă la sine s, i să-s, i pe-
treacă zilele viet, ii pierdut în lume s, i nesupărat de nimeni,
deoarece Lică nu putea să-l vândă, iar Pintea nu s, tia nimic.
Însă chiar la cel dintâi pas făcut pentru punerea în lucrare
a hotărârii sale el începu să s, ovăiască. Îl durea bucuria
bătrânei s, i parcă nu se simt, ea destul de tare ca să o curme
în ziua hotărâtă pentru plecare, îl durea cu atât mai mult
cu cât vedea în ea totodată durerea zguduitoare pe care
o vor simt, i cu tot, ii în ziua când nu-l vor mai găsi. Apoi,
dacă fugea de frica lui Pintea, nu mai put, in se temea că,
fugind, Lică îi va găsi urma. Acum, în sfârs, it, când îs, i văzu
banii adunat, i atât de mult, i la un loc, îl cuprinse cu o putere
necovârs, ită gândul, venit ca din senin, că Lică, s, tiindu-l că
are bani mult, i, va veni într-o zi să-i ia de la dânsul, s, i după
ce-s, i puse iar banii în ladă s, i stinse lumina, el se opri în-
grozit în mijlocul odăii întunecate: vedea parcă, departe,
dincolo de dealul despre Ineu, în valea tăcută s, i pustii-
cioasă, trăsura părăsită la marginea drumului s, i copilul
omorât s, i aruncat pe iarba stropită cu sânge.

Nu, nu era destul că se duce; trebuia să se ducă as, a, ca
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nimeni, s, i mai ales Lică, să nu-i poată da de urmă.
Iar Ana nu simt, ea nimic; capul ei era plin de colaci, de

ouă ros, ii, de plăcinte, gândul ei era dus în lumea căreia
dorea să i se arate. Mart, i seara trecu pe la cârciumă s, i Lică
Sămădăul, căruia Ghit, ă îi trimise vorbă c-ar fi având să-i
spună ceva, dar ea nu s, tia nici când el a venit, nici când a
plecat.

Lică nu stătuse mult. Ghit, ă dorise numai să-l întrebe
în taină dacă nu are cumva bani de schimbat, fiindcă are
de gând să meargă peste sărbători, nes, tiut de nimeni, la
Pesta, ca să schimbe ce are la dânsul, mai ales galbenii, pe
care nu îndrăznea să-i dea aici prin apropiere. As, a credea
el că va putea să alunge orice prepus din mintea lui Lică,
pentru ca numai într-un târziu să-i vină gândul de a s, tirici
încotro a plecat.

— Am, răspunse Lică. Nevasta când ît, i pleacă?
— Sâmbătă de cu seară.
— Atunci tu mă as, teaptă, că viu neapărat, fie sâmbătă

seara, fie duminică dimineat, a, s, i-t, i aduc, ît, i aduc fel de
fel.

Ghit, ă începu să tremure. Acum nu mai era vorba nu-
mai să fugă, ci să-l s, i fure totodată pe Lică.

„Dac-o fac, să o fac barem deplină!” îs, i zise el amet, it
de acest nou gând s, i numărând cu neastâmpăr ceasurile
ce-i mai rămâneau.

Sâmbătă pe la amiazăzi, în sfârs, it, când toate erau
puse la cale, toate gătite pentru ziua de sărbătoare, el spuse
că nu poate să plece, cel put, in nu chiar acum, deodată cu
ceilalt, i, fiindcă are să-l as, tepte pe Lică, de la care a primit
vorbă.

— Atunci nici eu nu mă duc, grăi Ana, pentru care
această nouă hotărâre a lui Ghit, ă venea ca un trăsnet căzut
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din senin.
— Ai înnebunit? zise el. Le-at, i trimis vorbă că venit, i,

at, i făcut din partea voastră toate pregătirile s, i acum nu
merget, i? Ducet, i-vă voi s, i vă petrecet, i sărbătorile, ca s, i
când eu nici nu as, fi; cu atât mai bine are să vă pară dacă
voi veni mai târziu.

— Eu nu pot să-mi petrec Pas, tile fără tine, grăi nevasta.
Te gândes, te ce ar zice lumea când te-as, lăsa singur aici.

— Ei! vorbe degeaba! Vreau să te duci!
— De ce te răstes, ti la mine? zise Ana mâhnită. Ghit, ă!

spune-mi, ce ai tu? De ce nu-mi vorbes, ti pe fat, ă?
Ghit, ă se plimbă câtva timp prin casă, apoi se opri la

fereastră s, i privi afară.
— Îmi stai în cale, zise el în cele din urmă. Ana simt, i

în ea pornirea de a pleca fără de întârziere, pentru ca să
nu se mai întoarcă niciodată; îi părea că nu mai poate trăi
cu omul care i-a grăit o dată aceste cuvinte; era însă în
sufletul ei s, i ceva mai tare decât această pornire.

— Tocmai de aceea voiesc să rămân, răspunse ea, s, i
am să rămân, pentru că nu mă lasă inima să plec. Grozav
te-ai schimbat tu de câtăva vreme: abia mai t, in minte de
când nu m-ai atins cu mâna s, i nu mi-ai zis o vorbă bună;
dar să nu crezi că as, a mă vei alunga de la tine. T, in la tine,
Ghit, ă, strigă ea îndărătnicită, t, in cu toată inima, s, i cu cât
te vei face mai aspru, cu atât mai dinadins am să t, in, s, i
t, i-o spun aceasta tocmai fiindcă te văd că nu vrei s-o auzi.

S, i în adevăr Ghit, ă nu se temea de nimic mai mult decât
de nis, te cuvinte ca aceste, s, i acum, când le auzi, el se simt, i
ca s, i când ar fi cuprins de un păienjenis, pe care nu se
îndura să-l rupă.

— Grozav t, i-e de mine! zise el. Spune drept; vorbes, te-
mi în fat, ă: vrei să rămâi, pentru că s, tii că are să fie s, i Lică
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aici.
— Es, ti un netrebnic s, i grozav trebuie să te fi ticălos, it tu

în tine pentru ca să-mi spui ceea ce nu crezi nici tu însut, i,
zise ea s, i se depărtă fără zgomot. Apoi, din prag, ea îi mai
aruncă vorbele: Tu es, ti acela care se pleacă înaintea lui ca
o slugă, iar nu eu, Ghit, ă! Să ne ferească pe noi Dumnezeu
să nu ai tu cumva ceva pe sufletul tău, că atunci toată viat, a
noastră e mai rea decât o robie!

Ghit, ă o lăsă să se ducă, ba chiar se bucura că ea se duce,
fiindcă nu-i mai venea să creadă că acum ea va rămânea
s, i niciodată hotărârea lui de a pleca nu fusese mai tare ca
acum. În adevăr, viat, a ei nu era decât o robie, o robie de
care nu mai putea scăpa decât as, a, dacă se duceau în lume.
Ea putea încă să fie fericită; el însus, i, niciodată.

Dar Ghit, ă se îns, ela. Bătrâna plecă de cu seară singură
cu copiii, singură s, i mâhnită până în adâncul inimii. Ea
îs, i sărută la despărt, ire copila, o sărută o dată, de două, o
sărută de mai multe ori, ca s, i când s-ar despărt, i pe veci de
dânsa, ca s, i când acum o ar mărita s, i numai acum ar simt, i
că ea trebuie să împartă bucurii s, i amaruri cu sot, ul ei.

Dar inima îi era grea s, i trebuia să s, i-o us, ureze.
— Eu vorbesc arareori, zise ea, des, i totdeauna spun cam
multe. As, a-mi este firea. N-am însă obiceiul de a mă ames-
teca în trebile altora. Voi suntet, i copiii mei; n-am stăruit
însă niciodată să facet, i altfel decât as, a cum vă trage inima.
Acum însă mă doare inima când văd că pentru Lică voi
părăsit, i neamurile voastre de sfintele sărbători s, i nu vă
mirat, i dacă doresc să ascultat, i o dată s, i de mine; nu vă
lăsat, i prea departe cu oameni ca Lică. E bine să-i crezi pe
oameni buni, fiindcă as, a te bucuri mai mult de dâns, ii; Lică
e însă om rău din fire. Nu v-am spus-o până acum, fiindcă
n-aveam pentru ce; acum vă zic să-l t, inet, i mai departe de
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voi.
Bătrâna grăi s, i se duse, iar Ghit, ă s, i Ana rămaseră cu

Mart, i s, i cu Ut, a la Moara cu noroc, care, ca niciodată mai
nainte, parcă stătea pustie s, i întunecată în urma bătrânei.

— Ei! ce să-mi faci!? grăi Ghit, ă, când îs, i văzu zădărni-
cit astfel planul. Se vede că acesta e norocul meu, s, i dac-ar
fi nenorocirea mea; cine poate să scape de soarta ce-i este
scrisă!? Poate că e mai bine as, a.

Atât se simt, ea de ticălos, it s, i de slab în el însus, i, încât
nu mai putea să-s, i dea seama ce poate s, i ce nu poate să
facă, s, i as, a, încetul cu încetul, se lăsa în voia întâmplării
s, i as, tepta cu o lenes, ă nepăsare sosirea lui Lică.

Sosind duminică, în ziua de Pas, ti, pe la prânzul cel
mic, dimpreună cu Răut, s, i cu Păun, un alt tovarăs, al lor,
tot, i trei călări, la Moara cu noroc, Lică se simt, i cam scos
din sărite când nu-l găsi pe Ghit, ă singur, precum fusese
vorba. El însă nu grăi nimic, s, i aruncă numai o traistă cu
scule, pe care o adusese cu sine, într-un colt, al casei.

— N-am putut să mă desfac de dânsa! grăi Ghit, ă.
— N-ai putut!? Trebuie să te desfaci, îi răspunse Lică

aspru. Vasăzică, eu umblu as, a după pofta inimii tale. Am
adus bani, aur s, i argintărie, s, i nu pot să le port cu mine.
Fă-i rând să plece.

— Cum să-i fac?
— Ce-mi pasă mie!? Fă-i rând s, i atât! Cum? asta-i

treaba ta. Ghit, ă vedea parcă iar trăsura părăsită la margi-
nea drumului, cu copilul mort lângă dânsa.

— Să te ferească Dumnezeu de oamenii care au slăbi-
ciune de vreo muiere! urmă Lică aprins.

— Slăbiciune nu am, grăi cârciumarul.
— Nu ai! zise iar sămădăul. Bine! Înt, elegi tu că lucrul
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ăsta trebuie să ajungă odată la un capăt. Lasă, că-i pun eu
capătul! Bine c-a rămas aici. Am astăzi o grozavă mâncă-
rime în mine, adause apoi as, a pentru dânsul, s, i împinse
cu piciorul traista în dosul unei lăzi ce se afla în apropiere.

După aceste el ies, i prin birt, pis, că de pulpă pe Ut, a,
care stătea rezemată de us, chior, încât ea t, ipă, s, i se duse
mai departe la Ana, care stătea înaintea cerdacului, pusă
pe gânduri asupra celor ce se vor fi petrecând în casă.

— Fac rămăs, ag, zise el, că peste jumătate de ceas sunt
aici s, i t, iganii. Au un miros mai bun decât copoiul. Apoi să
ne facem o zi cum n-a mai fost nici una din cele de până
acum. Am azi un chef din cele mari, s, i trebuie să s, tii că eu
sunt nesăt, ios când mă apucă cheful.

— S, i eu sunt la chef, răspunse Ana cam în silă. Lică
se apropie mai tare de dânsa s, i-i zise la ureche, as, a ca din
glumă:

— Îi fac eu rând lui Ghit, ă să plece s, i să ne lase singuri.
Ana-s, i opri răsuflarea. Era o glumă aceasta; însă, chiar
ca glumă, era prea îndrăzneat, ă s, i-o atingea tocmai acolo
unde era mai simt, itoare.

— Numai dacă-l pot, i, îi zise ea, dar cu capul ridicat
s, i privindu-l peste umăr, ca s, i când ar voi să mai adauge:
„Tare te-ns, eli dacă crezi că bărbatul meu t, ine atât de put, in
la mine”.

— Uite cum se supără, zise el acum zâmbind. As, a-i că
te-am atins la inimă!? Ei, apoi dacă n-as, s, ti eu cât de mult
îs, i t, ine la nevastă, de mult i-as, fi furat-o.

S, i asta era o glumă, însă una care îi mai plăcea Anei.
Lică avuse dreptate. Nu trecu mult, s, i t, iganii sosiră s, i pe
când la Ineu oamenii intrau în biserică, la Moara cu noroc
se începu veselia destrăbălată s, i fără frâu.

Ana nu voia să joace tocmai pe timpul sfintei liturghii

135



s, i era jignită văzând pe Ut, a acum chiar mai nerus, inată
decât totdeauna; dar Lică, neastâmpărat afară din seamăn,
o strânse în brat, e s, i o luă cu sila la joc. Ea îs, i at, inti ochii
la Ghit, ă; acesta însă, în loc de a se arăta supărat, scoase
pe Ut, a din mâinile lui Răut, s, i începu să-s, i petreacă s, i el,
dacă să-s, i petreacă, precum petrece omul, când se pune
în ciuda altuia. Apoi desfrâul are s, i el farmecele lui, s, i Ana
încetul cu încetul se obicinuise s, i prinsese o tainică poftă
de el.

Pentru ca petrecerea să fie mai cu haz, Lică scoase
peste câtva timp din s, erparul său plin cu bani patru hârtii,
scuipă pe ele s, i lipi de fruntea fiecăruia dintre t, igani câte
una.

— Acum cântat, i până ce nu se rup toate coardele!
strigă el apoi, s, i iar o apucă pe Ana, care dinadins se lăsa în
voia lui s, i se făcea cu atât mai neastâmpărată cu cât Ghit, ă
se arăta mai nepăsător.

Iar Ghit, ă fierbea în el s, i nu se stăpânea decât cu gândul
că e vai s, i amar de bărbatul care trebuie să-s, i păzească
nevasta, s, i era vesel, ca să arate că el nu e asemenea bărbat.

Era dar o veselie, încât casa parcă era să zboare cu
dâns, ii în aer, Lică o juca pe Ana de abia îi mai atingeau
picioarele pământul; Ghit, ă s, i Răut, luaseră pe Ut, a la mijloc;
Păun s, i Mart, i băteau în palme s, i chiuiau în ruptul capului;
t, iganii trăgeau din toate puterile cu arcus, ul, zâmbind cu
mult, umire s, i privind din când în când cu ochii gales, i la
hârtiile ce le erau lipite de frunte, iar câinii lui Ghit, ă zăceau
cu capul pe labe în pragul birtului s, i priveau buiguit, i la
cele ce se petreceau.

Obosit, în sfârs, it, de joc, Lică se lăsă pe lait, ă, o luă pe
Ana pe genunchi s, i începu, as, a în glumă, să o sărute s, i să
o strângă la piept.
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Ghit, ă nu se mai putu stăpâni s, i, făcându-se că nu vede
nimic, ies, i să se mai răcorească sub cerdac.

— Acu lasă-mă, grăi Ana înecată, că începe Ghit, ă să se
supere.

— Apoi nu vezi tu că nici eu nu vreau alta? răspunse
Lică. Să-l necăjim nit, el. Măi Ghit, ă! strigă apoi, as, a e că
mi-o las, i mie acu o dată, de ziua de Pas, ti?

— Fă cu ea ce vrei! răspunse Ghit, ă în glumă; dar în
dosul glumei se simt, ea mânia lui oarbă s, i nesăt, ioasă.

Ana se desfăcu din brat, ele lui Lică, s, i câtva timp veselia
pieri din mijlocul lor, des, i îndeosebi Ana numai acu era în
voie bună s, i ar fi voit să-s, i petreacă din toată inima.

Iar Ghit, ă plănuia în el cum să plece acum la Ineu, fără
ca să dea loc la presupuneri, cum să plece, cum să-l afle pe
Pintea s, i cum să se întoarcă pe nesimt, ite cu el ca să i-l dea
prins pe Lică. Era pe la un ceas după-amiazăzi când Lică
îl apucă la o parte s, i îi zise:

— Noi ne-am înt, eles: tu pleci pe ici încolo s, i mă las, i
pe mine aici cu dânsa. N-ai nevoie să-i spui nimic: te duci
ca să se pomenească deodată singură cu mine s, i atât. Am
să le zic celorlalt, i că te-ai pus să dormi în podul grajdului,
pentru ca nimeni afară de noi să nu mai simtă nimic.

Ghit, ă se as, teptase la aceasta; acum însă, când nu mai
era timp de a se chibzui, el rămase încremenit.

— Are să-t, i fie greu acu o dată, urmă Lică; de aici îna-
inte es, ti lecuit pe vecie. Tu vezi că ea mi se dă mie de bună
voie: as, a sunt muierile.

Ochii lui Ghit, ă se împăienjeniră. În două ceasuri putea
să meargă călare s, i pe căi ascunse la Ineu s, i în alte două
ceasuri, pe când se întunecă, să se întoarcă dimpreună cu
Pintea la Moara cu noroc.

„As, a vrea Dumnezeu! îs, i zise el; as, a mi-a fost rânduit.”
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S, i când s, i le zicea aceste, se simt, ea as, a de tare, încât cu
toate cele ce văzuse, nu credea că e cu putint, ă ca Ana, Ana
lui, să se dea vie în mâinile unui om ca Lică. „S, i dacă se
dă, atunci e mai bine as, a, adăugă el: să se hotărască odată;
să s, tiu cum stau, căci viat, a mea tot e pierdută dacă nu
reus, esc acum.”

— Bine, îi zise dar lui Lică. S, i când să mă întorc?
— Mâine dimineat, ă.
— Dar un lucru, adause Ghit, ă, fă ce faci, însă nu mă

face de rus, inea lumii: caută ca ceilalt, i să nu simtă nimic.
— Asta de sine se înt, elege; altfel nici ea nu m-ar lăsa

să mă apropii de dânsa, grăi Lică, s, i se depărtă.
Ghit, ă rămase câtva timp privind în urma lui, apoi se

întoarse spre grajd, cu avântul omului care, purtat s, i orbit
de un singur gând, îs, i pune viat, a în joc ca să arate că nu
se teme că o va pierde.

Pe când el îs, i gătea calul în grajd, Lică-l punea la cale
pe Răut, .

— Carevasăzică, grăi Răut, , în cele din urmă, când se
înserează, noi îi lăsăm pe dâns, ii acolo, ne întoarcem, stăm
ascuns, i s, i nu ies, im decât la semnul dat de tine.

— Huhurez! răspunse Lică, s, i iar se puse pe veselie.
Peste put, in, Răut, întrebă cine voies, te să vie cu dânsul la
S, icula.

— Punem caii la cărut, a lui Ghit, ă, zise el, încărcăm
t, iganii s, i mer- gem la nuntă. Ut, ă! hait’! s, i tu cu noi! O
dată sunt Pas, ti pe an! Îl luăm s, i pe Mart, i.

— M-as, duce s, i eu, grăi Lică, dar nu mă lasă inima;
apoi ar trebui să fiu de mult la Fundureni s, i nu pot să mai
pierd vremea pe aici ori pe la S, icula.

— Mart, i! zise Ut, a zâmbind prin ascuns. El cine s, tie
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pe unde o fi acum. O fi sărind gardurile prin Fundureni,
pe la drăgut, a lui de pereche: dar eu mă duc, dacă mă luat, i.
Atât dorea s, i Ana: să rămână singură cu Ghit, ă.

Într-un târziu, însă, ea băgă de seamă că Ghit, ă, care
nu fusese de fat, ă la plecarea celorlalt, i, nu se mai întoarce
s, i începu a se nedumeri.

— Ghit, ă doarme prea mult, zise ea ridicându-se.
— S-a dus s, i el, grăi Lică as, ezat.

— Cine?
— Ghit, ă. N-am zis că-i fac rând să plece? Ana se în-

toarse cu obrajii aprins, i de la el s, i ies, i afară ca să-l caute
pe Ghit, ă; dar ea îl văzu departe pe vale în sus călărind spre
Fundureni, rămase câtva timp răcită în tot trupul, apoi se
întoarse.

— As, a-i, zise ea zâmbind, s-a dus. Cu atât mai bine!
Lică se ridică s, i făcu ca s, i când ar fi voind să plece s, i el.

— Ce vrei? întrebă ea.
— Nu spuneam că trebuie să plec?
— Să nu umblăm cu vorbe des, erte, îi zise ea. Acu rămâi.

Tu es, ti om, Lică, iară Ghit, ă nu e decât o muiere îmbrăcată
în haine bărbătes, ti, ba chiar mai rău decât as, a.

Grăind aceste, ea-s, i astâmpără obrajii cu palmele, îs, i
ridică cu vârful degetelor părul de pe frunte, apoi grăi,
privind ca ies, ită din fire împrejur:

— Rău ai făcut că i-ai trimis pe ceilalt, i de aici. As, vrea
să văd oameni împrejurul meu, oameni mult, i, să-mi pe-
trec, încât să t, i se ridice perii în vârful capului, până ce nu
cad istovită la pământ. Dar acum e bine as, a: tu trebuie
să-mi făgăduies, ti însă un lucru.

Lică privea cu mult, umire la obrajii ei aprins, i, la ochii
ei plini de văpaie sălbatică, la buzele ei desfăcute ca s, i
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caisa răscoaptă s, i la trupul ei înalt, mlădios s, i fraged. Se
simt, ea stăpânit de dânsa s, i parcă voia dinadins să se lase
în stăpânirea ei.

— Oricare ar fi acela, t, i-l fac, zise el, întinzând mâna,
ca s-o apuce.

XV

Era în amurgul serii. Peste zi fusese cald ca în zilele de
vară, s, i acum, pe la asfint, itul soarelui, se simt, ea un fel
de greutate în aer; deodată se făcu rece s, i începu să bată
vântul s, i să aducă nis, te nouri de la răsărit, să-i întindă la
dreapta s, i la stânga s, i să-i mâne mereu înainte spre apus.

De departe, ca din fundul pământului, se auzea din
când în când câte un tunet molcom s, i iar se pierdea-n
tăcerea amurgului.

Lică s, edea la masă, cu paharul înaintea sa, de vorbă
cu Ana, dar neastâmpărat s, i trăgând mereu cu urechea la
câinii ce lătrau în depărtare ca s, i când s-ar apropia cineva,
om necunoscut, cu care câinii nu sunt deprins, i.

S, erparul plin de galbeni, pe care îl deschisese câtva
timp după plecarea lui Ghit, ă, era aruncat jos la picioarele
patului.

— As, a crezi tu acum, grăi Ana, care s, edea în cealaltă
parte a mesei, fat, ă în fat, ă cu el.

— Asemenea lucruri nu se cred, răspunse el cam necă-
jit; ele se simt. Ziceam că dac-as, voi să plec, mi-ar fi greu
să mă despart de tine. Mai multă dovadă nu-t, i trebuie
decât că t, i-o spun, fiindcă oameni de felul meu, mai ales
la anii mei, nu prea spun asemenea lucruri. Dar, adause
el, lumea mă socotes, te om rău la fire pentru că s, tiu să mă
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stăpânesc în toate împrejurările; nici acu n-o să-mi pierd
eu sărita.

Grăind aceste, el privi cu ciudă la dânsa, apoi se ridică.
Ana se ridică s, i ea.

— Ce-i? întrebă ea speriată. Ce ai de gând?
— Eu mă duc, răspunse el, s, i scoase traista cu scule

din dosul lăzii.
— Nu pot, i să te duci s, i să mă las, i pe mine singură s, i

as, a cum sunt.
— Trebuie să mă duc s, i nu vreau să rămân, zise el

punându-s, i pălăria în cap.
Ana îs, i opri răsuflarea; îi era ca s, i când nu el ar pleca,

ci ea însăs, i ar fi dată cu rus, ine afară din casă, în mijlocul
drumului, unde tot, i trecătorii îs, i întorc fat, a de la dânsa.

Când îl văzu dar că pleacă, ea îs, i înfipse amândouă
mâinile în brat, ul lui s, i-i zise cu linis, tea încordării:

— Dacă te duci s, i te duci, ia-mă s, i pe mine: nu vreau
să-l mai văd; nu pot să mai dau fat, ă cu el!

— Ei! ce să fac eu cu tine!? îi răspunse el, s, i-o dete, as, a
cam cu silă, cu cotul la o parte.

Ana se retrase s, i rămase cu ochii la pământ s, i neclintită
în mijlocul casei, apoi, într-un târziu, îs, i ridică ochii la el,
ca s, i când ar voi să-i zică: ce mai stai? ziceai că te duci!?

Înalt, cu mustat, a lungă, albă ca varul la fat, a neted rasă,
cu traista plină de scule pret, ioase în mână s, i cu pălăria
rotundă peste pletele răsucite, Lică stătea înfipt în pământ
înaintea ei.

— S, i parcă văd cu ochii cum ai să te împaci cu el s, i
să-t, i vers, i toată mânia adunată în sufletul tău asupra mea,
zise el, apoi se întoarse în călcâi s, i se depărtă cu pas iute
s, i mărunt.
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Peste put, in el trecea călare pe murgul său fugăret, la
deal spre Fundureni, mânându-s, i calul său întins ca s, i
când s-ar s, ti gonit de moarte.

Ploaia începu să cadă în stropi mari, tunetele începură
să răsune de-a lungul văii cu nis, te zguduiri puternice s, i tot
mai puternice; fulgerele sfâs, iau mai în lung, pe-ntrecute
s, i tot mai pe-ntrecute noaptea căzută în pripă; iar Lică
gonea cu frâul slobod s, i plecat spre gâtul calului, încât
trecea ca blestemul pământului printre s, iroaie îndesate,
printre tunete s, i fulgere.

Pe când sosi în preajma satului, ud până la piele s, i
obosit s, i amet, it de băutură, de petrecerea fără de frâu s, i
de neastâmpărul sufletului său, el tremura în tot trupul s, i
abia se mai t, inea în scări.

S, i totus, i, parcă-i venea să-s, i schimbe calea s, i să se
întoarcă iar la Moara cu noroc.

„De femeie m-am ferit totdeauna, s, i acum, la bătrânet, e,
tot n-am scăpat de ea!” zise el, apoi o luă la dreapta, pe
lângă sat, ca să iasă la pădure s, i să-s, i caute un adăpost;
dar, sosind în dreptul bisericii ce stătea singură s, i părăsită
la câteva împus, cături deasupra satului, el îs, i opri calul s, i
privi cu veselia gândului bun la us, a cea mare.

Fără de a se mai gândi, sări din scări, apucă us, a bise-
ricii cu amân- două mâinile s, i se izbi în ea, ca să-i rupă
zăvorul, să o scoată din t, ât, âni, în sfârs, it, să o spargă.

Us, a se zgâlt, âi, încât răsună toată biserica goală, dar
ea nu îngădui cu una, cu două, s, i trecu timp la mijloc până
ce sămădăul izbuti să intre.

Acum era la adăpost. Ploaia se vărsa s, iroaie s, i se bătea
de acoperământul bisericii; ferestrele mari zângăneau me-
reu sub zguduitura trăsnetelor; fulgerele luminau întruna
chipurile sfint, ilor, ce priveau t, intă cu ochii lor nemis, cat, i

142



la omul abătut din cale, care venise să tulbure linis, tea sfân-
tului locas, .

Lică nu vedea s, i nici nu auzea nimic. El trecu, ducându-
s, i calul de căpăstru, spre altar, îs, i legă calul de strana de
la dreapta, apoi intră să-s, i caute în altar ceva, o haină
preot, ească, vreun stihar, în sfârs, it, o acoperitoare, pe care
s-o ia peste sine, s, i alta, pe care s-o arunce pe cal, căci
bietul dobitoc tremura de frig.

El as, tepta un fulger, ca să poată vedea cele de prim-
prejurul său. Erau nis, te t, oale pe un cuier la dreapta, era
acoperitoarea de pe altar s, i erau perdelele mari de la us, a
din mijloc a altarului.

El trase, înainte de toate, acoperitoarea de pe altar s, i
se duse de o aruncă asupra calului plin de spume.

Acum se simt, ea mai tihnit s, i, întorcându-se iar spre
altar, ca să rupă perdeaua de la us, ă, el începu să simtă
mirosul tămâiei s, i al făcliilor de ceară ce arseseră peste zi
s, i parcă-i venea greu de ceea ce voia să facă. Gândurile,
care îl părăsiseră din clipa intrării sale în biserică, iar se
iviră unul câte unul în mintea lui. Vedea pe Ana, pe Ghit, ă
s, i pe Pintea, pe oamenii din sat, vedea, oarecum as, a, cum
vezi mai nainte de a dormi, una peste alta, o lume întreagă,
s, i de câte ori calul îs, i bătea copitele în pardoseala de piatră,
îl trecea un tremur de îngrijare, căci multe făcuse în viat, a
sa, dar cele sfinte încă nu le atinsese.

El apucă perdeaua de un colt, s, i o smuci cu o opintire
îndărătnică, ca s-o tragă la sine.

Perdeaua era însă groasă s, i căptus, ită cu mătase s, i nu
îngădui. El o smuci cu îndoită putere. Perdeaua începu a
se destrăma cu un fos, net ascut, it s, i pătrunzător, s, i acest
sunet era as, a de tare, de aspru s, i de sfâs, ietor, încât îl răz-
bătea ca un junghi prin creieri până în măduva oaselor s, i-l
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făcu să scape din mână perdeaua pe jumătate ruptă s, i să
rămâie cuprins de fiori s, i împietrit la us, a altarului.

Înspăimântat, el singur nu s, tia de ce, făcu un pas îna-
poi s, i privi trăgându-s, i capul între umeri, împrejurul său.

Nu era nimeni aici, nici o suflare omenească, nici un
ochi să-l vadă, nici un glas care să-l dea pe fat, ă, nici o minte
care să treacă peste a lui, nimeni s, i nimic decât tăcerea, mi-
rosul de tămâie s, i de făclii, sfint, ii de pe peret, i s, i bătaia din
când în când a copitelor de cal în piatra de pardoseală. Era
însă un gând care aici trebuia să-i vină oricărui om: că este
o putere tainică ce lucrează prin oameni s, i le luminează
mint, ile, că toate vin de la această putere, pe care nimic nu
o covârs, es, te, pentru că ea pune s, irul întâmplărilor prin
care trece omul. Dumnezeu era acela care-l scăpase de
atâtea primejdii, Dumnezeu îi lumina mintea s, i întuneca
pe a celorlalt, i; cu Dumnezeu n-ar fi voit să se strice.

Dar nu! el voia să aibă perdeaua; voia să o taie cu
cut, itul, ca să nu îi mai fos, nească în urechi. Însă cut, itul
rămăsese în s, erpar.

— S, erparul meu! t, ipă el tare s, i sfâs, ietor, încât calul
sări sperios la o parte. S, erparul meu! strigă iar, s, i începu
să se pipăie mereu la trup, ca s, i când i-ar fi arzând cămas, a
pe el, să se dea pas cu pas înapoi până ce nu ies, i din altar
spre mijlocul bisericii.

Îi era frică, încât îi venea să se arunce pe cal s, i să
meargă s, i să fugă mereu până ce nu va scăpa de el; însă
Dumnezeu e pretutindenea, fiindcă pretutindenea, în tot
locul s, i în toate timpurile soarta omului atârnă de întâm-
plări a căror tainică legătură el cu mintea lui mărginită
nu poate să o cuprindă. Afară tuna, s, i el se cutremura la
fiecare trăsnet; afară fulgera, s, i fiecare fulger îi trecea ca
un fior prin inimă; icoanele sfint, ilor îl priveau, s, i el stătea
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împietrit sub ele, căci oriunde s-ar fi dus, el tot acolo rămâ-
nea; el îs, i puse mâinile în cap, îs, i rupse în urmă băierile
cămăs, ii; îi venea să-s, i scoată inima din piept, îi venea să se
repeadă cu capul în zid, ca să rămâie sfărâmat la treptele
altarului.

Dar el nu putea să moară; de nimic nu-i era mai frică
decât de moarte; ar fi voit să trăiască mult s, i lung, cât t, inea
lumea, ca să scape de viat, a cealaltă, s, i o hotărâre aspră îi
cuprinse mintea.

— Unul câte unul, strigă el ridicându-s, i mâna dreaptă
în sus, unul după altul, om cu om, tot, i trebuie să moară,
tot, i care mă pot vinde, viat, ă cu viat, ă trebuie să se stingă,
căci dacă nu-i omor eu pe ei, mă duc ei pe mine la moarte!

Grăind aceste, el se repezi pe cal, ies, i călare pe us, a cea
spartă, se întoarse spre pădure, dete un ocol, intră din altă
parte în sat, trecu de-a lungul ulit, ei până la casa preotului
s, i bătu la portit, ă.

Era cam pe la nouă ceasuri, s, i popa s, edea încă la masă,
când auzi bătaia în portit, ă s, i ies, i.

— Să mă iert, i, părinte, îi zise el, dar viu cu grabă. As-
tăzi, chiar în ziua de Pas, ti, mi-a pierit o parte dintr-o
turmă.

— Mult, i oameni răi sunt pe fat, a pământului... răs-
punse preotul cuprins de mâhnire sufletească.

— S, i te rog, urmă Lică fără să mai t, ină seama de vor-
bele preotului; n-ai văzut cumva pe Răut, trecând pe aici?

— Nu!
— Atunci mănânc ceva, apoi mai dau o raită prin pădure,
s, i încă mâine de cu zori sunt la Ineu, unde cred că va fi
plecat s, i el. Iară dacă s-ar întâmpla să mă îns, el s, i să mai
vină pe aici, să-i spui ca să mă caute la Ineu. Noroc bun! s, i
să mă iert, i, părinte.
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Grăind aceste, el plecă, dete o raită spre pădure, apoi
ies, i în drum s, i slobozi calul la vale, spre Moara cu noroc.

XVI

Mai nainte de a pleca, Ghit, ă îl căutase pe Mart, i, ca să-i dea
de lucru, însă nu l-a putut găsi în pripă s, i nu avea destulă
răbdare ca să-l caute mai cu dinadins. El se depărtă dar în
grabă, ca omul care nu are timp de pierdut.

În urmă, câtva timp după ce plecase, privind în urma
sa, el văzu cărut, a în drumul de t, ară, dar nu putea să-i
treacă prin gând că în acea cărut, ă sunt oamenii pe care îi
lăsase la cârciumă, fiindcă aces, tia veniseră călare.

Cu toate aceste, el începu a se nedumeri. Sosind, în
sfârs, it, aproape de Ineu, el îl găsi pe Mart, i în drum. Ungu-
rul plecase să-l vestească pe Pintea despre cele ce se petrec
la Moara cu noroc.

Ghit, ă rămase câtva timp buiguit, ca lipsit de simt, iri.
„Dar ce să fac, îs, i zise el în cele din urmă, dacă Dumnezeu
nu mi-a dat gândul cel bun în ceasul potrivit? Dacă e rău
ce fac, nu puteam să fac altfel.”

S, i de aici înainte el simt, ea că Ana e pierdută s, i nu se
mai gândea decât la răzbunarea lui.

Însă niciodată nădejdea nu piere cu desăvârs, ire din
sufletul omului, s, i as, a, el tot îs, i mai zicea: „S, i dacă totus, i
s-ar întâmpla să mă întorc la timp...” De aceea el grăbi.

El sosise încă din vreme cu Mart, i, cu Pintea s, i cu alt, i
doi jandarmi în preajma Morii cu noroc, dar temându-se
ca nu cumva Lică să îi zărească s, i să fugă de la cârciumă,
ei descălecară în culmea dealului s, i se hotărâră să as, tepte
întunecimea, ca să se poată apropia pe nesimt, ite.
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Ghit, ă, galben la fat, ă, ca s, i când i-ar fi secat tot sângele
din vine, stătea întins pe pământ, culcat pe brânci, privind
t, intă s, i cu ochii însetat, i în vale.

— Tare om es, ti tu, Ghit, ă, grăi Pintea pe gânduri. S, i
eu îl urăsc pe Lică; dar n-as, fi putut să-mi arunc o nevastă
ca a ta drept momeală în cursa cu care vreau să-l prind.

— Nevasta, răspunse Ghit, ă, mi-am pierdut-o eu de
mult. N-ar fi trebuit să iau eu pe Ut, a la casa mea, căci nu-
mai Ut, a a stricat-o, adause apoi într-un târziu, as, a pentru
dânsul, s, i iar tăcu s, i as, tepta cu încordare căderea întune-
cimii apropiate.

Deodată el sări ca ies, it din fire în picioare.
— Ne-au zăpsit! strigă el. Iată-l călare. Pleacă! A fost
singur, singur cu dânsa! Sărit, i pe cai! După el! Sfinte
Doamne, câinii pe care i-am pus la casa mea ca să mă apăr
de el, câinii mei mă vând s, i-l scapă din mâna mea!

Când rosti cele din urmă cuvinte, ei se aflau tot, i patru
călare, pornit, i de-a curmezis, ul peste coaste drept în urma
lui Lică. Dar ei înaintau mai anevoie la vale decât Lică la
deal, caii lor nu se puteau măsura cu murgul lui Lică, s, i
as, a depărtarea cres, tea mereu între urmărit s, i urmăritori.

Ajuns, i în preajma satului, ei îl pierdură din vedere s, i
se opriră zăpăcit, i.

— Dat, i voi la dreapta, grăi Pintea, că noi dăm la stânga;
ocolim satul s, i apoi ne întoarcem ca să vedem dacă nu
cumva s-a oprit aici, fiindcă pe vremea asta unde dracu să
se ducă!...

— Ei! ce mai vorbă! L-am scăpat, s, i socoteală curată,
răspunse Ghit, ă râzând. Voi merget, i mai departe; eu mă
întorc acasă să-mi închei socoteala cu dânsa.

Grăind aceste, el smuci frâul calului s, i se întoarse la
vale, drept spre Moara cu noroc.
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Ana, care petrecuse tot timpul acesta plângând, se ri-
dică s, i îs, i s, terse lacrimile din fat, ă când auzi copitele calului
bătându-se de pietris, ul de dinaintea cârciumii, apoi inima
începu să-i bată tare.

Dar mai trecu mult timp la mijloc până ce el intră.
Descălecând, el socoti că trebuie să-i dea calului fân, apoi
că trebuie să-l s, teargă de sudori s, i să-l acopere cu o cergă,
iar după ce le făcu toate aceste, el rămase câtva timp în
us, a grajdului, îs, i dete seama despre cele ce voia să facă,
apoi îs, i luă pălăria din cap, îs, i făcu de trei ori cruce s, i plecă
spre cârciumă.

Intrând, el închise us, a în urma sa, o încuie s, i aruncă
cheia într-un colt, .

Ana se cutremură în tot trupul, apoi se îndreptă, se
dete un pas înapoi s, i grăi înecată:

— Nu vreau să mor, Ghit, ă! Nu vreau să mor! urmă ea
tare, s, i se aruncă în genunchi la picioarele lui. Fă ce vrei
cu mine, dar nu mă omorî.

Ghit, ă îs, i dete trupul înapoi, se plecă, îi apucă cu amân-
două mâinile capul s, i privi dus în fat, a ei.

— Nu-t, i fie frică, îi zise el înduios, at; tu s, tii că-mi es, ti
dragă ca lumina ochilor! N-am să te chinuiesc: am să te
omor cum mi-as, omorî copilul meu când ar trebui să-l scap
de chinurile călăului, ca să-t, i dai sufletul pe nesimt, ite.

— Dar de ce să mă omori? zise ea agăt, ându-se de
brat, ele lui. Ce- am păcătuit eu?

— Nu s, tiu! răspunse el. Simt numai că mi s-a pus ceva
de-a curmezis, a în cap s, i că nu mai pot trăi, iară pe tine
nu pot să te las vie în urma mea. Acu, urmă el peste put, in,
acu văd c-am făcut rău, s, i dacă n-as, vedea din fat, a ta că eu
te-am aruncat ca un ticălos în brat, ele lui pentru ca să-mi
astâmpăr setea de răzbunare. Dacă mai adineoară l-as, fi
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găsit aici, poate că nu te-as, fi ucis.
Ana se ridică s, i privi ca trezită din somn la el.

— Unde ai plecat tu? întrebă ea.
— M-am dus ca să-l aduc pe Pintea, pentru ca să-l prin-
dem aici pe Lică cu s, erparul plin de galbenii luat, i de la
arândas, ul. El e omul de la care am primit hârtiile pe care
găsises, i tu atunci noaptea semnele.

— Ghit, ă! Ghit, ă! de ce nu mi-ai spus-o tu mie asta la
vreme!? zise ea înăbus, ită de plâns, s, i-l cuprinse cu amân-
două brat, ele.

Afară se auzi t, ipătul unui huhurez, apoi iar se făcu
linis, te. Ghit, ă începu s, i el să plângă, o strânse la sân s, i îi
sărută fruntea.
— Pentru că Dumnezeu nu mi-a dat gândul bun la vreme
potrivită, zise el, s, i deodată se întoarse spre us, ă.

Afară se auzeau pas, i, s, i peste put, in cineva încercă să
deschidă us, a.
— Pintea cu jandarmii! s, opti bărbatul scot, ându-s, i cut, itul
din tureac. Ano! fă-t, i cruce! fă-t, i cruce, că nu mai avem
vreme.

— Sărit, i, că mă omoară! sărit, i, măi oameni! strigă
nevasta luptându-se cu el, sărit, i, sărit, i!

Când us, a căzu sfărâmată din t, ât, âni s, i Răut, se ivi cu
Lică în ea, Ana era întinsă la pământ s, i cu pieptul plin de
sânge cald, iară Ghit, ă o t, inea sub genunchi s, i apăsa cut, itul
tot mai adânc spre inima ei.

— Dă foc! zise Lică, s, i Răut, îs, i descărcă pistolul în
ceafa lui Ghit, ă, care căzu înapoi fără să mai poată afla cine
l-a împus, cat.

Nemaisimt, ind greutatea genunchilor lui, Ana se opinti
să se ridice.
— Tu es, ti, Lică, tu? gemu ea cu ochii t, intit, i la el. Vino s, i
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mă ridică.
Când Lică se plecă asupra ei, ea t, ipă dezmierdată, îi

mus, că mâna s, i îs, i înfipse ghearele în obrajii lui, apoi căzu
moartă lângă sot, ul ei.

Lică se ridică iute s, i începu să-s, i s, teargă sângele de pe
obrajii zgâriat, i, să-l s, teargă fără de astâmpăr, ca s, i când
mâna ei ar fi otrăvită, apoi îs, i luă s, erparul de la piciorul
patului s, i îl încinse.

— Voi căutat, i că trebuie să găsit, i bani mult, i în casă,
le zise după aceste, s, i când socotit, i că eu mă apropii de
Fundureni dat, i foc pentru ca să pot privi cârciuma arzând,
de la Fundureni, dimpreună cu sătenii. Tu, Răut, , vii pe
cealaltă cale la Ineu, iar tu, Păune, te întorci la S, icula.

Toate aceste el le zise iute, ca s, i când i-ar fi fost groază
să mai stea sub acest acoperământ s, i s, tergându-s, i mereu
cu mâneca la fat, ă, iar după ce îs, i dete astfel poruncile, se
depărtă spre s, irul de răchite, unde-s, i lăsase calul.

Murgul făcuse prin ploaie calea până la Fundureni s, i
iar o dată înapoi; era obosit s, i se culcase.

Asta era un semn rău pentru Lică, fiindcă el încă în
noaptea asta trebuia să mai facă tot pe acest cal obosit
drumul până la Ineu, cu înconjur s, i pe drumuri rele, pe la
Fundureni.

Iară zgârietura din fat, ă îl ustura s, i-l făcea mereu să se
întrebe: „Ce vor zice oamenii dacă mă vor vedea zgâriat la
fat, ă s, i mus, cat la mână?”

Murgul nu voia să se ridice, apoi nu voia să plece, ci
stătea zgribulit în loc, apoi nu voia să o ia la treapăt, iar
deodată el îs, i adună toate puterile, o rupse la fugă încor-
dată s, i o t, inu as, a cale de câteva împus, cături, apoi căzu
frânt la pământ, încât îs, i aruncă stăpânul cât colo între
cioate.
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„Acu m-a ajuns mânia lui Dumnezeu! grăi Lică după
ce se ridică anevoie de la pământ. Ce să fac eu acum!?
Calul meu!? Mâine îmi găsesc oamenii calul aici, s, i eu cu
fat, a zgâriată, s, i cârciuma arde.”

Încă pe când plecase de la Moara cu noroc, îl apucaseră
fierbint, elile; acum începu să-l treacă sudorile s, i tremura
încât abia mai stătea pe picioare.

El se gândi să-s, i ia calul s, i să-l târască până la râulet, ul
umflat, că doară o să-l ducă valurile departe la vale: dar
nu avea destulă putere. Luă dar s, aua de pe el, îi luă frâul
din cap s, i plecă spre râulet, , ca să o ia pe jos până la Ineu.
Râulet, ul era însă umflat. „Nu-mi pasă!” îs, i zise el hotărât
s, i, aruncând s, aua s, i frâul în valuri, intră în apă. Dar abia
făcu un pas, doi înainte, s, i valurile repezi îl apucară s, i îl
făcură să se retragă înspăimântat spre mal. El căută un
alt loc de trecătoare mai la deal, apoi un al treilea, apoi
un al patrulea, s, i as, a umbla mereu pe mal, privind neîn-
cetat împrejurul său spre focul de la Moara cu noroc s, i
s, tergându-s, i din când în când sângele de pe obraji.

Deodată el se opri înveselit în loc. Ghit, ă plecase călare
la Ineu, s, i calul lui trebuia să fie la Moara cu noroc, un cal
odihnit s, i luat din grajd, cu care, pe lângă tot înconjurul,
putea sosi la vreme în Ineu.

El se întoarse iar la vale, des, i era secat de puteri s, i
parcă nu se mai simt, ea destul de tare a-s, i târî trupul până
la cârciuma cuprinsă de flăcări.

În vremea aceasta Răut, se depărtase spre Ineu, Pârvu
o luase spre S, icula, iară Pintea, văzând focul la Moara cu
noroc, îi lăsă pe săteni să creadă că a trăsnit din cer, s, i
aducându-s, i aminte de vorbele lui Ghit, ă, se întoarse drept
pe zarea de lumină ca să sosească, dacă mai era cu putint, ă,
la vreme.
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Când ajunse la murgul lui Lică, calul îi sări speriat în
lături.
— Un cal?! Murgul lui Lică! strigă el sărind din scări. Sfinte
Doamne, încotro s-a dus? Îmi scapă, iar îmi scapă! La deal
n-a putut să meargă, fiindcă l-as, fi văzut.

El as, teptă un fulger, ca să poată privi împrejur. Ful-
gerul nu-i fu trimis din cer, dar Lică se văzu trecând prin
zarea focului pe care îl pusese la Moara cu noroc, pentru ca
să arunce vina păcatului său asupra lui Dumnezeu, făcând
lumea să creadă că a trăsnit.

— Stăi! strigă Pintea tare, încât răsună toată valea.
„Uf! Săracul de mine! îs, i zise apoi! L-am scăpat! Acu
fuge.”

As, a-i! dar astă dată Lică nu mai putea să fugă s, i, dacă
fugea, tot prins era, prins de mâna lui Pintea, prins cu
toate dovezile.

El se îndreptă încât părea îndoit as, a de nalt ca mai
nainte, privi împrejurul său, îs, i t, inti ochii la un stejar uscat
ce stătea la depărtare de vreo cincizeci de pas, i, scrâs, ni din
dint, i, apoi îs, i încordă toate puterile s, i se repezi înainte.

Pintea îl găsi cu capul sfărâmat la tulpina stejarului s, i
rămase neclintit s, i cuprins de fior în loc.

„A scăpat! zise el într-un târziu. Dar asta nu are s-o
afle nimeni în lume.”

Grăind aceste, el îl apucă pe mort de un picior s, i îl
trase după sine până la un râulet, , apoi împinse trupul cu
piciorul în valuri.
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XVII

Luni pe la prânzul focul era stins cu desăvârs, ire s, i zidurile
afumate stăteau părăsite, privind cu tristet, e la ziua senină
s, i înveselitoare.

Din toate celelalte nu se alesese decât praful s, i cenus, a:
grinzi, acoperământ, dus, umele, butoaie din pivnit, ă, toate
erau cenus, ă, s, i numai pe ici, pe colo se mai vedea câte un
cărbune stins, iară în fundul gropii, care fusese odinioară
pivnit, ă, nu se mai vedeau decât oasele albe ies, ind pe ici,
pe colo din cenus, a groasă.

Bătrâna s, edea cu copiii pe-o piatră de lângă cele cinci
cruci s, i plângea cu lacrimi alinătoare.

— Se vede c-au lăsat ferestrele deschise! zise ea într-
un târziu. Simt, eam eu că nu are să iasă bine; dar as, a le-a
fost dat!...

Apoi ea luă copiii s, i plecă mai departe.
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Scormon

I

Cât e de lung gardul, de la portit, ă până la cotitura ulit, ei,
Sanda l-a măsurat, nici ea singură nu s, tie de câte ori, cu
firul în mână. Jos, lângă portit, ă, e vârtelnit, a cu jirebia de
tort. Sanda ia capătul firului, îl suces, te pe lângă cel dintâi
par din gard, apoi merge lăsând firul printre degete, din
par în par, până la stâlpul din cotitură; acolo suces, te firul
încă o dată s, i iarăs, i se întoarce înapoi. Vârtelnit, a se mis, că
alene, scârt, âind îndelungat, s, i lasă firul a se dezveli. Din
când în când, scârt, âitura încetează s, i firul nu mai curge.
Sanda fuge la vârtelnit, ă, descurcă firele s, i iarăs, i părândă
parii. As, a se urzes, te pânza. S, i gardul e cel mai bun urzitor:
pari bătut, i unul lângă altul s, i legat, i între dâns, ii, loc de
s, ase palme de la pământ, cu o împletitură de nuiele. Lângă
gard locul e neted; dincolo grădina cu legume s, i cu flori.
Cucurbăta se întinde de-a lungul, se ridică s, i pe alocurea
se răsuces, te până în vârful parilor, încât firul Sandei se
ascunde în verdeat, a frunzelor ori scutură albine din florile
galbene. As, a de a îndemână nu e urzitorul cu craci lungi
ca păianjenul. E bun în vreme de iarnă. Acum însă naica



Marta s-a dus cu copiii la stână, badea Stan a plecat cu
un car de scânduri: Sanda e singură-singurică. Îi mai
place afară la ulit, ă. Nu pentru că ar fi trecători, dar afară
cântecul vine mai bine. E cald, dar deprinsă e fata la ger s, i
la ars, it, ă. Cu brat, ele goale, cu poalele aninate în brâu s, i cu
s, tergarul în cap, ea nici nu simte vremea lui cuptor; cântă,
întinde firul, descurcă jirebia s, i se pierde în tineret, ile ei.

Din vale vine, un câine flocan, pe mijlocul ulit, ei. Câ-
teva sute de pas, i de la cotitură, el zăres, te o clipă pe Sanda,
se opres, te, ridică capul, ciules, te s, i începe a scheuna încet.
Sanda se întoarce cu firul s, i iarăs, i se arată la cotitură. Câi-
nele tresare, prinde viat, ă s, i, cu ochii at, intit, i la Sanda, se
repede în sus.

Pentru o fată care urzes, te pânză de-a lungul gardului,
un câine flocan, mai ales când nu vine, ci se repede, tot-
deauna este o ivire mai mult decât supărăcioasă. Sanda
t, ipă, apoi rămase încremenită de spaimă, cu fat, a albă ca
fagurele s, i cu ochii at, intit, i la câine.

Ca o s, opârlă însă, cu labele întinse, colbăind cu coada
s, i scheunând, se târâie câinele până în apropierea ei. Acolo
apoi rămase turtit la pământ, privind fata speriată, scheu-
nând iar cu frică s, i mus, cându-s, i coada neîncetat.

Sanda îs, i veni în fire. Îi părea c-a mai văzut adeseori
acest câine, dar unde s, i cum nu-s, i aducea aminte.

Deodată, fat, a ei se însenină.
— Scormon! strigă ea cu bucurie, ca s, i când ar întâlni un
vechi prieten.

Când auzi câinele acest cuvânt, sări iute la picioarele ei,
apoi se ridică cu labele pe ea s, i iarăs, i îi cuprinse picioarele,
sări împrejur vesel, începu să latre, să scheaune s, i iarăs, i
să-i lingă mâinile.

— Scormon! dragă Scormon! zise ea, plecându-se
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spre câine s, i netezindu-l. Cât e de slab, sărmanul! Unde e
Pascu?

La auzul acestui nume, câinele începu să scheaune
încet, mai tare, tot mai tare, în sfârs, it el îs, i ridică capul în
sus s, i începu să urle.

Sanda îl privi câtăva vreme cu mis, care.
— Bietul câine! cum urlă! zise ea înduios, ată. Scormon, nu
urla! urmă apoi, simt, ind că lacrimile îi vin în ochi. Cine
s, tie, poate a s, i murit în cătănie. Bietul câine! Apoi începe
a se sterge la ochi, as, ezându-se pe piatra de lângă portit, ă.
Cine s, tie, poate a s, i murit! Trei ani vor fi la toamnă de
când l-au dus în cătănie. S, i mult, i mor în cătănie. Se zice
că-i bate s, i-i t, in cu mâncări rele. Vai s, -amar! Nu se mai
aude nimic de el. Despre alt, ii tot mai vine câte-o veste.
Dar el n-are pe nimeni decât pe bietul acesta de câine, care
piere de foame.

La acest gând, Sanda privi împrejur. Scormon era
tupilit la picioarele ei. Ea începu să-l netezească.

— Scormon! tu n-ai stăpân! Scoromon se ridică s, i-s, i
puse labele pe genunchii ei, privindu-i în fat, ă.

Sanda începu a-s, i face mustrări. De trei ani, de când
s-a dus Pascu, ea abia câteodată s, i-a adus aminte de el. Mă-
car numai să se fi gândit la el. S, i as, a nu se mai gândes, te
nimeni altul în lume. Dar atunci când îl luase în cătane
Sanda era încă tânără, de tot tânără s, i nepricepută. Iar
el totdeauna a fost bun cu dânsa. Când mergea la stână,
iarna, când s, edeau seara la sfărâmat de porumb, s, i primă-
vara, când oile începeau să fete, totdeauna el îi aducea pe
cel mai frumos dintre mieii priori. Cine s, tie? poate el...
Da! de dragul ei el ar fi fost gata să facă oris, ice. Ar fi dorit
să s, tie unde-i s, i ce face, s, i cum e, s, i ce gândes, te, ar fi dorit
să-l vadă s, i numai să-l vadă.
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Scormon se ridică cu labele pe umerii ei.
— Scormon! strigă ea înduios, ată, apoi îi cuprinse capul
s, i îl sărută, privind speriată împrejur, ca să vadă dacă nu
o va fi zărit cineva. După aceea se ridică repede, intră în
curte, în casă s, i ies, i cu o bucată de mălai proaspăt.

— Scormon, ia, mănâncă! grăi ea, întinzându-i bucata.
Câinele începu să mus, ine mălaiul.
— Mănâncă, Scormon, mănâncă! Sărmanul, cât e de slab:
abia a mai rămas păr pe el! Mănâncă, Scormon!

Scormon apucă bucata cu sfială s, i o puse între labe,
iar fata se as, eză lângă el s, i rămase privind cu mult, umire
cum câinele din ce în ce se îndemna mai tare la mâncare.

— Unde e Pascu, Scormon? Câinele lasă bucata s, i
iarăs, i începe a scheuna.
— A murit, s, tiu c-a murit! câinele simte mai bine decât
omul! Naica Marta se opri la portit, ă s, i stete uimită: Sanda
s, edea jos s, i netezea un câine străin.

— Ce faci tu, fată?
— A murit, mamă! s, tiu c-a murit! Urlă câinele.

— Cine-a murit?
— Pascu! Ia, acesta e câinele lui.
— Care Pascu?
— Pascu, care era cioban.
— Aha, îmi aduc aminte, bălanul! răspunse naica Marta.
Dar de unde s, tii tu?

— Urlă câinele, mamă. Să vezi. Scormon! Unde e
Pascu? Câinele, la intrarea naicăi Martei, se retrase s, i făcu
un cerc împrejurul femeilor. Acum se opri s, i ridică capul
în sus.

— Unde e Pascu? întrebă Sanda încă o dată. Câinele
începu iarăs, i să urle. Muma s, i fata stăteau privind cu
înduios, are la câinele ce în limba lui se plângea de singură-
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tate.
— Da, nu e a bine! grăi naica Marta într-un târziu.

Dumnezeu să-i ierte păcatele! Era băiat bun. Nu mai s, tie
nimeni să facă brânza cum o făcea el. Bietul câine, cum
urlă!

Acum, când s, i naica Marta zisese că Pascu a murit,
Sanda ar fi dorit să-i arate că e cu putint, ă ca el să nu fi mu-
rit. Câinele poate urla s, i numai de dor să vadă pe stăpânul
său. Văzând însă că s, i mamă-sa îs, i s, terge lacrimile, ea o
urmă în casă, fără să-i vină a zice vrun cuvânt.

Ceva mai târziu, Sanda iarăs, i măsura lungimea gardu-
lui cu firul în mână, ca s, i când nu s-ar fi întâmplat nimic.
Scormon era culcat la vârtelnit, ă, purtând capul în urma
fetei, pe care s, i-o alesese stăpână. Ea se apleca totdeauna
când sosea la vârtelnit, ă s, i-l netezea, iar câinele se tăvălea
dezmierdat înaintea ei.

— Bietul câine! Cum se bucură! Numai în cealaltă zi
dimineat, ă se simt, i urma zilei acesteia.
— Ce t, i-e, fată? o întrebă mamă-sa îngrijată.
— Nimic, mamă.
— Es, ti galbenă ca ceara!
— Nu s, tiu! zise Sanda, mergând să dea mălai la câine.

S, i din zi în zi Sanda se făcea tot mai tăcută, mai gal-
benă s, i mai gânditoare. Îi plăcea să iasă seara afară, numai
cu Scormon. Acesta, peste câteva zile, încetă a mai urla
când îl întreba unde e Pascu, ci scheuna numai privind
împrejur, ca s, i când l-ar as, tepta.

„Cine s, tie? poate că nici n-a murit”, îs, i zise Sanda.
Parcă-i spunea un glas tainic că el trăies, te; iar când auzea
acest glas, parcă se temea de ceva.

S, i de câte ori vedea pe Scormon, glasul răsuna în su-
fletul ei s, i în răsunetul glasului se ivea frica.
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Peste câteva săptămâni, naica Marta ies, i cu o bucată
de mălai.
— Scormon! Nimic.
— Scormon! Nimic.
— Tu, fată! ia vină, cheamă câinele cela. Cheamă fata,
cheamă muma, cheamă tot, i, dar e zadarnic. Astăzi, mâine
s, i poimâine: s-a dus Scormon. Cine s, tie unde?

— Păcat de câinele acela! Era bun la casă, grăi naica
Marta. Sanda s-ar fi bucurat că a scăpat de el, însă îi părea
c-a rămas satul pustiu.

II

Trei văi s, i trei dealuri: cale scurtă-n tineret, e: cine o face
în voie bună a sosit la Măcinis, fără chiar să bea apă din
izvoarele din cale.

Jos, în vale, curge râul; mai sus, pe coaste, răsfirat, se
întinde satul prin holde s, i grădini. Sus, pe culme, pas, te
turma în iarbă verde s, i îndesată. Stâna e as, ezată tocmai
in cruce, de unde ochiul cuprinde amândouă văile. Un nuc
bătrân s, i stufos dă umbră păstorului.

Berbecii sunt bătăus, i, mioarele sunt grase s, i mieii zbu-
rdalnici, dar păstorul totus, i e tăcut. Zadarnic ia fluierul în
mână; doina nu mai are farmecul pe care-l avea odinoară.

— Scormon, t, ine! Scormon sare s, i se repede între
berbecii care se bat în capete, despărt, indu-i pe s, apte în
s, apte părt, i, apoi rămâne stând cu capul ridicat, ca să vadă
dacă lupta e sfârs, ită. Iar când vede că tot, i pasc, latră încă
de câteva ori, ca semn al privegherii sale, s, i se întoarce
încet lângă stăpânul său. Aci se întinde, îs, i pune capul pe
labele dinainte s, i rămâne urmând cu ochii săi mis, cările
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lui Pascu. Din când în când, ciules, te, tresare, ridică capul
ori mormăie, parc-ar fi simt, it ceva nepriincios.

Pascu nu-l vede. El se simte singur. Câtă vreme a fost
în cătănie, adeseori s, i-a adus aminte de el. Muntele, turma
s, i Scormon au fost prietenii din revărsatul tineret, ilor lui.
Acuma însă, de când a sosit acasă, parcă e sătul de traiul
de mai nainte. De patru săptămâni îs, i pas, te turma s, i încă
nu s, i-a botezat chiar nici pe berbecul ce poartă clopotul
cel mare. Poate cu vremea, cu zilele, lucrurile iarăs, i vor
intra în firea lor de mai nainte.

Scormon ridică capul, se ridică de tot, prives, te ciulind
în vale, apoi, ca lăsat din pus, că, se duce peste gropi s, i
tufis, uri în jos.

— Unde, păcate, se duce câinele as, a? Scormon, Scor-
mon! Scormon n-are vreme să stea de vorbă. Pascu se
ridică s, i prives, te în urma lui. Din vale s, erpuies, te, albă
s, i netedă, poteca îngustă. Jos, unde se pierde în dosul
spinis, ului îndesat, Pascu vede o femeie venind grăbită în
sus. Scormon merge drept la ea, apoi joacă împrejurul ei,
se tăvăles, te, latră, sare la ea s, i iarăs, i ia calea înapoi până
la Pascu.

— Ce-i, Scormon? Cine e aceea? El ar spune dac-ar s, ti
vorbi. Dar scheaună, sare, latră s, i iarăs, i fuge la Sanda, s, i
de la Sanda la Pascu, s, i de la Pascu la Sanda, cale tot mai
scurtă, până ce nu îi poate vedea fat, ă în fat, ă.

Sanda se opres, te cu obrajii aprins, i înaintea lui Pascu.
O, dacă n-ar fi plecat, dacă n-ar fi venit, dacă n-ar fi aici!
Pascu o vede s, i-s, i aduce aminte de ea. Sanda lui badea
Stan. Parc-o vede acum tot cum era înainte de trei ani, dar
totus, i parcă tot nu e cum a fost atunci. Parcă e — ferească
Dumnezeu — cum! Ar voi să-i spuie o vorbă, dar nu o
găses, te, tocmai de aceea.
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— Mi-a spus Florea lui Butuc c-ai venit acasă! grăi
Sanda înăbus, ită. Pascu abia putu să o audă.
— Da! am venit acasă. S, i Florea a venit acasă, răspunse el
căutând vorbele. Am turmă frumoasă. Patruzeci s, i s, ase
de berbeci, o sută s, aizeci s, i două de mioare s, i optzeci de
miei.

— Frumoasă turmă!
— S, i iarba e foarte bună, să zici că-i pagubă să pască oile
în ea. Ia! berbecele cela e al meu: simbrie. Să t, i-l arăt.

El pleacă înspre turmă s, i Sanda în urma lui, iar Scor-
mon, adunând turma, înaintea lor.

— E grasă turma.
— Foarte grasă. As, a turmă n-am avut încă. Vezi aceea s, i
aceea, s, i berbecul cela, s, i celălalt, urmă el, arătând oile
răsfirate. Am tot de la zece una.

Sanda umbla în urma lui, privindu-l furis, , iar când el
stete locului s, i se întoarse la ea, amândoi rămaseră ca în
cea dintâi clipă a întâlnirii lor.

— Eu mă duc acasă! zise Sanda cu glas tremurător.
— Te duci acasă?
— Da! mă duc! răspunse ea, plecând. Pascu plecă în urma
ei. Acuma se opri Sanda.
— Dar unde ai plecat? o întrebă Pascu.
— Am fost numai iac-as, a!
— Ce duci în cârpă? Sanda privi la cârpă, apoi la Pascu.
Ochii începură să i se împăienjenească. Scormon văzu
cum o lacrimă se strecură în jos pe obrazul ei s, i începu să
scheaune, văzând c-acuma nu e bine.

— T, i-am adus nis, te struguri! zise ea, fără ca să-s, i
s, teargă lacrima. Sărmanul, a venit la noi.

Mai departe nu putu vorbi.
Nu s, tiu ce s, i nu s, tiu cum... Pascu se simt, i că nu se mai
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s, tie... Fără de a putea să-s, i dea seamă în ce chip, el se trezi
că o îmbrăt, is, ează pe Sanda.

Scormon privea neclintit la ei.
*
În toamna viitoare, peste trei dealuri s, i trei văi, în

umbra unui tei era o trochit, ă. Scormon e culcat lângă ea
s, i prives, te în tăcere cum copilul se joacă cu mânut, ele lui
bombănind vorbe de tainic înt, eles.
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Gura satului

I

Nu-i vorbă, răi sunt oamenii, încât mai răi nici n-ar putea
să fie. Chiar s, i acela pe care toată lumea îl s, tie de bun îs, i
are ceasurile de răutate, s, i nu avem decât să-l atingem
unde-l doare pentru ca să-l facem mai dârz decât alt, ii. Dar
nenea Mihu tot om bun rămâne.

Se s, i cuvine însă unui om din oameni, ca dânsul, să fie
de bună chibzuială, să cumpănească vorbele s, i să umble
mai mult călare decât pe jos.

Acasă, asta-i altă vorbă! Oamenii s-au obis, nuit a zice
mai bucuros „La Mihu Saftei” decât la „Safta Mihului” fi-
indcă... as, a-i lumea! Când oamenii nu au ce face, ei scor-
monesc o vorbă s, i îs, i petrec vremea cu ea. Să te ferească
Dumnezeu să nu cazi pe gura satului.

Pentru aceea, când Safta începe să facă gură, nenea
Mihu îs, i pune mâinile în cap s, i-i zice:

— Nevastă! nu mă da pe gura golanilor. Iar apoi caută
să-i facă pe plac, numai să scape de urechile vecinilor. Ast-
fel, cam într-un chip s, i cam într-altul, Safta face să treacă
de stăpână în casă.



Dar se zice că nu-i stăpân fără stăpân. E cineva s, i mai
presus de Safta. Nenea Mihu are doi feciori voinici s, i o
fiică frumoasă. Feciorii, fiindcă sunt doi s, i feciori, oricât
de voinici ar fi, stau sub porunca părintească; Marta însă e
una singură, adică nu mai are în casă pe nimeni deopotrivă
cu dânsa.

Încă pe când era în fas, e, Marta avea obiceiul de a pune
toată casa în mis, care.

Nenea Mihu, auzind-o plângând, alerga plin de îngri-
jare din grădină ori din curte în casă.

S, i cu cât cres, tea, cu atât i se lăt, ea stăpânirea, căci —
vorba lui nenea Mihu — fata mare-i cinstea casei.

Dar tot nu e stăpân fără stăpân. Ce-i drept, cât t, ine
preajma casei, nu se găsea nimeni mai presus de Marta;
dar lumea e mare s, i multe lucruri se găsesc într-însa.

Când Marta iese la joc s, i trece de-a lungul ulit, elor, ne-
vestele s, i babele pizmas, e de tineret, e grăbesc la portit, ă s, i
privesc în urma ei. E frumos cum îs, i t, ine capul, cum îs, i
poartă trupul s, i cum se mlădie la tot pasul; s, i frumos îi
s, ade părul cret, pe frunte, frumos i se lipes, te bogata salbă
pe sân, frumos îi cad altit, ele pe brat, e s, i catrint, a bătută
în fir frumos i se rotunjes, te pe pulpe. Chiar babă să fii, o
prives, ti s, i ai dori s-o tot vezi.

— Oare cine, soro? zice una.
— Cine altul decât Toderică, îi răspunde alta.
— Toderică? As, a umblă gura satului. Nici să visezi din ce
scornes, te o poveste. Pentru ca să vorbim drept, Toderică
e Toader, ba chiar Tudoroiu. Lasă că avea din cine să iasă
fiindcă s, i tatăl său, Cosma Florii Cazacului, seamănă cu
dânsul. Fecior s, i tată, când calcă, puntea le scârt, âie sub
picioare.

La joc, Tudoroiu se face mai mult Toderică decât Toa-
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der s, i t, i-o duce s, i frământă, încât să pui rămăs, ag că t, i-ar
putea juca pe urzeală fără ca să-t, i încurce firele.

E bun la veselie, deschis cu flăcăii, darnic unde-i vorba
să se arate s, i prea mult îi place să s, uguiască la joc s, i la
s, ezători cu fetele.

Când, la joc, Marta se ives, te în preajma vederii lui,
Toader scutură din cap, îs, i netezes, te părul pe frunte, ridică
din umeri, îs, i potrives, te pieptarul pe trup. Iar dacă ea se
apropie, dacă este aproape de dânsul, Toader îi zice:

— Ce mai faci, Marto? Ea răspunde:
— Mult, umesc de întrebare, bine! El apoi întreabă:

— Nenea Mihu ce mai face? Ea răspunde:
— Mult, umesc, face bine că-i sănătos. El iarăs, i întreabă:
— Leica Safta ce mai face? Ea atunci răspunde:
— S, ade, Toderică. După aceste, ea îs, i adună buzele s, i în-
treabă:
— Ce mai fac ai vos, tri?
— Ei! Ce să facă? răspunde el, iacă! mai una, mai alta... De
aci înainte vorba trece la lucruri mai depărtate. Toader
spune că a vorbit cu cumnatul, cu vărul, cu finul, în sfârs, it,
cu cutare s, i cutare dintre oamenii vrednici de a fi stat de
vorbă cu dânsul; iar Marta îi spune cine a fost s, i cine nu a
fost de curând la dâns, ii, cu cine a vorbit s, i cu cine nu, cine
ce a zis s, i cine nu a zis.

În sfârs, it, Toader prives, te îndelung în ochii mari ai
Martei, Marta îi zâmbes, te cu o răcoroasă bună-cuviint, ă
s, i, văzând acest zâmbet, el îi apucă mâna s, i zice:

— Să jucăm una, Marto. Ea răspunde veselă:
— Dacă vrei, Toderică. Toader atunci bagă mâna stângă
în s, erpar, scoate un pumn de bani, îi aruncă lăutarului s, i
strigă:

— Acum, una pe pofta mea! Iar când Toderică se
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prinde la joc cu Marta Mihului Saftei, babele s, i mos, negii
se ridică din umbră, sparg sfatul s, i grăbesc să mai vadă s, i
ei o dată.

As, a se petrec lucrurile. Dar gura satului prea face
dintr-un t, ânt, ar un armăsar. Pe când Marta s, i Toader vor-
besc numai as, a, ca să nu tacă, cei ce n-au ce face le pun
floare la ureche.

Cu totul fără nici un temei nu sunt însă nici vorbele
babelor. Prea se potrivesc tinerii la stare s, i la făptură, prea
sunt deopotrivă în sat s, i-n s, apte sate!

E vorba, cine-a fost Cazacul, cine Florea Cazacului s, i
cine este Cosma Florii Cazacului? Un copil nevârstnic o
s, tie pe de rost. Om să-i pui alăturea s, i să-l caut, i în s, apte
sate, nu găses, ti unul mai bun decât Mihu, care nu-s, i mai
s, tie rubedeniile s, i cuscrii s, i finii s, i care nu-s, i numără ave-
rea pe boi, ci pe juguri.

As, a judecă satul s, i, dacă e vorba să spunem drept, nici
Mihu, nici Cosma nu sunt scos, i din sat. Prea se simt, eau
străini în acelas, i sat s, i le plăcea să se mângâie cu nădejdea
de înrudire.

Marta s, i Toader? Ei s-au trezit încă de mici în gura
satului, s, i nici că-s, i mai dădeau bine seamă despre cele ce
se vorbeau zi de zi. Ar fi trebuit să vie cineva s, i să le spuie
că nu-i as, a, pentru ca să-i puie pe gânduri s, i să-i facă a se
întreba cum adică este.

Cineva! Dar cine? Dintre tot, i unul singur era care ar
fi dorit să se puie împotriva gurii satului, dar acesta era
tăcut s, i gânditor.

În toate duminicile s, i zilele de sărbători, dis-de-dimineat, ă,
cobora despre munte s, i intra în sat un voinic curăt, el. Ni-
meni nu se întreba de unde vine s, i unde descalecă; toată
lumea s, tia că este Miron oierul s, i nimeni mai mult nu
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dorea să s, tie.
Trecuse un an de zile de când Miron venea mereu la

joc; flăcăii îi erau prieteni, iar fetele se adunau bucuros
împrejurul lui ca să-i asculte poves, tile, vorbele s, ăgalnice s, i
cântecele frumoase. Din când în când, dar foarte arareori,
Miron scotea din s, erpar un fluieras, , pe care cânta câte o
doină plină de duios, ie, încât oprea răsuflarea celor ce-l
ascultau.

Din când în când, numai arareori, scotea Miron fluieras, ul
său; îl scotea însă totdeauna când Marta îl ruga; ba era
chiar destul ca ea să privească la s, erpar, pentru ca Miron
să puie mâna pe piept, gata de a-i face pe plac.

Acesta e lucru s, tiut de tot, i, ba chiar un lucru care de
sine se înt, elegea. Cine nu ar fi dorit să asculte cântecele
lui Miron s, i care fată nu ar fi dorit să-i fie în apropiere s, i
să-i audă graiul limpede? Marta era fiica Mihului Saftei, s, i
era un lucru firesc ca atunci când ea roagă, să nu zică ba,
mai ales s, tiind să-l roage atât de frumos cum avea obiceiul.
Fetele dar, când voiau să asculte, rugau pe Marta; Marta
însă mai totdeauna le răspundea că Miron nu voies, te, fi-
indcă nu e tocmai în voia lui cea bună. Numai din când în
când, foarte arareori, Marta ruga pe Miron să cânte.

În horă Miron totdeauna e cumpătat, încât parcă nu-
mai s, uguies, te cu jocul. Dar ochii tuturora se opresc asupra
lui. Înalt s, i mlădios, cu umerii lat, i s, i cu pieptul ies, it, el
calcă lat s, i pe întreaga talpă, încât la fiecare pas întregul
trup i se scutură s, i se leagănă când la dreapta, când la
stânga. Când stă însă s, i-s, i ridică fruntea ies, ită din fat, ă,
fetele tresar sub privirea lui. Un cap bălan cu părul lung
până pe umeri, cu o fat, ă albă s, i străbătută ca de-o răsuflare
de rumeneală, cu doi ochi mari s, i albas, tri ca fat, a cerului
privită de pe culmea muntelui. Totdeauna e în această
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fat, ă ceva ce nu se mai găses, te în alte fet, e, un fel de tristet, e,
un văl de gânduri, iară în surâsul de pe buzele lui ascut, ite
totdeauna e ceva ce-t, i deschide sufletul.

E minunat flăcău Miron s, i nu e minune că tot, i îl caută
s, i doresc. Înspre amurgul serii, când jocul se sparge, Marta
pleacă spre casă. Unii merg într-o parte, alt, ii într-alta.
Toderică merge cu Marta până la răspântie, îi dores, te de
bine, apoi cotes, te la stânga s, i o lasă să meargă cu ceilalt, i
mai departe.

Până acasă ea merge însot, ită de fete s, i de flăcăi. Între
flăcăi este s, i Miron, care, precum de la sine se înt, elege,
totdeauna merge alăturea cu dânsa.

Peste put, in, ei lasă apoi ulit, a, trec un pârleaz de la
dreapta s, i merg pe o cale mai scurtă, pe poteca dintre vii,
pe la Fântâna Corbului, unde izvorăs, te apa cea bună.

Până aci merge Miron. Mai departe nu. Aici apoi, câ-
teodată, fetele s, i flăcăii se opresc s, i Marta roagă pe Miron
să cânte.

S, i adeseori casele din satul apropiat abia se mai văd,
când fetele s, i flăcăii pleacă s, i lasă pe Miron singur la Fân-
tâna Corbului.

Odată, de mult acum, cântase atât de frumos, încât
vremea se întârzia s, i singură Marta mai cuteza să rămâie
s, ezând pe iarbă.

— S-au dus tot, i! grăi Miron îngrijat, când se văzu
singur cu Marta.
— Nu-mi pasă! îi răspunse Marta încălzită. Cântă mai
departe.
— Dar e târziu!
— Cântă! îi zise ea încă o dată. Miron se simt, i cuprins de
un fel de bet, ie, se as, eză pe doaga fântânii s, i începu să-s, i
verse sufletul într-o doină ce se pierdea în linis, tea serii.
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Marta ascultă câtva timp dusă, apoi se ridică, se apro-
pie încet de fântână, se as, eză lângă Miron s, i îs, i rezemă
capul de umărul lui. Miron, simt, ind răsuflarea ei caldă s, i
undoiarea sânului mis, cat de bătaia inimii, tresări cuprins
de o îngrozitoare uimire.

— Cântă mai departe, căci grozav de frumoasă e doina!
îi zise ea cu stăruint, ă, apăsând mâna pe umărul lui.

— Nu mai pot, îi zise el, răsuflând din greu, apoi se
ridică.
— Bine, zise ea. O să cânt, i altă dată. Miron privi câtva timp
în fat, a ei, îi apucă după aceea mâna s, i grăi:
— Marto! Dacă tu ai s, ti cât de bine mă simt când te văd,
când ît, i aud glasul, când mă prives, ti, dac-ai s, ti cât de bine
mă simt când mă gândesc la tine, nu s, tiu cum, dar parcă
ar trebui să plângi.

— S, tiu, Miroane! îi răspunse ea, fiindcă s, i eu mă simt
bine când sunt aproape de tine.

După aceste ei îs, i mai steteră câtva timp tăcut, i în fat, ă,
apoi Marta plecă spre casă, iară Miron rămase privind în
urma ei.

E de mult de atunci, s, i de atunci Marta n-a mai fost
singură cu Miron.

Sosind acasă în acea seară, nu-i vorbea mamei sale
decât despre Miron, spunându-i mereu cât de frumos
cântă, cât de dulce e la vorbă s, i cât de plăcută îi este toată
înfăt, is, area.

Safta asculta cu privirea at, intită la buzele fiicei sale,
care vorbea cu atâta căldură s, i atâta de frumos, încât ar
fi dorit ca zi s, i noapte s-o asculte. Iară când îi spunea că
Miron în toate îi face pe plac, era mândră de întâietatea
ce i se da fiicei sale pretutindeni s, i de către tot, i.

S, i de aici înainte Marta foarte adeseori îi vorbea ma-
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mei sale despre Miron s, i foarte adeseori îs, i aducea aminte
de dânsul.

Gura satului? La lucru s, i pe la s, ezători fetele cântau do-
inele pe care le învăt, aseră de la Miron, îs, i aduceau aminte
de fat, a lui drăgăstoasă, se mândreau cu vorbele dulci pri-
mite de la dânsul s, i fericeau pe Marta, care îi era dragă.

Atât însă s, i numai atât; mai departe nimeni nu cuteza
să ducă vorba: ba fetele mai fericeau pe Marta s, i pentru
că în curând avea să fie mireasa unui june atât de voinic s, i
de bogat ca Toderică.

II

Ce să-i faci? As, a s-a deprins lumea! După ce vinul a stat de
fiert s, i începe a se deosebi de drojdii s, i a se limpezi, flăcăii
vor să se însoare, iară pe fete le apucă dorul de măritis, .

Dar Cosma încă din primăvară pusese temelia pregăti-
rilor de nuntă, căci Toader trecuse de douăzeci de ani s, i nu
se mai cuvenea să-s, i piardă anii bătând căile s, ezătorilor,
iară Simina, sot, ia lui Cosma, ardea de dorint, a de-a se ve-
dea soacră mare, maică nurorii din casă s, i cât mai curând
bunică.

Pe când dar vinul fierbea prin butoaie, Simina îs, i făcea
mereu de lucru prin s, opron s, i mereu îs, i zicea: „Vinul ăsta
nu se mai astâmpără”. O zi însă, alta s, i iarăs, i alta, s, i în
urmă apoi una de sărbătoare, aceea în care argat, ii slobo-
ziră butoaiele pe pălămări groase în pivnit, ă, întrebându-se
în s, agă cine oare, s, i când, s, i de dragul cui va sparge butoiul
cel mare s, i cu deosebire pe cel mai mic, în care se păstra
cel mai bun vin din anul în care s-a născut Toderică.

În sfârs, it, după ce toate erau puse la cale, Cosma se

172



as, eză la masă s, i privi îndelungat la sot, ia sa.
Ea dete din umeri.

— Ei! ce zici, nevastă? o întrebă el.
— Ce să zic? îi răspunse ea. Cum vei crede tu mai bine.

Înt, elegerea era deplină s, i nu mai rămânea decât un lucru
pe care trebuiau să-l pună la cale, dar acesta era greu s, i
trebuia să fie făcut cu multă băgare de seamă.

Nu-i vorbă! Mihu s, i Safta s, tiau de mult când anume
vor avea să primească oameni buni la casa lor; dar ei o
s, tiau după spuse, din câte o glumă scăpată la timp potrivit,
o s, tiau din gura satului; acum trebuiau să li se spuie după
cum se cuvine, cu toată cinstea s, i omenia s, i fără ca să mai
rămâie îndoială dintr-o parte ori dintr-alta.

Întrebarea era dar cine să dea cinstea, cine să ducă
vorba s, i să primească răspunsul. Trebuiau să fie oameni
de frunte, oameni din oameni, oameni care s, tiu să zică
„bună dimineat, a”, s, tiu să potrivească întrebarea s, i, mai
ales, care s, tiu să primească răspunsul, oameni trebuiau
să fie, care fac cinste caselor între care se pun.

Cosma dorea ca, trecând oamenii lui de-a lungul ulit, ei,
satul să privească în urma lor s, i să zică: „Aces, tia sunt oa-
menii lui Cosma Florii Cazacului” s, i ca Mihu, după ce vor
fi ies, it din casă, mult, umit, să le poată grăi vecinilor: „Am
avut pe cutare s, i pe cutare la casa mea”.

S, i lucrul nu e cu totul lesne de pus la cale, căci o gres, eală,
fie oris, icât de mică, ar putea să strice toată înt, elegerea s, i
buna învoială.

Oamenii cumsecade, mai ales după judecata Cosmii
Florii Cazacului, sunt put, ini s, i, dintre aces, tia, unul ar fi
cum fi, are însă obiceiul de a striga prea tare când vorbes, te,
altul e minunat, dar e deprins a face glume proaste, s, i
iarăs, i altul, care ar fi cel mai bun dintre tot, i, e cumnat cu
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Stan, numit Gură-Spartă. Astfel, mai ales Simina nu-s, i gă-
sea în tot satul oameni pe plac, s, i a trebuit să treacă multă
vreme până ce sot, s, i sot, ie s-au înt, eles să roage pe Simion
al Anei Popii s, i pe Mitrea Podarul, amândoi oameni nici
prea bătrâni, nici prea tineri, cumpătat, i la veselie s, i bine
chibzuit, i în potrivirea vorbelor, cu deosebire însă oameni
de neam bun s, i bine văzut, i în sat.

Făcându-se înt, elegerea, Cosma îs, i îmbrăcă sucmanul
s, i porunci să cheme pe Toderică, iar când feciorul intră,
tatăl îs, i luă pălăria, o puse în cap s, i se as, eză.

— Toadere! zise el peste put, in, apăsând asupra vorbe-
lor. Am socotit c-ar fi vremea să te însori.

— De, taică! răspunse Toader. Cum vei socoti d-ta.
— Prea bine! grăi bătrânul. Ce zici? ît, i place Marta, Marta
Mihului, a Mihului Saftei?

— De, taică! răspunse Toader s, i dete din umăr.
— Adică, astfel, ne-am înt, eles, încheie Cosma, apoi se ri-
dică, îs, i luă băt, ul s, i ies, i cu pas, i lat, i.

Dacă însă Cosma era pregătit pentru nuntă, nici Safta
nu rămase cu mâinile în sân.

Marta era aproape de s, aptesprezece ani, adică înce-
puse să fie cam-cam fată bătrână, căci Safta se măritase
la vârsta de cincisprezece ani. Să nu ne prindă dar mira-
rea că ea, încă de mai mult, i ani, era gata să-s, i primească
pet, itorii. Nu împlinise încă cincisprezece ani, când troa-
nele de zestre, împodobite cu flori tăiate în scândură de
tei, erau pline de altit, e, de catrint, e, de trâmbe de pânză s, i
de albituri cusute gata, pline erau s, i acoperite cu fel de fel
de velint, e lucrate cu mult mes, tes, ug; iară de atunci Marta
lucrează mereu, t, ese, alege, coase s, i aruncă flori pe ger-
ghef, încât zestrea s-a adunat pentru s, apte mirese. Prea
mult însă niciodată nu se poate aduna, fiindcă cinstea ne-
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vestei tinere este de a le face mireselor daruri de nuntă din
zestrea sa bogată s, i, cu cât mai multe daruri poate face, cu
atât mai mare cinste i se cuvine.

Acum bătuse vântul din partea aceea, s, i anume Simina
trimisese pe Stanca lui Cârcioc, as, a din întâmplare, la
Tudora, vecina Saftei, s, i Stanca îi s, optise leicăi Saftei c-a
auzit de la cineva că are să vie cineva, de undeva, cu un
gând bun oarecare. Safta, îndată ce auzi, puse mâinile în
s, olduri s, i îs, i zise nedumerită: „Vai de mine, dar de ce să
mă apuc!”

Era vremea frumoasă s, i se gândi că ar fi bine să puie
albiturile să se azvânte. Porunci dar să scoată troanele
împodobite cu flori tăiate în lemnul de tei s, i să le as, eze
înaintea casei pe două scânduri puse pe nis, te polobocele.

După ce troanele fură as, ezate, leica Safta le deschise
pe toate s, i începu, dimpreună cu Marta, să scoată, bucată
cu bucată, velint, ele, catrint, ele, altit, ele, trâmbele de pânză
s, i albiturile cusute, să le scoată, să le scuture s, i să le întindă
pe sfoara legată de stâlpii pe care zăcea lungul fois, or s, i
cerdacul cel mare.

Era frumos s, i plăcut la vedere cum, în sfârs, it, toată
această bogăt, ie a lucrurilor de mână sta dezvelită în ve-
derea tuturora, s, i leica Safta privea din când în când pe
furis, la ulit, ă, pentru ca să vadă cine trece s, i cine stă să
privească.

În urmă sosiră s, i carele de la câmp, s, i patru pluguri
cu câte patru boi intrară în curtea largă, iar în urma lor
venea călare, pe un murg buiestras, , Vasile, feciorul mai
mare al stăpânului.

Când argatul voi să închidă poarta în urma carelor,
Mihu, care sta în mijlocul curt, ii, ridică dreapta s, i-i zise
încet: „Lasă!”
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Poarta rămase deschisă. Argat, ii voiră să tragă carele
în s, opron s, i să ducă boii la grajd, Mihu iarăs, i ridică mâna
s, i le zise:

— Lasă! Punet, i plugurile la o parte, întoarcet, i boii la
car s, i le aruncat, i câte un brat, de fân.

As, a făcură argat, ii.
— Mâine ducem la moară! le zise apoi Mihu, plimbându-se
cu pas, i mari prin curte. Scoatet, i grâul din hambar s, i-l
punet, i în saci.

Vasile privea, asculta s, i înt, elegea; descălecând dar,
el îs, i legă calul de loitra unui car, luă căciula din cap, îs, i
netezi părul de pe frunte s, i iarăs, i puse căciula în cap.

— Măi Mitre, îi zise apoi frăt, âne-său, scoate caii la apă.
Peste put, in Mitrea scoase din grajd doi cai înalt, i s, i trupes, i
s, i-i duse de căpăstru la fântâna din fundul curt, ii.

Sosiră apoi vacile lăptoase, porcii lacomi, caprele neas-
tâmpărate s, i oile blajine.

Pe când, înspre seară, Simion s, i Mitrea intrară cu
pas, i măsurat, i pe poarta deschisă, curtea era plină: slu-
gile as, ezau în grămadă sacii cu grâu, boii rumegau la ca-
rele puse în s, ir, slujnicele mulgeau vacile, porcii sfărâmau
zgomotos, i grămezile de păpus, oi, caprele se obrăzniceau
în toate părt, ile, oile stau înghesuite într-un unghi al curt, ii,
iară Mitrea se lupta cu caii nărăvas, i.

Mihu, stăpânul, se plimba mereu prin curte, iară Marta,
fiica stăpânului, îs, i făcea de lucru, împărt, ind porunci în
toate părt, ile.

Afară, înaintea port, ii, sta un copil s, i privea, oprindu-s, i
răsuflarea la cele ce se desfăs, urau sub ochii lui.

Când Mihu văzu pe Simion s, i pe Mitrea intrând pe
poartă, el plecă spre dâns, ii cu capul ridicat s, i legănându-s, i
alene trupul la fiecare pas.
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— Bine te-am găsit! Bine te-am găsit! grăi Mitrea cu
fat, a deschisă.
— Bine să fit, i primit, i la casa noastră! le răspunse Mihu,
întinzându-le mâinile. Dar cum s, i unde s, i în ce treabă?

— Umblăm s, i noi, răspunse Simion, mai încoa, mai
încolo...
— Iar treaba ne este mare s, i binecuvântată, numai noroc
să avem la dânsa, adause Mitrea, privind cu mare băgare
de seamă în ochii lui Mihu.

— Norocul, zise Mihu, vine de la Dumnezeu.
— Amin! răspund amândoi. După ce-s, i făcuse astfel binet, ele
cuvenite, tot, i trei înaintară spre scările casei. Mitrea însă,
ca om cu multă chibzuială, peste put, in se opri s, i aruncă
privirea peste curte.

— Precum văd, at, i fost astăzi la plug, zise el ca din
întâmplare. Unde at, i arat?

— Nici n-as, s, ti să-t, i spun bine, răspunse Mihu, întorcându-
se spre curte. S, tit, i cum e omul când îi cresc feciorii. Abia-i
cunos, ti musteat, a, s, i te scoate din gospodărie. Măi Vasile!
urmă el, chemând pe fiul său. Unde at, i arat astăzi?

— În Dosul Plopului, răspunse flăcăul, apropiindu-se.
— Bune pământuri! zise Mitrea, s, i, dacă nu mă îns, el, erau
ogoare.
— Da, sunt bune! grăi Mihu, dând din umeri. Dar sunt
mai slabe decât cele de la Vadul-Tătarului.

Pentru ca să-i lămurească, Mihu le spuse apoi câte s, i
unde-i sunt pământurile, care sunt mos, tenite de la bunicul
său, care sunt câs, tigate de tatăl său s, i care sunt agonisite
de dânsul, s, i le spune cât rod a adunat estimp, cât an s, i cât
ant, ărt, .

Pe când să sfârs, ească, Simion prives, te la boi s, i zice
că sunt frumos, i, apoi pleacă tot, i trei, ca să-i vadă mai de
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aproape.
De la boi trec în urmă la vaci, la porci, la oi s, i la cai. Pre-

tutindenea Mihu le făcu împărtăs, ire despre cum s, i când
s, i în ce chip, le spune pret, ul s, i vremea cumpărării, laudă
soiul s, i scoate la iveală buna prăsilă ies, ită din gospodăria
sa.

Sosind la vraful de saci, el dezleagă gura unui sac, pen-
tru ca fiecare dintre cei de fat, ă să poată lua un pumn s, i
să laude bobul plin. El însus, i ia un pumn, îl scutură, îl
prives, te, zice c-a ies, it bine, îl aruncă jos, apoi leagă gura
sacului.

Simion t, ine pumnul plin la gura unui bou apropiat,
iar Mitrea ia câteva boabe între dint, i s, i aruncă prisosul
între saci, ca să găsească s, i păsările ceva.

— Rău ai brodit-o, zise Simion, căci aici ele găsesc în
de prisos. Când se îndreptară din nou spre casă, Safta se
ives, te, ca din întâmplare, la capul scărilor.

— Vai de mine! cum ne-at, i găsit! le zise ea. Dar să
iertat, i. As, a-i omul cu gospodăria! Oricât te trudes, ti, n-o
scot, i la capăt.

— Lasă că te s, tim cât es, ti de harnică, îi zise Mitrea.
— Dar uite ce velint, e! Unde le-ai cumpărat, de-t, i sunt atât
de frumoase?

— Vai de mine! Eu să cumpăr? strigă Safta. M-a ferit
Dumnezeu! Tot din casa mea!

— Nu te cred, grăi Mitrea cu răutate. Prea sunt de-a
degete tinere.
— S, i oare nu am fată mare? zise leica Safta.
— Ei, grăi acum Simion. Ai brodit-o, vere Mitrea. Ai brodit-
o!
— As, a mai înt, eleg s, i eu, glumi acesta. Dacă e vorba de fată
mare, apoi noroc să aibă!
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— Norocul vine de la Dumnezeu! le răspunse leica
Safta.
— Amin! ziseră amândoi, schimbând o privire plină de
înt, eles.

După aceste, plecară de-a lungul fois, orului, iară Safta
începu să le spuie care, când s, i cum s, i în ce chip. Cele mai
multe erau lucrate în casă; pe ici, pe colo erau întinse câte
o velint, ă mare, câte o catrint, ă bogată ori câte o pereche de
altit, e, lucruri primite în dar de la cutare dintre rudeniile
din satele mai depărtate ori lucruri mos, tenite de la bunica
ori chiar de la mama bunicii.

Pe când ajunseră să intre în casa cea mare, unde peret, ii
sunt acoperit, i cu zaveze s, i împodobit, i jur împrejur cu
fel de fel de vase, începu a se întuneca, s, i Marta intră să
pună două lumânări pe masă s, i să le zică oaspet, ilor „bună
seara”.

— Noroc să ai, nepoată! îi ziseră oaspet, ii.
— Norocul, răspunse Marta ros, ind, vine de la Dumnezeu!
— Amin! ziseră ei s, i astă dată. Acum nu mai rămânea în-
doială că lucrul se poate pune la cale. Nici tată, nici mamă,
nici fată nu a zis: „Va da Dumnezeu s, i norocul cu vremea”,
o vorbă foarte neplăcută la asemenea prilejuri. Simion s, i
Mitrea începură dar, pe departe s, i mai pe aproape, apoi
mai de-a dreptul s, i mai lămurit, până ce n-ajunseră la
vorba făt, is, ă. Safta s, i Mihu se mai făceau că nu înt, eleg, în
urmă nu îndrăzneau să creadă s, i erau uimit, i de cinstea ce
li se face, în sfârs, it, spuneau că nu sunt încă gata precum
ar dori, că le vine greu a se despărt, i de singura lor fiică...
la urma urmelor — că teacă... că pungă, până ce Mitrea
nu se ridică vesel s, i grăi:

— Vasăzică, lucrul e gata, numai să vrea s, i fata!
— Ei, as, a i-o fi fost ursita! grăi Mihu, zâmbind cu mult, umire.

179



Leica Safta îs, i supse buzele s, i zise:
— Să o întrebăm pe ea. Ce mai s, tii? fetele sunt cam de
capul lor. Zicând aceste, ea chemă pe Marta să mai aducă
o garafă de vin.
— Ei, dar în grabă ne las, i, nepoată! grăi Simion când ea voi
să iasă. Nici nu te-am văzut precum dorim să te vedem.

Marta se opri tulburată.
— Se s, optes, te că ai să te mărit, i! zise Mitrea glumind.
— O fi! îi răspunse Marta zâmbind. Dar eu nu s, tiu nimic.

— S, i dacă noi am s, ti?
— Mi-at, i spune s, i mie! le zise ea.
— Asta-i, vere, asta! grăi Simion, că nu s, tim nici noi; dar se
zice, îi spuneam tocmai vărului Mihu, c-ar fi să te pet, ească
Toderică, îl s, tii acum! S, i se teme...

El tăcu, s, i Marta tăcu, s, i tot, i tăcură. Cuvântul următor
trebuia să fie al mumei; ea se apropie dar de Marta s, i-i
zise:

— Ei, spune, ce-ai zice tu? Marta dete din umeri s, i
grăi:
— Cum a vrea tata.
— Noroc să ai, grăiră amândoi oaspet, ii, ridicându-se de
pe scaun, iară Mihu simt, i o deosebită răcoare la inimă
văzând că lucrurile se fac atât de pe voia lui.

Cu aceste, toată treaba era pusă la cale s, i luându-se
înt, elegere ca peste trei zile, adică duminică, junele să vie
cu părint, ii s, i cu oamenii săi să pet, ească după obicei s, i să
se facă logodna.

Cei doi trimis, i plecară cu răspunsul, Marta le sărută
mâinile, iară Mihu s, i Safta îi însot, iră până la portit, ă.
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III

Satul se gătea de nuntă. În sfârs, it, avea să se petreacă
lucrul pe care oamenii îl as, teptau atât de demult. Încă
duminică se vorbea că peste săptămână Toderică va pet, i
pe Marta, iară joi, când trecu prin sat s, tirea că Cosma Florii
Cazacului îs, i va trimite oamenii la casa Mihului, nevestele
s, i fetele mari nu se mai putură stăpâni s, i plecară, pentru
ca, trecând pe dinaintea port, ii deschise, să vadă cum îs, i
as, teaptă Marta pet, itorii.

Seara, toată lumea s, tia cum s-au petrecut lucrurile, ce
a zis Mihu, ce-a zis Safta, ce-au zis Mitrea s, i Simion s, i în
ce chip Marta a stat înaintea lor s, i a zis că are să fie cum
vrea Mihu, stăpânul casei, fiindcă astfel se cuvine să răs-
pundă o fată de casă bună. Unul văzuse cum Mihu s, i Safta
au petrecut pe Mitrea s, i pe Simion până la portit, ă; altul
auzise cum i-a rugat să spuie sănătate s, i voie bună viitori-
lor cuscri s, i să-i dorească de bine junelui, s, i iarăs, i altul a
văzut pe Simina foarte veselă s, i a fost prin apropiere când
oamenii s-au întors la casa ei. Pentru ca să facem vorbă
scurtă: gura satului se pornise ca niciodată mai nainte.

Dar vorbele multe izvorau din bucuria obs, tească. Nu
era în sat nici un om care nu s-ar fi simt, it părtas, la bucuria
celor două case, căci unii erau rude, alt, ii cuscri ori prieteni
s, i iarăs, i alt, ii fini sau oameni ce se t, ineau de una ori de alta
din cele două case fruntas, e. Avea dar să fie o nuntă de care
se va vorbi prin fii s, i nepot, i, o nuntă a satului întreg, încât
ospet, ia, chiotele, jocul s, i voia bună s, apte zile s, i s, apte nopt, i
să nu se mai curme, căci acum o dată este un Mihu care-s, i
mărită fata după un fecior de seama lui, s, i cine s, tie când
se va mai pomeni o asemenea potriveală!
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Fetele s, i nevestele ardeau de neastâmpăr să vadă gă-
teala de mireasă a Martei, să vadă podoaba cununiei, ru-
bedeniile sosite din alte sate, călăret, ii trufas, i ai junelui, s, i
le trecea un fior plăcut când se gândeau la toate aceste.

Nu rămânea îndoială că Miron are să fie vătavul voini-
cilor, deoarece este bun prieten cu Toderică s, i prea mult
t, ine la Marta. Deocamdată însă nici logodna nu era făcută,
s, i lucrul era o taină despre care nu se putea vorbi făt, is, s, i
fără de cotituri decât în casă.

Aici apoi se făceau pregătirile pentru logodnă, dar cu
totul în tăcere, ca din întâmplare, s, i astfel ca stăpâna casei
totdeauna să poată zice: „Vai de mine! Cum ne-at, i găsit!
Dar să fie cu iertare, că ne găsit, i atât de put, in pregătit, i”.

Făcând pregătirile, Safta s, i întreaga ei casă se aflau în
o veselă mis, care.

Era mândră Safta că-s, i poate mărita fiica, că poate
primi oameni s, i nuntas, i s, i că-s, i poate desfăs, ura comorile.
Din când în când însă o cuprindea înduios, area. Toate erau
bune, toate frumoase, dar Marta ies, ea din casă. Când se
gândea la aceasta, se as, eza întristată, începea să-s, i s, teargă
lacrimile s, i, dacă Marta îi era în apropiere, îi acoperea fat, a
de sărutări.

Mihu nu plângea, nu-s, i săruta fata, chiar nu vorbea: el
mormăia mereu ca un urs îndârjit. Îi era crescută Marta
la suflet, s, i acum, când se gândea că veselia casei lui se
depărtează, nimic nu-i pria, nimic nu-i era pe plac, nimeni
nu s, tia să-i vorbească după dorint, ă. Grozav i se părea
lumea înrăutăt, ită: argat, ii, feciorii săi, nevasta, vecinii,
toată lumea se schimbase, s, i numai Marta era, s, i chiar
mai mult decât altădată, un leac de alinare pentru oris, ice
suferint, ă.

Dar toate ca toate! Un lucru însă nu-i putea intra Mi-
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hului în cap: cum adică un flăcăiandru să vie, să-i ia fata
din casă, s, i el însus, i, care a crescut-o s, i a păstrat-o ca pe
lumina ochilor săi, să zică: „Ia-o s, i te du cu ea!”

Ceasuri întregi Mihu se plimba necăjit s, i frământat
de gânduri prin casă s, i mereu îs, i zicea: „As, a trebuie să fie!
Nici alt, ii nu sunt mai buni decât tine. Oricum o suces, ti,
tot aici ajungi.” As, a zicea el, dar nu se putea împăca cu
acest gând.

Marta, în sfârs, it, era mireasă. Mireasă! Când această
gândire i se ivea în suflet, o trecea un fior dezmierdător,
un fel de bet, ie care o seca de puteri.

Această gândire stârnea într-însa o mult, ime de altele,
care mai de care mai străine s, i mai tainice, gândiri pline
de farmec, care-i aprindeau inima s, i apoi iarăs, i o umpleau
de răceală. Era o viat, ă nouă de care se apropia, o viat, ă
necunoscută, s, i această necunos, tint, ă în o clipă da loc ce-
lor mai dulci nădăjduiri, s, i în alta celor mai îngrozitoare
temeri. Era să părăsească mumă, tată, frat, i, casa părin-
tească, tot ce-i era lipit de suflet s, i sta uimită ca de un lucru
pe care nu-l putea crede; dar dincolo de această uimire era
farmecul unei viet, i pe care parcă ai putea-o umplea după
cum te poartă gândul. Acum zilele i se păreau prea lungi
s, i peste put, in se înspăimânta de scurtimea lor. Acum ar fi
dorit să fie aproape de Toader s, i să privească în ochii lui
binevoitori, s, i peste put, in îi venea să fugă la mumă-sa s, i
să strige:

„Mamă, nu mă mărita!” S, i iarăs, i chipul lui Miron se
arăta în sufletul ei; îl vedea înaintea ei atât de viu, atât de
a vorbind, încât parcă razele soarelui cădeau asupra lui s, i
l-ar lumina. S, i atât se simt, ea de us, urată când se pierdea în
gândurile despre dânsul, atât de bine se simt, ea când s, i-l
închipuia în apropiere, s, ezând lângă dânsa, vorbindu-i în
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graiul lui cel limpede s, i ademenitor, apucând-o de mână,
cuprinzând-o cu brat, ul s, i zicându-i: „Marto!”

Nu-s, i închipuia ce-ar zice Miron mai departe, dar atât
de fericită se simt, ea când s, i-l gândea astfel, grăind cuvân-
tul „Marto”, încât iarăs, i s, i iarăs, i sufletul i se umplea de
chipul lui.

Ceasurile treceau, s, i în trecerea lor ea tot mai mult se
amet, ea, încât, sosind ziua de sâmbătă, ea umbla buiguită
fără de a-s, i mai putea da seama despre vreun gând hotărât.

Era ajunul zilei în care trebuia să se logodească cu
junele ce-i fusese ales din copilărie, junele pe care se obici-
nuise a-l privi ca pe viitorul ei sot, , junele care-i era drag s, i
care o avea în drag; cu cât însă ziua se apropia de cădere,
cu atât mai viu i se ivea într-însa dorint, a de a face să se
amâne această logodnă. Oricând, numai acum nu, când
se afla într-o stare, singură nu s, tia cum, dar o stare în care
logodna îi părea peste putint, ă.

Dar, acum întâia oară în viat, a ei, Marta simt, ea că nu
poate să spuie nimănui ceea ce gândes, te. Nu-s, i găsea loc
de astâmpăr, dorea de singurătate, îi venea să plângă s, i se
retrase pe o lait, ă ce sta în fundul grădinii, sub un păr cu
frunzele îngălbenite.

Safta, care pretutindenea o căuta cu privirea, o văzu
intrând în grădină, o văzu as, ezându-se pe lait, ă, merse
apoi, închise portit, a s, i se întoarse cu ochii plini de lacrimi
în casă.

Ziua încetul cu încetul se învălui în noapte, liliecii s, i
gândacii tomnatici începură să zboare prin aer, luna plină
se ridică în dosul dealului acoperit cu pădure, pe cerul
senin. Era o seară linis, tită, numai din când în când stră-
bătea câte un freamăt printre frunzele copacilor, se auzea
mugetul unei vaci ori lătratul unui câine.
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Deodată, prin linis, tea serii, de departe, ca prin vis,
străbate de pe dealul din dosul grădinii sunetul unui fluier,
o doină ce se ridică s, i cade ca un s, ir de mărgăritare.

Marta tresare s, i se ridică asemenea unei căprioare spe-
riate, ascultă, oprindu-s, i răsuflarea, la dreapta s, i stânga,
îns, iră sunetele, alcătuies, te doina, apoi fat, a i se înseni-
nează s, i se umple de strălucire.

„El”, strigă ea pierdută în înt, elesul acestui cuvânt, apoi
se pornes, te ca fiind cuprinsă de-o vrajă, iese pe portit, a din
dosul grădinii, trece prin gardul de spini ce împrejmuies, te
viile s, i merge dusă, fără de gânduri, înfierbântată, cu pă-
rul desfăcut, cu ochii plini de văpaie, cu obrajii aprins, i, cu
buzele cuprinse de tremurare, cu pieptul mis, cat de vifo-
rul inimii, merge drept pe calea sunetului dulce s, i duios,
printre rândurile de vit, ă, prin desimea tufis, ului, tot mai
iute, tot mai neastâmpărată, tot mai îmbătată de fericirea
apropierii.

În sfârs, it, vede murgul păscând s, i pe Miron rezemat
de un stejar singuratic, îl vede s, i ochii i se împăienjenesc.

— Miroane, Miroane! t, ipă ea dezmierdată s, i fuge
lângă dânsul. Miron aude glasul plin de simt, ire, o vede
grăbind spre el s, i rămâne cuprins de uimire.

— Marto! Ah, Marto! strigă el, apoi, deznădăjduit,
aruncă fluierul, face un pas înainte s, i o cuprinde în brat, ele
sale bărbătes, ti.

— O, Doamne! s, optes, te ea, închizându-s, i ochii. Cum
te iubesc, Miroane, cum te uibesc!

Gurile lor se împreună în o lungă sărutare, obrajii ei se
umplu de lacrimi, s, i astfel rămân câtva timp încremenit, i
în apropierea stejarului, sus, pe coasta luminată de razele
lunii gânditoare.

Într-un târziu, Miron îi privi îndelung în fat, ă.
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— Marto! zise el încet, o singură dată trăies, te omul, dar
as, dori să mor în clipa aceasta. O! cât de mult am gân-
dit, cât de mult am visat, cât de des am furat fericirea,
închipuindu-mă fericit. Tu n-ai fost la munte, nu cunos, ti
podoabele lumii. Când cerul e senin s, i vânturile se as, ază
la odihnă, auzi de jos, din vale, murmureala pâraielor, un
zgomot as, a s, i ves, nic tot as, a, atunci îmi iau fluierul, gân-
desc la tine s, i cânt. Cântecul îmi sfâs, ie inima, dar cânt
ca să mi-o sfâs, ie. Când se stârnes, te apoi viforul s, i copa-
cii se încovoaie, crapă s, i ies din rădăcini, când puhoiul
năpădes, te, atunci privesc înspre dealul ăsta, îl caut din
ceat, ă s, i, când îl văd, mi se sfâs, ie inima, dar îl caut, ca să mi-
o sfâs, ie. De când te-am văzut, Marto, parcă am s, apte viet, i:
atât am trăit, atât am gândit, atât m-am zbuciumat, încât
e minune că nu m-am mistuit. Iar acuma, când te simt în
brat, ele mele, îmi vine să cred că tot te visez s, i, s, tiind că
nu visez, parcă mă topesc, mă sting, mă mistuiesc!

El tăcu.
— Vorbes, te! îi zise Marta cu stăruint, ă.
— Ah! de ce-ai venit aici? grăi Miron cu amărăciune. Ce
gând te-a purtat? Care ursită te-a mânat? De ce nu mi-ai
lăsat linis, tea amărăciunii, pe care o iubeam atât de mult?
Nu am dorit niciodată mai mult decât atâta. Într-un an o
vorbă bună, o privire blândă, o strângere de mână. De când
am auzit însă că în adevăr te mărit, i, mă cuprind gânduri
nebune s, i umblu pribeag prin lume; nu-mi mai s, tiu de
turmă, nu-mi mai s, tiu de ciobănie, ci stau pironit lângă
acest stejar s, i privesc uscându-mă spre curtea voastră.

— Ah! îi zise Marta deznădăjduită. Mă cuprinde groaza
când mă gândesc, dar as, a vrea tata.

— Ce vrea tata? strigă Miron. Nu mai vrea nimeni
nimic. Acum nu te mai scoate nimeni din brat, ele mele.
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Ori es, ti a mea, ori — o, Doamne, fă să n-o zic într-un ceas
rău — ori te ucid cu mâna mea. Nu-mi mai sunt stăpân.

Marta se alipi mai dinadins de dânsul. El însă deodată
o dete la o parte.

— Du-te! îi zise apoi. De ce-ai venit? De ce mă duci în
ispită? De ce mă scot, i din mint, i?

— Miroane! grăi dânsa înduios, ată, apropiindu-se de
dânsul s, i cuprinzându-l din nou cu brat, ele ei rotunde. Nu
mă trimite! Lasă-mă să vin mereu la tine, să stăm împre-
ună, să ne plângem de lume, să ne povestim dragostea.
Miroane! strigă apoi din nou s, i îl sărută. Nu mă lăsa, căci
pier!

Miron sta zguduit de lupta ce se petrecea în sufletul
lui. Numai acum ajunsese a-s, i da pe deplin seama despre
cele ce se petreceau cu dânsul. Încetul cu încetul, fat, a lui
se umplu de o linis, tită asprime.

— Marto! grăi el încet. Noi trebuie să ne despărt, im
pentru totdeauna. Ceasul acesta e zestrea viet, ii noastre.
Nu uita că es, ti fiica Mihului. Ce ar zice lumea dacă te-ar
vedea aici cu mine?

Marta tresări s, i privi înspăimântată împrejur, apoi se
îndreptă s, i rămase tulburată înaintea lui.

— Da! mă duc, zise ea, dar să s, tii că mă prăpădesc.
— Dumnezeu să-t, i binecuvânteze tot pasul! grăi Miron
trist, apoi o cuprinse în brat, e, o sărută s, i după aceea se
despărt, iră în tăcere.

Păstorul privi timp îndelungat spre sat. Într-un târziu
se mis, că, îs, i ridică fluierul, îl puse pe genunchi s, i-l frânse,
aruncând bucăt, ile la dreapta s, i la stânga, apoi încălecă pe
buiestras, s, i plecă spre munte.
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IV

Cocos, ii cântau de zori, vitele mugeau, păsările îs, i spălau
penele, ziua tot mai mult se revărsa s, i tot mai mult se
dezvăluia din noapte.

Mihu se zvârcolea în culcus, ul său. Nu mai putea să-s, i
dea seama dacă a dormit ori dacă a stat treaz toată noaptea,
ci s, edea cuprins de oboseală, asemenea unui om care a
trecut printr-un s, ir de zguduiri s, i nu-s, i mai este stăpân
pe o singură cugetare hotărâtă. Îi era silă să se ridice s, i-l
cuprindea un fel de lenes, ă îngrozire când se gândea că
peste zi are să primească oameni acasă, să vorbească s, i să
fie cu băgare de seamă la tot ce zic alt, ii s, i la tot ce trebuie
să zică ori să facă el însus, i.

Sculându-se, Mihu era mai ursuz decât totdeauna s, i se
mis, ca ticăit s, i fără nici o treabă prin casă: simt, i dar o ade-
vărată us, urare când Safta deschise us, a s, i intră cuprinsă
de îngrijare la dânsul.

— Mihule! îi zise ea cu stăruint, ă. Eu nu s, tiu ce e de
capul Martei. Aseară a stat până târziu pe lait, a de sub
părul din fundul grădinii! Când s-a întors apoi în casă, era
mâhnită s, i tăcută, iar după ce s-a as, ezat la odihnă, mereu
suspina, mereu se zvârcolea în culcus, s, i plângea prin vis
de se înăbus, ea. Eu nu s, tiu ce o fi... sfârs, i ea s, tergându-s, i
lacrimile.

— Nu s, tiu! grăi Mihu îndârjit. Se vede că nu s, tii! Ba
s-a bucura că iese din casă. Se vede că eu mă bucur; se
vede că tu te bucuri! S, tii că nu ne mai rămâne nici câine,
nici pisică dacă pleacă ea. Toată casa se duce cu dânsa.

Îi era greu Mihului la inimă, dar nu se arăta s, i nu-s, i
dezvelea slăbiciunea chiar nici înaintea nevestei.
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— As, a-i! urmă Safta. Astăzi dimineat, ă am întrebat-o:
„Marto, draga mamei, ce-t, i e?” Tăcea s, i tăcea. Nu puteam
să scot o singură vorbă de la ea. Privea mereu la mine,
parcă era speriată, parcă voia să mă roage, parcă voia să-
mi ceară iertare. S, i tăcea, încât îmi sfărâma inima. „Nimic,
zise ea în sfârs, it, dar grozav mi-e de greu. Roagă pe tata
să nu facem azi logodna.” „Cum? nu vrei să te mărit, i după
Toderică?” o întrebai eu. „Da, îmi răspunse ea, mă mărit,
dar mai târziu. Numai acum, nu.” Auzi, Mihule, mi se
rupe inima! Trimite vorbă că astăzi nu se poate, că Marta
e bolnavă, că eu nu sunt bine, că... în sfârs, it, spune ceva.

Mihu asculta oprindu-s, i răsuflarea, iar când sot, ia sa îi
vorbi despre amânarea logodnei, privi îndelung s, i uimit
la dânsa.

— Safto! zise el apoi, t, i-ai ies, it din fire? Cum s-ar putea
să mai schimbăm un lucru care e pus la cale? Primesc
oamenii lui Cosma, oameni de cinste, cu care nu te pot, i
juca, le dau vorba mea, satul întreg s, tie că atât eu, cât s, i
Cosma suntem gata de logodnă, s, i apoi, t, op, ca din senin,
să-mi calc vorba pe care am grăit-o cu multă chibzuială s, i
să mă fac de râsul lumii!

— Dar Marta nu voies, te! grăi Safta.
— Nu voies, te? răspunse Mihu nedumerit. S, tiu s, i înt, eleg
că nu voies, te. Dar voiesc eu, s, i as, a trebuie să fie, cum...
trebuie să fie.

— Dar, Mihule, e grozav!
— Nevastă! îi strigă Mihu aprins. Dă-mi pace! Nu-mi pune
foc în cres, tetul capului, căci să nu am Dumnezeu dacă
nu sfărâm tot ce-mi cade în vedere. As, a trebuie să fie!
Lasă-mă!

Safta ies, i, iar Mihu rămase umblând prin casă.
„Am să trag o nuntă, încât să-i meargă vestea în s, apte
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t, ări, îs, i zise el într-un târziu. Un an întreg să nu se mai
curme bet, ia, s, i nepot, ii să povestească cum a fost când
Mihu s, i-a dat fata din casă s, i a făcut legătură de cuscrie
cu Cosma Florii Cazacului!”

Ies, ind în curte s, i mergând pe la grajduri, Mihu nu
găsea nimic după dorint, a sa, certa pe tot, i ce-i ies, eau în
cale s, i nu-s, i mai găsea răbdarea obis, nuită.

— Astăzi stăpânul nu e deloc cu chef, zise Marcu, parcă-
i vine să caute cearta cu lumânarea.

Peste put, in, Mihu ies, i din curte s, i plecă să meargă la
casa satului s, i de aici la biserică.

T, inându-s, i băt, ul lung în mâna dreaptă, el mergea
drept pe mijlocul ulit, ei, cu capul ridicat, cu pas, i lat, i s, i
legănându-s, i mereu trupul. Pretutindenea pe unde trecea,
la dreapta s, i la stânga oamenii se grăbeau s, i îs, i desco-
pereau capetele, femeile stau cuviincioase, iar nevestele
tinere, fetele s, i copiii grăbeau să-i atingă mâna cu fruntea.

Oricât de mâhnit, el se simt, ea bine. Dădea mereu din
cap la dreapta s, i la stânga, întreba pe unul ce mai face,
apuca bărbiile unei fete s, i o necăjea cu măritis, ul, le da
câte un ban copiilor, iar dacă erau din casă mai bună, le
lăuda frumuset, ea s, i, astfel, mergea încet înainte. Simt, ea
că tot, i privesc în urma lui, tot, i vorbesc despre dânsul s, i
tot, i as, teptau cu neastâmpăr nunta pe care avea să o facă.

Când se gândi la nuntă, inima iar i se strânse. De
când s, tia că Marta nu ar dori ca logodna să se facă astăzi,
mâhnirea îi era cu atât mai adâncă. Se stăpânea însă s, i se
mângâia cu mult pret, uita încuscrire.

„Da! îs, i zise el. E mare cinstea pe care i-o fac eu dându-
i odorul casei mele”.

Plin de aceste simt, iri, el sosi la Pârâul Corbului. Aici
locul cade. În partea despre care venea Mihu, sus, pe dâmb,
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este o casă, s, i înaintea casei vreo cinci-s, ase femei s, edeau
pe nis, te pietre la vorbă.

Când se apropie, femeile se ridicară s, i rămaseră pri-
vind în urma lui. Mihu privi zâmbind la ele, îs, i clătină
încet capul s, i înaintă mai departe.

Pârâul era aproape toată vara sec s, i nu se umplea decât
pe vremi ploioase. S, i atunci era însă atât de mic, încât
carele s, i oamenii treceau fără multă greutate prin el. Un
om era însă care foarte adeseori trecea pârâul s, i căruia
nu i se cuvenea să treacă sărind de pe un bolovan pe altul.
Chiar însă dacă Mihu ar fi trecut însus, i, Marta era fată
mare; as, adar, încă acum doi ani Mihu poruncise slugilor
să facă o punte pe la un loc mai strâmt. Puntea, cam de doi
stânjeni s, i jumătate de lungă, era făcută din două scânduri
de fag puse alăturea pe nis, te pari gros, i, înt, epenite prin
mari cuie de fier. Lasă că oamenii treceau mai mult pe
lângă punte decât peste ea, dar în vreme de ploaie, când
pârâul se umfla, ea slujea întregului sat de trecătoare.

Când Mihu dete să scoboare spre podet, , văzu ivindu-
se din dosul gardului de peste pârâu un om înalt s, i gros,
care venea spre dânsul călcând din greu, încât părcă era
să se clatine pământul sub picioarele lui.

Acest om era Cosma Florii Cazacului. Nu se putea un
lucru mai neplăcut. Astăzi era bine să nu se întâlnească
viitorii cuscri s, i chiar întâlnindu-se să fie destul de departe,
pentru ca, dându-s, i binet, ele cuvenite, fiecare să poată
merge mai departe, ca s, i când nu ar s, ti nimic despre cele ce
aveau să se petreacă spre seară. Aici, la punte, ei trebuiau
să treacă unul pe lângă altul, ei trebuiau să-s, i dea mâna,
trebuiau să stea de vorbă.

Mihu îs, i încret, i sprâncenele. Sus, înaintea casei, stau
femeile s, i priveau în urma lui; jos era puntea îngustă, pe
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care nu puteau să treacă doi oameni alăturea, s, i vorba era
care căruia să-s, i dea cinstea întâietăt, ii.

Ei se apropiau de punte cu pas, i nehotărât, i, dar se apro-
piau astfel încât să sosească deodată la cele două capete
ale scândurii.

Mihu stete put, in la îndoială, apoi se îndărătnici s, i,
auzind femeile în dosul său, puse piciorul pe scândură.

Tot atunci Cosma călca puntea, ce se încovoia sub pa-
sul lui. Cam pe la mijlocul punt, ii ei îs, i ajunseră piept la
piept s, i se opriră tulburat, i s, i posomorât, i fat, ă în fat, ă.

— Noroc bun! grăi Cosma necăjit.
— Să dea Dumnezeu! îi răspunse Mihu cu amărăciune. Ei
îs, i strânseră mâna s, i steteră câtva timp tulburat, i s, i cău-
tând mereu să meargă fiecare mai departe, iară femeile
de dinaintea casei începură a-s, i astupa gurile.

— Prost e făcută puntea asta, grăi Cosma.
— Îmi pare rău, îi răspunse Mihu supărat, căci eu am făcut-
o.
— Apoi rău ai făcut-o, îi zise celălalt nerăbdător, încât nici
nu pot să treacă doi oameni cinstit, i pe ea.

— Poftes, te s, i treci! grăi acum Mihu, s, i sări la dreapta
de pe punte.
— A, nu! ferească Dumnezeu! A d-tale e puntea, îi răspunse
Cosma, s, i sări la stânga, în albia pârâului.

Femeile nu se mai putură stăpâni s, i începură să bu-
fnească.
— Dacă era făcută de d-ta, trebuia să-mi dai mie pasul întâi
la trecere! strigă Cosma s, i se depărtă cu obrajii ros, it, i.

— Se-nt, elege! răspunse Mihu stăpânindu-s, i mânia.
Numaidecât! Cine sunt eu! Auzi! Trebuie să-i las pasul
întâi!

Mergea apoi Mihu, mergea fără de a mai privi la dreapta
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ori la stânga, mergea drept înainte, s, i femeile parcă veneu
în urma lui s, i bufneau, s, i râdeau în hohot, s, i-s, i băteau joc
de dânsul. Vedea cum una fuge la alta, cum îs, i spun întâm-
plarea, cum fiecare îi pune câte-o codit, ă, câte un cornulet, ,
cum întregul sat nu mai vorbea decât despre rus, inea pe
care a păt, it-o.

Nu mai putea să meargă la casa satului, nici la biserică;
el intră prin vii s, i se întoarse pe la Fântâna Corbului acasă.

— Ce e, Mihule? îl întrebă Safta când îl văzu întorcându-
se înainte de vreme.

— Nimic, toate sunt bune! răspunse el intrând în casă.

V

Pe la amiazăzi tot satul s, tia că Mihu s-a certat cu Cosma,
iară după-amiazăzi oamenii s, i femeile stăteau grămezi-
grămezi s, i nu vorbeau decât despre nemaipomenita în-
tâmplare.

Unul, mai s, tiutor de tainele celor două case, îi spunea
s, optind prietenului său mai apropiat că Toderică se întâl-
nise vineri seară cu Anica Podarului la portit, ă, că Anica
l-ar fi necăjit cu însurătoarea s, i că el ar fi zis că Marta e
subt, irică, încât n-ai s, ti ce să faci cu ea, temându-te ca nu
cumva să o frângi între degete s, i alte asemenea lucruri de
luat peste umăr ar fi grăit Toader. Anica le-a spus toate
aceste Floarei lui Ciucur, iar Floarea a dat vorba mai de-
parte, încât Safta a prins de veste de vorbele pe care le
grăise Toderică, viitorul ei ginere, s, i grozav s-a supărat s, i
a început să facă gură. Mihu, blând ca totdeauna, numai-
decât a plecat la Cosma, voind să-i spună că, dacă e vorba
as, a, apoi nu-i mai dă fata. As, a s-au întâlnit apoi pe punte
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s, i s-au certat din pricina vorbelor pe care le grăise Toader.
— As, a o fi! ziceau oamenii s, i clătinau gânditori din

cap. Cu deosebire însă fetele s, i nevestele tinere nu erau
mult, umite cu această lămurire. Tit, a lui Colac auzise de
la cineva că lucrul stă cu totul altfel. Adică Marta nu ar fi
voit să se mărite după Toderică, fiindcă ar fi în dragoste cu
Miron s, i, auzind Simina despre aceasta, i-ar fi zis Cosmii
să meargă la Mihu s, i să-i spună că, dacă-i vorba as, a, apoi
nu se mai duce Toader la pet, ite. As, a s-au întâlnit pe punte
s, i s-au certat.

— As, a o fi, soro! îs, i ziceau femeile s, i nu se mai îndoiau
despre nimic.

— Nu spuneam eu că nu are să iasă nimic din toată
nunta aceasta? zicea una. S, i orbul putea să vadă că lui
Toderică nu-i umblă mintea la însurătoare. Mereu pe la
s, ezători, mereu pe la portit, e...

— As, a-i, soro! îi răspundea alta. Apoi Marta? N-ai
văzut cum se leagă de Miron? Nu ziceam eu? Dacă-i odată
bogată, îs, i alege cel put, in un bărbat încât să-i caut, i pere-
che.

Astfel, din vorbă în vorbă, satul ajunse la înt, elegere s, i,
pe când se înseră, tot, i s, tiau cum s-au petrecut lucrurile s, i
nici unul nu se mai îndoia că Mihu odată cu capul nu-s, i
va da fata din casă.

Când era însă vorba de Miron, mult, i clătinau din cap
s, i ziceau:
— Multă apă va mai trece pe Pârâul Corbului până ce Mihu
îs, i va da fata după un cioban.

Femeile însă nici despre aceasta nu se mai îndoiau.
În vremea aceasta Toader era vesel, Simina era necăjită,
Cosma era mâhnit, Marta îi făcea cu ochii plini de lacrimi
mărturisiri Saftei, Safta asculta răcită până în adâncul
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inimii, iară Miron cutriera culmile munt, ilor ascuns, i în
ceat, a depărtării.

De când a strâns pe Marta în brat, e, de când a sărutat-
o, de când a dezvelit scumpa taină a viet, ii sale, sângele
îi rămăsese înfierbântat s, i sufletul lipsit de astâmpăr. O
vedea mereu, s, i mereu fugea de dânsa; simt, irea pe care
o avuse atunci mereu se reivea, s, i el căuta mereu să o go-
nească. Adeseori îl apuca o pornire de turbare, încât se
simt, ea ucigas, s, i se vedea sfărâmând pe Toderică, pe Mihu,
pe Cosma cu o singură lovitură. S, i iarăs, i se alina pe o clipă,
dar deodată îl apuca dorul s, i-l purta spre vale. „Mă duc, îs, i
zicea, o iau s, i o aduc aici, departe, departe de lume...” Dar
cum putea să răpească mângâierea bătrânet, elor?

Norii se strecurau în linis, te, unul câte unul, pe dea-
supra lui; luna mereu se ascundea în dosul lor s, i iarăs, i
ies, ea deasupra câmpului senin al cerului; stelele, carul cu
boi, clos, ca cu pui, întregi cetele strălucite pe nesimt, ite îs, i
mutau locul s, i înaintau pe calea robilor înspre cădere: păs-
torul zăcea întins pe spate, cu fat, a spre cer s, i cu privirea
pierdută în adâncul înălt, imilor lumes, ti, cu care atât de
mult se deprinsese. Acest cer era atât de străveziu, atât de
limpede era câmpia pe care Miron se juca în copilărie, era
cartea cea mare din care în tineret, e îs, i tălmăcea tainele
viet, ii; iară acum, când, obosit de munca zilei, trupul lui
era cuprins de amort, ire, sufletul său dezlegat ca o pară de
foc se ridica s, i se depărta de la fat, a pământului, pe care îs, i
părea atât de străin.
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VI

Grozav se îndârjise nenea Mihu. S, edea s, i iarăs, i s, edea
ceasuri întregi, fără ca să poată ies, i la capăt cu gândurile
sale.

Peste put, in el uitase întâlnirea neplăcută pe care au
avut-o la punte s, i nu se mai gândea decât la răutatea oame-
nilor, care acum aveau despre ce să vorbească. Îi părea că-i
vedea adunându-se grămezi, că aude glumele lor proaste
s, i adeseori îi venea să-s, i ia pălăria, să plece la Cosma s, i
să-i ceară iertare, numai ca satul să rămâie de rus, ine cu
clevetirile sale. Cosma îi zăcea greu la inimă, dar nu putea
să se mânie pe dânsul. În sfârs, it, amândoi erau părtas, i la
aceeas, i soartă, amândoi deopotrivă dat, i pe gura satului;
Mihu îl privea deci mai mult ca pe un păgubas, s, i prieten
la nevoie. Duminica după-amiazăzi, Barbura lui Corbei
veni să spună din partea Siminei că de cu seară nu poate
veni, fiindcă se bolnăvise una dintre fetit, e.

— Toate sunt bune! grăi Mihu când Safta îl încunos, tiint, ă
despre aceasta.

Sângele i se ridică însă în cap; aceasta era o nemaipo-
menită necinstire pentru dânsul! Îi părea bine că logodna
nu se face, dar seara, când ar fi trebuit să se facă, îl treceau
fierbint, elile.

„Nu! îs, i zicea umblând neastâmpărat prin casă, atât
de departe nu ar fi trebuit să meargă; dintr-un lucru atât
de mic cum au fost vorbele de la punte nu ar fi trebuit
să facă unul atât de mare, cum este acela de a strica o
logodnă.”

Luni dimineat, ă, văzându-l mai deschis, Safta începu
a se învârti pe lângă dânsul. Atât îi vorbise Marta despre
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Miron, încât capul s, i inima îi erau pline de chipul frumo-
sului păstor; sta însă la îndoială s, i nu credea că Mihu va
voi să audă despre dorint, ele Martei. De când era încă
în leagăn, tata s, i muma se mângâiau cu gândul ca o vor
mărita după Toderică, s, i acum nu putea să se împace cu
gândul ca Marta să-s, i aleagă alt sot, . Când îs, i vedea însă
fiica prăpădită s, i se uita în ochii ei stăruitori, începea să se
înduios, eze; iară cănd Marta scăpa câte-o lacrimă, îndată
îi zicea:

— Marto! vino, draga mamei, să mergem la el.
— Nu, îi zicea Marta. Nu pot! Du-te singură, căci mie îmi
vine să mă ascund în fundul pământului.

Iar când Safta pleca, Marta fugea după dânsa s, i o ruga
să nu meargă.

— Mihule! grăi Safta în cele din urmă. Am să-t, i spun
o vorbă. Mihu dete din cap s, i intră cu dânsa în casă, apoi
se as, eză tăcut.
— Precum văd, zise acum Safta întristată, din măritis, ul
Martei nu are să se aleagă nimic.

— Nu s, tim încă, răspunse Mihu as, ezat. Să vedem ce
zice Cosma.
— Ce zice? îi întâmpină Safta. Pentru ce n-a făcut logodna
ieri? Se vede că s, i-a schimbat gândul.

— Nu s, tii! grăi Mihu. Dacă ar fi astfel, trebuie să
as, teptăm, ca să-s, i trimită oamenii, pentru ca să-mi în-
toarcă vorba, după cum se cuvine. Iar dacă nu, urmă el
stăpânindu-se, apoi o să vedem care-i mai tare.

— Să vedem că Toderică nu o mai vrea pe Marta, grăi
Safta cam tulburată.

— Nu o mai vrea? zise Mihu aprinzându-se. Cum? Ori
nu-i pare destulă fată?

— Nu te aprinde, dragă Mihule, răspunse nevasta, dar
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vezi, pesemne s-o fi vorbind prin sat, s, i Toderică a auzit...
— Ce se vorbes, te prin sat? întrebă Mihu albindu-se ca

varul.
— Mihule dragă, îi zise Safta îngrijată, linis, tes, te-te! Nu te-
am văzut niciodată atât de nerăbdător. Vezi, tu s, tii cum
sunt tineret, ile. S-ar putea ca Martei să-i fi căzut vreun
flăcău la inimă, s, i Toderică să fi auzit s, i as, a să nu o mai
voiască.

— Cum as, a? întrebă Mihu cu ochii mari. Safta suspină
din greu, apoi începu să lăcrimeze.
— Mihule! zise ea, niciodată nu ne-am gândit la una ca
asta. Se prăpădes, te, piere, se usucă! De ieri dimineat, ă nu
mai vorbes, te decât de dânsul; plânge s, i suspină, încât îmi
sfâs, ie inima.

— Sărmana fată! zise Mihu înduios, at. Pentru ce nu
mi-at, i spus mai demult?

— Nu s, tiam! urmă Safta. A trecut un an de când îmi
tot vorbes, te despre dânsul, mereu mi-l laudă, mereu îmi
spune cât e de voinic, de frumos s, i de dulce la vorbă; tot-
deauna îmi vorbea, însă as, a, că nu mă gândeam la nimic.
Acum, deodată, nu o mai cunosc... s, i nu s, tiu ce-i de făcut...
Uite, Mihule, să nu te mânii; e cioban de la munte s, i nu
s, tiu...

— Un cioban? s, opti Mihu răcit în tot trupul.
— Da, un cioban, răspunse Safta.
— S, i Marta îl iubes, te?
— Da, încât se prăpădes, te, zise mama plângând. Mihu căzu
pe un scaun de lângă masă, îs, i rezemă capul în pumni s, i
stete câteva clipe tremurând de zguduire.

— Mi-at, i mâncat viat, a! strigă el după aceea, ridicându-
se. Ce să mă fac? Mai bine îi sucesc gâtul decât să mă fac
de râsul s, i de batjocura lumii! Unde am ajuns!?
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— Mihule! o să-l uite cu vremea, grăi Safta călcându-s, i
pe inimă.
— Da, strigă Mihu cu amărăciune. O să-l uite de dragul
altuia. Lumea însă nu o să-l uite!

El îs, i acoperi fat, a cu amândouă mâinile, stete put, in în
luptă cu sine, apoi se îndreptă s, i grăi linis, tit, dar aspru:

— Adă-mi fata!
— Mihule! strigă Safta înspăimântată s, i cu ochii at, intit, i
asupra fet, ei lui aspre.

— Adă-mi-o! ori mă duc s-o aduc eu însumi, ca tot, i
argat, ii să vadă cum o aduc, îi zise Mihu.

Safta ies, i, iară Mihu rămase nemis, cat la locul în care
se afla. Peste put, in, Marta, însot, ită de mamă-sa, intră cu
capul ridicat s, i cu fat, a albă, dar linis, tită.

— Marto! zise Mihu înăbus, it. Dar ce să-t, i zic? Tu
mergi de capul tău?

— Nu merg, tată! îi răspunse ea.
— Nu mergi? dar umbli s, i vrei să te mărit, i precum te poartă
gândul, grăi Mihu.

— Nu vreau! răspunse Marta hotărâtă.
— Atunci ce vrei cu acel ticălos? strigă Mihu purtat de
patimă. Marta se zgudui în tot trupul, obrajii i se ros, iră,
ochii i se umplură de văpaie, buzele începură să-i tremure;
ea făcu un pas înainte, apoi zise cu răceală:

— Taică! nu zice că e ticălos, căci ît, i batjocores, ti fata!
Acele cuvinte erau grăite cu atâta simt, ire, încât Mihu deo-
dată nu mai s, tiu ce să-i facă, ce să-i zică.

Marta se apropie s, i se alipi de dânsul, îs, i as, eză brat, ul
pe umărul lui, apoi grăi:

— Lasă, taică, nu te supăra! Nu fi mâhnit! Nu am să-l
uit în viat, a mea, dar niciodată n-am să vă vorbesc despre
dânsul. El s-a dus, pentru ca să nu se mai întoarcă. Poate
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însă că, dacă l-ai cunoas, te, i-ai zice să rămâie, atât e de nu
s, tiu cum, încât nu se poate să-l vezi s, i să nu-i duci dorul.
Nu cer să-l mai văd, dar doresc, taică, să-l vezi s, i tu, apoi
mărită-mă după cine vei voi.

— Draga mea copilă! răspunse Mihu mis, cat. E mai
bine să nu-l vezi nici tu s, i nici eu să-l văd. Mi s-ar sfărâma
inima.

— Dacă socotes, ti, tată, apoi fie s, i as, a! grăi Marta; după
aceea ies, i încet din casă, iară Safta ies, i din urma ei.

Mihu se lăsă pe un scaun de lângă masă, îs, i rezemă ca-
pul pe cot s, i rămase vreme îndelungată pierdut în gânduri
mistuitoare. Viat, a îi era ruptă în două, după toate câte
a suferit în cele din urmă zile; acum se temea că nici în
viitor nu-i mai rămâne nici o mângâiere. Nu se îndoia că
Marta peste câtva timp se va alina s, i va pierde gândul de
dragoste pentru păstor; dar suferint, ele ei erau mai grele
pentru dânsul. Ar fi purtat s, i aceste suferint, e, s, i nu-l mâh-
nea decât un singur gând: ce va zice lumea? Toată viat, a
a trăit astfel, ca lumea să poată vorbi numai bine despre
dânsul; as, a învăt, ase de la părint, i, as, a se obicinuise, as, a îs, i
găsea cea mai mare din mult, umirile viet, ii, s, i acum, deo-
dată, vedea risipindu-se partea cea mai scumpă din pret, ul
bogăt, iilor s, i al bunelor sale fapte.

Într-un târziu, el se ridică, îs, i netezi fruntea, apoi grăi
încet s, i fricos:

— Dar ce-mi pasă de gura satului! După ce rosti aceste
vorbe fat, a lui se schimbă; nu mai era Mihu, omul bun s, i
blând, ci omul bogat, căruia nu-i mai pasă de nimeni.

Afară începură să latre câinii. Mihu ies, i. Erau Mitrea
s, i Simion. Stăpânul casei îi primi după cum se cuvenea,
îi duse în casă, apoi, după ce-i pofti să s, adă, îi întrebă ce
gând bun i-a adus la casa lui.
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— Pentru ca să nu facem multe cotituri la dreapta s, i
la stânga, răspunse Mitrea, am venit pentru vorbele slabe
pe care le-at, i avut cu Cosma.

— Nu are pricină, grăi Mihu rece.
— Adică da! urmă Mitrea. Cearta a fost din pricina copiilor,
s, i vina, pe drept vorbind, nu este nici a unuia, nici a altuia.
S, i fiindcă se vorbes, te prin sat că nu ai fi voitor să-t, i dai
fata din casă...

— As, a-i! zise Mihu, ne vine greu să ne despărt, im de
dânsa.
— Tocmai fiindcă-t, i vine greu, urmă Mirtea, s, i, pe drept
vorbind, s, tim că ai putea să faci cum vrei în casa d-voastre!
dar, fiindcă se vorbes, te prin sat că nici fata nu ar cam vrea
s, i nu ai fi tocmai voitor să nu-i faci pe dorint, ă, deoarece e
singura pe care o ai...

— As, a-i! zise Mihu mult, umit. T, inem să o vedem feri-
cită.
— S, i fiindcă se vorbes, te prin sat, urmă Mitrea, că ai fi hotă-
rât să-t, i iei ginere în casă, adică să zides, ti de alături o casă
pentru Marta, s, i ai fi zis că nu râvnes, ti la bogăt, ia nimănui,
căci ai de unde să dai...

— As, a-i! zise Mihu, începând a se mândri. Mult, put, in,
ne-a dat Dumnezeu, numai noroc să fie...

— L-a dat Dumnezeu! grăi Simion.
— S, i fiind astfel, încheie Mitrea, Cosma s-a gândit că nu
t, i-ar fi cu supărare dacă t, i-ar înapoia vorba, te-ar ruga să
fii bun iertător s, i să rămânet, i cu cinste ca mai înainte.

Mihu stătea tulburat înaintea oaspet, ilor săi.
— As, a-i, zise el, îmi pare bine de vorbele pe care mi le

trimite Cosma, dar nu înt, eleg cuvintele despre măritis, ul
fetei mele.

— Vere Mihule! grăi Simion as, ezat s, i cam aspru. Să-
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mi iert, i vorba, dar ne es, ti cu supărare când vrei să ne as-
cunzi un lucru de care se reazemă cinstea casei de la care
venim. Slavă Domnului! satul nu e pustiu, s, i este pe ici, pe
colo câte un om care s, tie ce se petrece prin casele vecinilor.
Oamenii ît, i laudă dărnicia s, i spun cât de mult l-ai luat în
drag pe Miron, oierul; iară d-ta voies, ti acum să arunci vina
pentru stricarea logodnei asupra lui Cosma.

— Ferească Dumnezeu! grăi Mihu, sunt gata să o spun
întregului sat că vina e din casa noastră. Dar prin sat se
vorbes, te mai mult decât este adevărat, s, i despre măritis, ul
fetei mele cu Miron până acum nu s-a luat nici o hotărâre;
aceasta vă rog să le-o spunet, i tuturora.

— Dar a fost vorba, zise Mitrea.
— Da, să vă spun drept, răspunse Mihu, as, a, în treacăt, a
fost; s, i dacă nu s-a potrivit flăcăul, apoi cum va fi voia lui
Dumnezeu!

— Te înt, elegem acum! grăi Simion zâmbind. Dar
noroc să ai de ginere. Ce-i drept, flăcăul nu e bogat, dar e
flăcău, încât să-i fie satului cinste de dânsul.

— Nu-l cunosc, zise Mitrea, dar as, a se zice prin sat.
— Eu îl cunosc, grăi iarăs, i Simion, s, i t, i-o spun din inimă.
Mihu sta buiguit între amândoi, privea cu îndoială când
la unul, când la cellalt s, i nu s, tia ce să le mai zică. El le
dete mâna, îi petrecu până la poartă, dar nu-s, i mai dădea
seama despre cele ce face ori zice.

Ar fi dorit să vie cineva să-l întrebe pentru ce au venit
Mitrea s, i Simion; dar nimeni nu se arăta. Se întoarse dar
în casă s, i începu să umble nedumerit în sus s, i-n jos. Se
simt, ea cu totul alt om.

„Miron! îs, i zise el înseninat. Numele e bun. Se vorbes, te
prin sat că as, fi hotărât să-l iau de ginere în casă, că as, fi
hotărât să-i zidesc de alături o casă. Câte nu mai scornesc
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oamenii?... Dar adică pentru ce să nu fie cu putint, ă... Hm!
Cum zice Marta: poate că dacă l-as, cunoas, te, as, judeca s, i
eu altfel. Se-nt, elege c-am fost cam pripit.”

S, i acum Mihu începea să dea cu socoteală că trebuie
să fie ceva de flăcăul acela, dacă Marta îl iubea. Vedea în
gândul său cum mes, terii lucrează la casă, cum el însus, i
împarte porunci, vedea pe Marta cu copilul în brat, e s, i
auzea cum oamenii îs, i zic: „Se vede că o durează pentru
Marta”. Îi părea că aude cum nepot, ii îs, i povestesc: „As, a s, i
as, a era pe vremea când Mihu îs, i luase ginere s, i-i zidise o
casă”.

Era un farmec nespus în toate aceste. Mihu plecă spre
us, ă, dar când era să deschidă, se opri s, i zise: „Nu! Nu încă!
să nu mă pripesc! Să văd mai nainte, să mai întreb, să mă
încredint, ez mai bine, să-l văd apoi cu ochii mei”.

Iarăs, i începu să umble prin casă s, i să-s, i cumpănească
gândurile. Deodată fat, a lui se întunecă. Vedea pe Cosma
înaintea sa, s, i sufletul i se umplea de amărăciune când se
gândea că Cosma ar putea să-i zică: „Tot omul cu oamenii
de seama lui!”

„Nu! îs, i zise Mihu, eu tot nu-mi dau fata după un
cioban; mai bine să rămâie fată mare!”

VII

Casa lui Mihu era tristă s, i mâhnită, tineret, ea s, i darul ve-
seliei pieriseră din ea.

Safta, harnică gospodină, s, edea retrasă s, i tăcută cea-
suri întregi, fără de nici o treabă s, i departe de plăcutele
griji ale casei. Dumnezeu îi dăduse destul; avea din ce să
trăiască s, i nu se temea că-i vor rămânea copiii necăpătuit, i.
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Mihu, stăpânul mândru de bogăt, iile sale, dimpotrivă,
din zori de zi până seara târziu muncea alăturea cu slugile.
Feciorii îi erau încă tineri; le mai rămânea destulă vreme
să muncească.

Marta, în sfârs, it, era blândă, harnică s, i totdeauna în
voie bună, gata de a le zâmbi celor ce-i privesc în fat, ă; dar
ea nu mai era copila zburdalnică ce răsfăt, a lumea prin
neastâmpărul veseliei. De pe o zi pe alta sângele îi pierea
din obraji s, i vinele tot mai mult îi străbăteau prin pielit, a
albă a mâinilor.

Despre întâmplările petrecute nimeni nu mai cuteza
să vorbească, s, i această tăcere, purtarea linis, tită s, i prefă-
cuta uitare îl umplea pe Mihu de îngrijare. Parcă se temea
de ceva s, i, oriunde privea, el nu vedea decât o mustrare
ascunsă. Sub acoperământul casei sale era mereu nedume-
rit, iar când ies, ea între oameni nu-s, i mai găsea cumpătul
s, i buna chibzuială de mai înainte, fiindcă se s, tia judecat
în taină s, i nu s, tia judecata lumii. Ar fi dorit să vadă pe
cineva plângând, dar nimeni nu plângea. Ar fi dorit să-l
mustre cineva, dar nimeni nu cuteza. Ar fi dorit să se mai
întâmple ceva, dar întâmplările se îns, irau după obiceiul
vremilor. Nu putea să-s, i dea seama ce dores, te; simt, ea însă
că lucrurile îl supără s, i că nu mai pot rămânea cum sunt.
Toată casa i se schimbase, fără ca să poată înt, elege destul
de lămurit pentru ce. Inima i se umplea de amărăciune
când vedea că nimeni în lume nu-s, i mai deschide sufletul
înaintea lui s, i că a ajuns a fi străin chiar între peret, ii casei
sale.

Adeseori sta s, i privea as, a în lume, da din umeri s, i iarăs, i
urma lucrul. Era o supărare în casă, dar avea să treacă s, i
asta.

Zilele treceau însă, s, i nimic nu se schimba. De pe o
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zi pe alta îs, i pierdea răbdarea, se mânia fără ca să s, tie pe
cine s, i-i venea poftă de ceartă. Pierduse ceva ce nu mai
putea găsi; era obis, nuit cu o mult, ime de lucruri, care nu i
se mai puneau în cale; îi lipseau rostul obis, nuit s, i tihna de
toate zilele.

Cosma îi sta Mihului greu pe inimă. El era vinovat de
toate; pentru el se urmează lucrurile cum s-au urmat. Dar
socoteala era încheiată s, i Cosma parcă nici nu mai trăia
pe fat, a pământului.

Într-o duminică, întorcându-se de la biserică, Mihu
găsi pe Safta s, ezând singură la fereastra din casa cea mare.
Atât era de adâncită, încât tresări când îl simt, i intrând în
casă.

Mihu nu se mai putu stăpâni.
— La ce te gândes, ti, nevastă? grăi el.

— La ce să mă gândesc? îi răspunse ea. S, tii cum sunt
gândurile: vin cu sila s, i se duc fără de veste.

— As, a-i! zise Mihu us, urat. Dar, când ochii lor se în-
tâlniră din nou, el văzu furis, ându-se o lacrimă din ochiul
sot, iei sale.

— Safto! zise el cam aspru. Prea te dai după fată.
— Dar n-o vezi cum e? îi răspunse nevasta cu amărăciune.
— Ce zice? întrebă Mihu linis, tit.
— Nimic! grăi Safta. Nu vrea să se dea în vorbă despre
dânsul. Mihu rămase câtva timp cuprins de o vie îngrijare.
— Safto! grăi el hotărât. Să o mărităm după el.
— Fă cum vrei, răspunse ea.
— Să fac cum vreau? zise Mihu. Ori nu văd că v-at, i pierdut
odihna s, i v-at, i schimbat firea? O să mă ducet, i până la anul
tot as, a. Vreau cum vret, i voi!

— Mihule! grăi acum Safta. Nu zice că noi voim! Tu
es, ti stăpân în casă; tu fă cum vei chibzui.
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— As, a-i! zise Mihu tulburat. As, a-i! zise iarăs, i, ridicându-
s, i mereu părul de pe frunte. As, a-i! eu am să hotărăsc.

Ar fi dorit ca Safta să mai zică ceva; Safta însă, văzând
că el nu mai zice nimic, tăcu s, i ea. Astfel au stat, fiecare cu
gândurile sale, până ce a intrat Marta, ca să întrebe dacă
nu vor să s, adă la masă.

Mihu acum simt, ea pe umerii săi întreaga sarcină a
lucrurilor viitoare, dar nu se putea hotărî. Dacă ar fi fost
cineva să-l împingă într-o parte ori în alta, fie un copil, fie
chiar unul dintre slugile sale, el s-ar fi bucurat; acum însă
chiar nici Safta nu-i mai zicea: „Eu nu zic să faci, bărbate;
cred însă că ar fi bine.”

Era în sufletul lui o luptă care de la sine nu se mai pu-
tea curma, s, i în câteva zile această luptă îl secă de puteri.
Miercuri luă un fel de hotărâre, îs, i puse în gând să cu-
noască, înainte de toate, pe Miron, iar joi de cu zori plecă
la munte, zicând că merge să vadă turma dusă la jir.

Seara, când se întoarse, buiestras, ul era plin de spumă.
Mihu descălecă încet, iar când Safta îl întrebă despre trebile
zilei, el răspunse scurt s, i cuprinzător: „Toate sunt bune!”

A găsit stâna lui Miron, dar pe Miron nu l-a mai găsit.
Plecase cu vreo trei săptămâni mai înainte. Îs, i vânduse
partea din turmă, îs, i luase vit, eii s, i juncanii s, i plecase, ni-
meni nu s, tia unde s, i nimeni nu s, tia pentru ce. Se dusese
în lume.

Mihu tăcea, des, i era cuprins de o vie părere de rău.
Marta, fata lui cea înt, eleaptă, tot mai strâns i se lipea de
suflet, se simt, ea parcă anume făcut de Dumnezeu numai
de dragul ei, s, i chiar feciorii îi păreau străini.

Dară Marta era mult, umită s, i nu mai cerea nimic, iară
el însus, i nu mai avea nici o dorint, ă pentru dânsa.

Era tristă casa lui Mihu, tristă s, i mâhnită...
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VIII

Vremea dă s, i vremea duce: vremea e stăpâna lumii. Trecu-
seră doi ani de zile de când casa lui Mihu fusese zguduită.
Farmecul întâmplărilor stinsese dureri s, i dorint, e, dar nu
a putut pune inimile la locul lor de mai nainte.

Despre Miron nu se mai vorbea prin sat decât din când
în când, pe la s, ezători sau în serile de iarnă, când fetele s, i
flăcăii se adunau la clacă. S, i atunci însă vorbele se îns, irau
ca într-o poveste rămasă din bătrâni. Toată lumea s, tia
că Miron s-a dus în lume; nimeni însă nu s, tia unde s-a
dus s, i ce s-a făcut. Unii credeau c-a intrat în oaste, alt, ii
că a trecut munt, ii s, i iarăs, i alt, ii credeau că a trecut în T, ara
Turcească s, i că nu se va întoarce decât cu chimirul plin
de galbeni. Singură Marta ar fi s, tiind unde e Miron, dar
nimeni nu cuteza să o supere cu întrebări, fiindcă s, tia de
mai nainte că-i va tăia vorba. În casa lui Mihu, Miron era
uitat; Safta de mult nu se mai gândea la el, iar Mihu numai
atunci îs, i aducea în treacăt aminte, când prietenii buni îl
apucau cam pe departe despre măritis, ul fetei, lăudându-i
pe câte un flăcău ce ar fi bun de ginere în casă. Mihu îs, i
aducea aminte privirea cu care îl întâmpina fiică-sa când
era vorba de asemenea lucruri, se făcea că nu înt, elege s, i
se întorcea mâhnit acasă.

Nu mai erau vremile de demult. Mihu zidise casa de
alături, pe care s, i-o gândise odinioară atât de frumoasă.
Vasile se însurase s, i avea un copil. Tata s, i feciorul erau
vecini s, i oameni de aceeas, i casă, cum le venea mai bine.
Safta avea noră în casă s, i nu avea, când i-ar fi fost cu su-
părare. Nepotul era când la mama, când la bunica s, i când
iarăs, i la mătus, a, era purtat de pe brat, pe brat, s, i le da tutu-
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rora de lucru s, i pe tot, i îi întinerea.
S, i Toader se-nsurase.

— N-am zis-o? strigau nevestele, pe când era logodit cu
Anica Podarului. S, i orbul putea să vadă cât de colo!

Se vorbea că Mihu era să fie nun, deoarece t, inea foarte
mult la cinstea cumetriei s, i e mare om de casă acela care
ne cunună copiii s, i ne botează nepot, ii. Dară Cosma nu
s, tia dacă Mihu ar fi bun voitor de a primi, iar Mihu era
jignit s, i nu-i venea să se arate doritor de cinstea cumetriei.

Mihu, cu toată casa, a fost poftit la un scaun de odihnă,
un pahar de băutură s, i mai multă voie bună, s, i, poftit fiind,
nu putea să lipsească. La nuntă apoi, încetul cu încetul,
sufletele se deschiseră; înspre seară, Safta se sărută cu Si-
mina, iară la miezul nopt, ii Mihu strânse mâna cu Cosma.

— Să trăies, ti, cumetre! îi zise el din toată inima! Dacă
nu-mi es, ti, t, in să-mi fii, cu voia Domnului, t, in să-mi dai
cinstea aceasta!

— În partea mea e cinstea! răspunse Cosma, îndreptându-
se cu mândrie, înalt s, i gros.

S-a schimbat casa lui Mihu, s-a schimbat satul, lumea
întreagă s-a schimbat; numai Marta rămăsese tot cum a
fost, blândă, harnică s, i totdeauna în voie bună. Dar atât
de demult era că Marta fusese tot astfel, încât nimeni nu-
s, i mai aducea aminte de vremile acelea în care era altfel;
lumea se deprinsese cu firea ei, s, i parcă ea totdeauna a
fost fată înt, eleaptă. Acasă, la biserică, la joc, la clacă, la
nuntă, pretutindenea fat, ă cu oamenii ea se arăta scurtă
la vorbă, în voie bună s, i plină de bunăcuviint, ă: as, a o s, tia
Safta, as, a Mihu, as, a o s, tia lumea întreagă.

Numai câteodată ea îs, i pierdea răbdarea obis, nuită.
Cu deosebire de când se făcuse bunic, Mihu începu a fi
stăruitor. Îs, i vorbea mereu despre perii încărunt, it, i înainte
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de vreme; se tânguia că n-a avut noroc, spunea mereu că
o singură dorint, ă ar mai avea în viat, ă; ba într-un rând
îi vorbi Martei depre vredniciile lui Lepădat, feciorul lui
Petrea Dogarul, s, i în alt rând despre Dinu, feciorul lui
Popa Nichita, preotul din Bălăs, eni.

Când se apropia toamna, Marta pe zi ce mergea se
făcea tot mai nedumerită s, i mai gânditoare, adeseori era
tristă, dorea singurătate, în sfârs, it îs, i pierduse linis, tea.
Adeseori, când serile erau frumoase, îi plăcea să stea vreme
îndelungată pe lait, a din fundul grădinii, cu capul rezemat
de tulpina părului s, i pierdută în gânduri nehotărâte.

— Marto! îi grăi Floarea, sot, ia lui Vasile, văzând-o
pierdută astfel în gânduri. Ia mai lasă gândurile! Nu te
întrista. O dată-i lume, o dată-i tineret, e!

— Eu să mă întristez? întrebă Marta uimită. Dar pen-
tru ce?
— Pentru ce? grăi nevasta. Te văd că stai mereu pe gânduri.
— Es, ti nu s, tiu cum, grăi Marta cu vios, ie. Uite, urmă apoi
mai încet, tu poate că nici nu-i înt, elege: stau ici s, i privesc
în lume, îmi închid ochii s, i privesc mereu s, i nu gândesc
nimic. E, nu s, tiu cum, minunat locul!

Floarea dete din umeri.
— S, i te gândes, ti la el, zise ea apoi cam necăjită.
— La el? întrebă Marta, privind-o cu ochii mari. La cine?
Deodată ea se cutremură s, i se îndreptă spre Floarea.
— Înt, eleg! zise zâmbind. Da! mă gândesc câteodată, dar
foarte arareori... E mult de atunci; parcă nici nu-i adevă-
rat.

— Ei bine! atunci pentru ce nu vrei să te mărit, i? grăi
nevasta.
— Nu cumva crezi că pentru el? o întrebă Marta speriată.

— Dar ce altă să cred?
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— Să vorbim despre alte lucruri, îi zise Marta. S, tiu că n-ai
să mă înt, elegi! Atât mă simt de bine as, a cum sunt, încât
nu mă pot hotărî să mă mărit.

Floarea iarăs, i dete din umeri, dar, privind în fat, a Mar-
tei, nu mai îndrăzni să-i vorbească despre măritis, . Ele mai
steteră câtva timp de vorbă, apoi se întoarseră în curte.

Înainte de a dormi, Marta se gândi timp îndelungat la
Miron. Ar fi dorit să s, tie ce s-a făcut, unde este s, i cum îs, i
petrece zilele. Dar această dorint, ă, odinioară atât de vie,
încât îi punea sângele în fierbere, acum era ca o blândă
suflare de vânt, de care frunza plopului abia se clatină.
S, i-l închipuia, dar nu putea să-l mai vadă înaintea ochilor
închis, i. Era s, ters din sufletul ei, s, i în urma lui nu rămăsese
decât o plăcută aducere-aminte a s, irului de întâmplări s, i
zguduiri sufletes, ti prin care trecuse. Dar această aducere-
aminte era atât de plăcută, încât Marta îs, i strânse ochii
s, i suspină când gândi că s, i aceste urme vor mai pieri din
sufletul ei. Ar fi voit să plângă, s, i nu putea. Grozav îi părea
viat, a de des, artă: nici o dorint, ă s, i nici o durere nu mai
vedea într-însa.

Era duminică. Marta se duse la biserică s, i după prânz
petrecu până în amurgul serii la joc.

Seara, întorcându-se de la joc, se opri cu tovarăs, ele ei
la Fântâna Corbului, se as, eză pe doaga fântânii s, i stete
câtva timp gânditoare.

— T, inet, i voi minte când ne cânta Miron din fluier?
zise ea, s, i întâia oară după doi ani de zile începu să vor-
bească despre dânsul.

Pe când sosi acasă, luminile se aprindeau. Erau oaspet, i
la casă. Încă de joi, Pintea Dubăul trecuse cu vite la târg
s, i stătuse câteva ceasuri la prietenul său, Mihu, având cu
sine, ca din întâmplare, s, i pe tovarăs, ul său, Manea Vătafu-
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lui. Acum ei se întorceau de la târg s, i, după cum îi poftise
Mihu, trăseseră la gazdă, pentru ca mâine-zi să plece mai
departe, fiindcă era cale de o zi până la Valea-Sărată, toc-
mai dincolo de munte.

Marta s, tia de ce e vorba. Încă vineri seara, Safta îi
spusese că Manea e un om foarte cumsecade, as, ezat s, i
cam s, tiutor de carte. El avusese nevastă s, i doi copii, dar
i-au murit, sărmanul de el.

La cină era masă mare. Pintea, ca om sfătos, t, inea firul
vorbei când cu Mihu, când cu Safta, când cu Vasile; vorbea
însă mai ales despre „la noi” s, i „la d-voastre” s, i zicea mereu
că, dacă n-ar fi om cu casă, s, i-ar căuta aici o nevastă s, i nu
s-ar mai întoarce.

Manea, un om cam de treizeci de ani, scurt s, i spătos,
cu mustat, a groasă s, i cu ochii mari, s, edea rezemat pe spa-
tele scaunului, da din umeri, zâmbea din când în când,
dar nu sporea vorbele.

Toată seara Safta s, i Floarea erau vesele, Vasile sta re-
tras, iară Mihu se mis, ca nerăbdător pe scaun. Marta era
blândă, des, teaptă s, i mai în voie bună decât de obicei.

După masă Mihu căută să fie singur cu Marta, iară ea
nu-l ocoli. Privirile lor se întâlniră, dar Mihu nu s, tia cum
ar vrea s, i cum nu.
— Ce zici, Marto? grăi el în sfârs, it.
— Ce să zic?... răspunse ea. N-as, vrea, taică. Dar odată tot
trebuie să fie s, i e mai bine as, a.

— As, a-i, fata mea, zise Mihu, mai stete put, in cuprins
de nedumerire, apoi ies, i.

Marta rămase câtva timp nemis, cată. Ochii i se um-
plură de lacrimi. Ea ridică amândouă mâinile, îs, i acoperi
fat, a s, i îs, i s, terse lacrimile din ochi.

— Doamne, cum trece vremea! zise ea s, i ies, i în urma
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tătâne-său.

IX

Era bâlciul de toamnă de la Sărata, unul din acele bâlciuri
vestite, la care oamenii se adună până de peste nouă t, ări
s, i nouă mări.

Când ziua de Sfântul Dimitrie se apropie, pe coastele
munt, ilor, prin înfundăturile văilor, de-a lungul Podgoriei,
pretutindenea pe unde omul s, i-a întemeitat adăposturi,
până la cele mai depărtate odăi de pe s, es, lumea se pune
în mis, care.

Sărata se începe de jos, de pe t, ărmurii râului, unde
se despart văile s, i se crucis, ează drumurile de t, ară, s, i se
întinde sus pe coaste până la plaiul întins, unde încă de joi
se îns, iră corturile negut, ătorilor s, i cârciumile însemnate
cu steaguri în mai multe fet, e. Vineri, drumurile de dim-
prejur încetul cu încetul se umplu, s, i până seara zgomotul
lumii adunate umple văile din fat, a coastei.

Dar bâlciul e mai ales o sărbătoare de întâlnire s, i de ve-
selă petrecere. Lumea cea multă, oamenii ce vin ca să vadă
s, i să se arate, fetele s, i nevestele tinere, gătite ca de nuntă,
flăcăii sprinteni s, i gata de a se prinde la horă, călus, erii
mlădios, i s, i iut, i la pas, întreaga lume veselă nu se adună
decât duminică.

Duminică lumea curgea mereu: unii urcau din sat, iar
alt, ii veneau despre munte.

În apropierea intrării despre munte, încă de sâmbătă
seara se as, ezase un car cu patru boi, încărcat pe jumătate
cu fân. Duminică dimineat, a fânul era descărcat s, i aruncat
la prot, apul carului, iar cei patru boi, dimpreună cu cinci
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juncani, rumegau împrejurul pors, orului de fân.
În carul des, ertat erau un fier de plug, câteva coase, o

piatră de râs, nit, ă s, i, legate la un loc, mai multe lucruri de
fierărie.

Miron s, edea pe latura carului s, i privea când spre munte,
când spre bâlci.

Marta era logodită cu Manea Vătafului, as, a-i spusese
cineva cu câteva zile în urmă, s, i astăzi era să vie la bâlci,
ca să cumpere darurile de nuntă s, i să se arate lumii.

Dorea să o mai vadă o dată. Vremea trecea însă, soarele
se ridica mereu pe cer, dară trăsura Mihului Saftei nu se
ivea despre munte.

Miron de mult începuse a fi nerăbdător, dar fat, a îi
rămânea plină de o linis, tită oboseală s, i privirea i se muta
încet de la un lucru la altul.

Câteodată el se ridica cumpătat s, i stătea timp îndelun-
gat în car. Cioarecii strâmt, i de aba, cămas, a lungă până
aproape de genunchi, cusută pe margine cu fire de mă-
tase galbenă s, i încheiată la brâu cu chimirul îngust, din
care ies, eau plăselele groase ale unui cut, it, pieptarul albas-
tru, cu cinci bumbi lătăret, i, mânecile largi tivite tot cu
mătase galbenă, pălăria lată, ce-i sta dată îndărăt, încât
acoperea tot părul tuns s, i lăsa dezvelită întreaga frunte
rotundă s, i netedă, toată înfăt, is, area i se potrivea cu cum-
pătul mis, cărilor s, i cu înt, elepciunea ochiului. Din când în
când, el îs, i apuca musteat, a groasă, dar scurtă, cu buza de
din jos s, i o netezea, apoi iarăs, i rămânea cu buzele strânse
s, i cu fat, a nemis, cată.

Marta era să se mărite. Era un lucru firesc să se mărite.
As, a se petrec lucrurile în lume, iar nu altfel. Dar voia s-o
mai vadă o dată, s, i atât!

În zadar as, tepta însă, căci Mihu, care stătuse de gazdă
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la Pintea Dubăul, intrase despre sat s, i, pe când Miron
privea nedumerit spre deal, trăsura lui Mihu s, i aceea a
Dubăului traseră la umbra unui carpăn din apropierea
pădurii de la dreapta. Mihu s, i Pintea săriră voinices, te pe
iarba uscată, iar nevestele se deteră jos s, i începură a-s, i
scutura hainele s, i a le potrivi pe trup.

Urmară apoi vorbele... că lumea e multă... că locul e
frumos, că timpul e potrivit, în sfârs, it, după cum e obiceiul
omului când soses, te undeva.

— Acum voi plecat, i în căile voastre, că noi mergem să
vedem cine, cum s, i în ce fel, zise Mihu în sfârs, it, poftind pe
Pintea să meargă cu dânsul. Se putea ca, din întâmplare,
să dea peste Manea. Era vorba ca deseară să vie cu tot, ii
la casa lui, apoi mai aveau să cumpere mai una, mai alta;
nu-l puteau deci lăsa să-i caute de-a oarba prin târg.

Plecând, Mihu s, i Pintea o luară cu pas, i măsurat, i spre
partea unde lumea se înghesuia. Intrat, i apoi în bâlci, nu
înaintau decât pas cu pas. Aci era un prieten, colo o rube-
denie s, i iarăs, i în altă parte un cunoscut de mare cinste.
Mereu stăteau de vorbă. Pintea spunea, as, a cam pe de-
parte, cum adică s-a întâmplat ca Mihu să fie la bâlci, iară
Mihu, des, i nu era tocmai în voia lui cea bună, simt, ea că
umblă prin mijlocul lumii s, i zâmbea mult, umit.

Peste put, in se opreau la nis, te saci cu bucate, la o pere-
che de boi frumos, i, la un cal trupes, , la un vraf de lemnărie;
pentru ca vorba să fie scurtă, umblau ca prin târg.

Dar Pintea ducea pe Mihu spre partea de la deal, unde
s, tia că va găsi pe Manea.

Când erau să treacă pe lângă carul în care stătea Mi-
ron, Mihu se opri s, i începu să se învârtească împrejurul
juncanilor.

— Bună prăsilă, zise el, apoi se întoarse spre Miron s, i

214



rămase câtva timp cu privirea at, intită la el.
— Cum t, ii juncanii? întrebă el.

— Nu-i vând, răspunse Miron rece.
— Ce-ai dat pe ei? întrebă iarăs, i Mihu.
— Nu i-am cumpărat, răspunse iarăs, i Miron. Mihu mai
privi o dată sus la Miron, apoi se întoarse jignit, ca să plece
mai departe.

Fat, a lui Miron se deschise. El puse mâna pe leucă,
îs, i dete vânt s, i, rezemându-se pe brat, , se aruncă din car
înaintea lui Mihu.

— Sunt de prăsila mea, zise el zâmbind cu bunăcuviint, ă,
s, i-i vând, dacă suntet, i doritori de a-i cumpăra.

Mihu era mult, umit.
— Nu tocmai, zise el, însă îmi plac juncanii s, i doream să le
s, tiu pret, ul. Îi aduci de departe?

— De la Vadu-Rău, răspunse Miron.
— Cum? tocmai de la câmpie? întrebă Pintea uimit. Dară
soiul pare a fi de munte.

— As, a-i! grăi Miron. Sunt prăsit, i la munte, dar în
urmă i-am adus la câmpie.

— As, a mai înt, eleg s, i eu! să ai noroc, nepoate! grăi
Mihu s, i plecă mai departe, iară Miron se aruncă din nou
în car, apoi privi câtva timp în urma celor doi oameni atât
de cumsecade.

De la depărtare cam de-o sută de pas, i bătrânul se uită
încă o dată îndărăt.

Miron tresări. Era ceva în privirea aceea... Ce era...
El cunos, tea portul, portul satului în care petrecuse cele
mai frumoase zile ale viet, ii sale; cunos, tea omul, îl văzuse
adeseori la biserică.

„Mihu! zise el mis, cat. Cum a îmbătrânit!” As, adar,
Marta era în bâlci, aici, aproape, poate cu totul aproape.
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Cuprins de un viu neastâmpăr, el sta nehotărât în car:
nu s, tia ce să facă; îi era oarecum frică s, i-i venea să plece
numaidecât acasă. Deodată tresări, îs, i lăsă mâinile încet
în jos, îs, i dete put, in trupul la stânga s, i rămase nemis, cat
s, i cu ochii at, intit, i în depărtare.

De la dreapta, la depărtare ca de patru sute de pas, i,
Marta trecea spre bâlci. As, a era, cum a fost, înaltă, cu
pasul us, or, cu capul dat put, in înainte... s, i chipul tot acela,
s, i părul tot as, a s, i-l poartă. Dar pe sân parcă nu mai e salba
cea bogată, catrint, a nu mai e bătută în fir s, i altit, a cusută
în ros, u s, i albastru e rară, numai presărată.

Miron prives, te ca la un lucru frumos s, i plăcut. Pare
însă că s-ar fi as, teptat la mai mult; parcă s-ar simt, i deza-
măgit.

Când Marta se amestecă în mult, ime, el sare din car s, i,
cuprins de-o veselă s, i feciorească pornire, merge sprinten,
cu pas iute s, i us, or, în urma ei.

Pretutindenea, peste capetele oamenilor, o vede; se
apropie, tot mai mult se apropie, s, i inima i se umple de
îndărătnicie.

În sfârs, it, ea se apropie de horă s, i prives, te, iară el se
pune în fat, ă cu ea, pierdut în dosul oamenilor.

El o vede acum de aproape, îi vede fat, a albă, ochiul
mare s, i obosit, mâna străvezie, linis, tita amărăciune pe
buzele ei, o vede s, i iarăs, i tresare.

„Cât e de pierită!” zise el înăbus, it. E pierită, dar e
frumoasă. Ochiul ia hrană s, i sufletul se desfată de privirea
ei. O dată vrea să o vadă, s, i încă o dată, s, i o singură dată.
A trecut ca o zi de primăvară, dar nu e mult, umit; e fericit,
dar mult, umit nu e. Dintr-o clipă în alta fericirea îl face tot
mai îndrăznet, .

Nu se mai poate stăpâni; dă cu cotul înainte s, i se as, ază
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astfel ca Marta să-l poată vedea, iară când, în sfârs, it, pri-
virile lor se întâlnesc s, i rămân mistuindu-se una pe alta,
amândoi stau încremenit, i.

Farmecul ochiului, căldura gândirii vărsate în o sin-
gură privire, tainica înt, elegere între două suflete pierite
iarăs, i zidesc lumea risipită.

Acum nu mai e timp pentru buna chibzuire: ei s-au
văzut, ei trebuie să se întâlnească, să-s, i strângă mâna, să
schimbe o vorbă, să plângă împreună. Trebuie, dar nu pot,
căci lumea, s, i acum tot lumea îi desparte.

În deznădăjduirea sa, Miron aruncă Martei o privire
hotărâtă s, i stăruitoare, iară Marta nu se mai gândes, te la ni-
mic, ci-i aruncă Saftei vorbele: „Mă întorc numaidecât”, s, i
pleacă cu moartea în suflet la carpăn, s, i de aci mai departe,
spre pădurea de pe coaste.

Miron nu se mai întrebă dacă cineva îl prives, te, dacă
lumea nu cumva bănuies, te, ci, cu o mis, care pripită s, i fără
de voie, pune mâna pe s, erpar s, i pipăie cut, itul, apoi merge
cu pas hotărât pe urma Martei.

Marta îl as, teaptă la marginea pădurii s, i, cum îl vede
venind, pământul îi arde sub picioare, iară când el este
aproape, ea se dă un pas îndărăt, îs, i pleacă trupul, îs, i aco-
peră fat, a cu amândouă mâinile s, i începe să plângă. Miron
stete câtva timp înaintea ei, dar nu o mai vedea decât ca
printr-un văl des.

— Marto! nu plânge! zise el.
— Ah! cât am suferit! se tângui ea înăbus, ită. El se apropie,
îi apucă amândouă mâinile, le dete în lături s, i-i privi în-
delung în fat, a plină de lacrimi. Încet, el o apropie apoi de
sine, o cuprinse cu brat, ul drept, îs, i puse capul pe sânul ei
s, i rămase câtva timp cuprins de amet, eală.

Marta nu mai plângea, ci sta cu vederea pierdută s, i
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dată în voia lui, amort, ită s, i lipită de dânsul.
Într-un târziu, Miron o depărtă încet de la sine.

— S, i eu am suferit, Marto! zise el. Mult am suferit. S, i pe
când tu te gândeai la mine, eu umblam zile întregi în cale
lungă dus numai de dorul tău s, i de amarul inimii mele.
Atât de mult am suferit, Marto, s, i atât de mult mă deprin-
sesem cu suferint, a, încât mă cuprindea îngrozirea când
mă gândeam că am să mor odată s, i să nu mai sufăr. Dar
acum, Marto, nu mai pot, nu mai vreau să port suferint, a,
urmă el cuprins de patimă bărbătească. Pentru ce să o
port?

— Da, Miroane! zise Marta, rămânând cu ochii t, intit, i
la pământ înaintea lui.

Miron îi apucă iarăs, i mâna, o strânse, apoi grăi:
— Marto, vrei tu să vii cu mine? Marta tresări, rămase câtva
timp tulburată, apoi îs, i ridică fat, a s, i privi drept în ochii
lui Miron.

— Nu se poate, Miroane! zise ea cu un glas limpede.
Mai bine mor.
— Tu vrei adică să te mărit, i! strigă Miron.
— Nu vreau, Miroane! răspunse Marta ridicând capul. Mai
bine să mor.

Zicând aceste vorbe, ea îl privi câtva timp dusă, ochii
iarăs, i i se umplură de lacrimi, apoi, deschizându-s, i brat, ele,
se aruncă deznădăjduită s, i-i cuprinse trupul.

— Ucide-mă, Miroane! fă ce vrei cu mine! zise ea. Mie
nu-mi mai pasă.

— Cât es, ti de frumoasă, Marto! zise el gânditor, apucându-
i capul cu amândouă mâinile, apropiindu-l s, i depărtându-l
iarăs, i de la sine.

Deodată el se îndreptă aspru s, i zise hotărât:
— Vino cu mine, Marto!
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— Unde? îl întrebă ea speriată.
— Vino! zise el iarăs, i, apoi apucă mâna ei s, i merse cu ea
afară din pădure s, i drept spre bâlci.

— Unde e tatăl tău? întrebă el. Marta îs, i scoase mâna
din a lui.
— S, tiu ce vrei, Miroane! zise ea. Fă! dar apoi nu mă mai
depărtez de la tine. Vino!

Ei plecară drept spre carpănul sub care Mihu, Pintea,
Safta s, i sot, ia lui Pintea as, teptau cuprins, i de vie îngrijorare
pe Manea s, i pe Mitrea, care se duseseră să caute pe Marta.

— Iacă-tă-o! strigă Safta când o văzu venind despre
munte, voi să plece spre ea, dar rămase pironită când o
văzu cu flăcăul înalt, pieptos s, i bălan.

„Miron!” îs, i zise ea ca trezită din vis, s, i rămase răcită
s, i secată de puteri.

Mihu făcu cât, iva pas, i înainte, apoi se opri s, i as, teptă
tulburat. Era flăcăul de la câmpie cu care vorbise s, i nu
înt, elegea cum el ajungea a fi împreună cu Marta.

Marta se apropia t, inându-s, i trupul drept. Fat, a-i era
albă ca varul, dar linis, tită s, i as, ezată.

— Tată! iacă Miron! zise ea. Miron rămase cu ochii la
pământ înaintea bătrânului încărunt, it înainte de vreme.

— Foarte bine! foarte bine! grăi Mihu frecându-s, i mâi-
nile nedumerit s, i privind mereu când la Marta, când la Mi-
ron, când la Safta, ce grăbise înspăimântată la dâns, ii, când
iarăs, i la Pintea, ce sta cât, iva pas, i în dosul lui, la dreapta.

Ar fi dorit să mai zică cineva ceva, dar nimeni nu găsea
cuvântul.
— Nene Mihule! zise în sfârs, it Miron. S, tii că-t, i iubesc fata:
o cer de nevastă.

— Cum as, a!? grăi Mihu speriat. Miron, oierul ce s-
a dus în lume?... O ceri de nevastă? Cum as, a? Marta e
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logodită.
— Taică! zise Marta. Nu zice că vrei, dacă nu vrei, dar

să s, tii că-mi dai moartea sau viat, a.
— Mihule! îi zise apoi Safta. Nu s, tii tu ce-am suferit

noi în doi ani de zile?
Mihu stătea în mijlocul lor s, i nu putea găsi nici un

cuvânt. Pintea se apropie de dânsul, îi puse mâna pe umăr
s, i grăi cumpătat:
— Vere Mihule! Nu te dai după vorbele muierilor s, i bine
faci. Marta e logodită s, i, chiar dacă-i vorba, o logodnă nu
se strică as, a ca din senin. Nu pot, i să te faci de rus, inea
târgului.

Mihu făcu un pas la dreapta, se întoarse spre Pintea s, i,
ridicând fruntea, îi privi în fat, ă, stete câtva timp în luptă
cu sine, apoi îi zise cu o hotărâre deznădăjduită:

— Ei! Mă fac! Mă fac de rus, inea târgului! Mă fac
de rus, inea lumii! Mie, urmă el aprins, mie nu-mi mai
porunces, te nimeni pe fat, a pământului! Eu s, tiu cât amar
am răbdat!

Grăind aceste, el se duse la Miron, îi apucă mâna s, i-i
zise cu căldură:

— Nepoate, iartă-mă! Miron simt, i că ochii i se umplu
de lacrimi. El ridică mâna bătrânului s, i o atinse cu fruntea.

*
„N-am spus eu că as, a are să fie!” zise Floarea lui Ciucur,

când văzu că nunta satului tot se face.
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Budulea Taichii

I

De-mi părea bine?
Dar se-nt, elege că-mi părea bine!
Când mi-l aduc aminte pe dânsul, mi se desfăs, oară înain-
tea ochilor întreaga lume a tineret, ilor, cu toate farmecele
ei, acuma pierdute pentru totdeauna; s, i nici unul dintre
noi tot, i, care împreună am trecut prin acea lume, nu poate
să se gândească la tineret, ile sale fără ca să-i treacă, as, ezat,
retras s, i întotdeauna înt, elept, Budulea Taichii pe dinain-
tea ochilor, pentru că Budulea nu era numai al Taichii, ci
s, i al nostru al tuturora.

Mie, îndeosebi, mi se cuvenea oarecare întâietate la
împărt, eala părerilor de bine, pentru că eu îl s, tiam încă din
copilărie s, i eram prieten chiar s, i cu Budulea cel bătrân.

Nea Budulea, înainte de toate, avea un picior mai scurt
decât celălalt s, i era un om scurt, gros, rotund la fat, ă s, i
zâmbea mereu când vorbeai cu el. Fără de dânsul nu se
putea nici un fel de veselie în sat la noi, fiindcă el cânta mai
bine decât tot, i s, i din vioară, s, i din cimpoi, s, i din fluier, iară
pe Hut, u îl ducea întotdeauna cu sine, deoarece Buduleasa



fugise cu un scriitor al satului, s, i nu putea să-l lase pe
copil singur acasă. Când Budulea cânta din vioară, Hut, u
t, inea cimpoile, iară când oamenii se săturau de vioară,
Budulea schimba cu feciorul său. Fluierul îl purta Budulea
totdeauna în s, erpar; altfel nu l-am văzut de când îl t, in
minte s, i nici nu-mi pot închipui un Budulea făr’ de fluier
în s, erpar.

La praznic s, i la ziua numelui s, tiam de mai nainte că
are să ne vie Budulea cu mult, i ani, cu spor în casă s, i cu
bels, ug la masă: as, a m-am trezit eu; ce va fi fost mai nainte,
nu s, tiu.

Îmi aduc numai aminte că eram copil mic s, i că pri-
veam când la piciorul cel scurt al lui Budulea, când la Hut, u,
care s, edea cu cimpoile într-un colt, al casei. Mai t, in apoi
minte că i-am dat o bucată de plăcintă, că l-am bătut, fi-
indcă nu voia să-mi lase cimpoile, s, i că era băiat bun, căci
nu s-a supărat, des, i era mai mare decât mine.

În urmă, la s, coala din sat, mă bătea câteodată el pe
mine, dar nici atunci nu era supărat, des, i totdeauna eu
mă legam de el.

Căci dascălul nostru era un om neobosit, s, i fiindcă
Budulea peste săptămână mergea la lucru, el zicea mereu:
„Măi Buduleo, nu mai purta s, i copilul cu tine; pune-i o
bucată de pâine în traistă s, i trimite-l la s, coală, ca să-mi
bat s, i eu capul cu dânsul”. Iară Budulea era om cuminte
s, i înt, elegea că dascălul nu are altă treabă decât să-s, i bată
capul cu copiii oamenilor. Un singur lucru îl mai punea
pe gânduri: parcă tot nu-i venea să creadă că s, i Hut, u are
să învet, e carte.

Când eu începusem a umbla la s, coală, Hut, u era printre
băiet, ii de care îmi era frică.

Îl văd parcă s, i acum umblând cu o vergea în mână pe

222



dinaintea băncii s, i privind de la înălt, imea diregătoriei sale
de „cenzor” cu o stras, nică neîndurare asupra noastră, care
nu străbătuserăm încă în adâncimile tainicului „Buki-az-
ba” s, i nu s, tiam că „mizlete-ije-ludi-iăr” va să zică „milă”.

Povăt, uit de mâna lui am trecut aceste adâncimi pe
nesimt, ite. Întorcându-mă acasă după cele dintâi ceasuri
petrecute la s, coală, sufletul îmi era plin de minunăt, iile
ce văzusem. Închipuirea mea de copil era prea slabă spre
a putea aduna atâta sumedenie de copii la un loc, s, i tot, i
aces, ti copii, pe care îi văzusem acum în aievea, s, edeau
tăcut, i, nemis, cat, i s, i cu ochii t, intit, i la învăt, ător: îmi era ca s, i
când m-as, fi întors din altă lume, s, i când maica mă întreba
ce-am văzut la s, coală, în uimirea mea nu s, tiam să-i spun
altceva decât c-am văzut pe Hut, u lui Budulea plimbându-
se cu băt, ul în mână s, i că acum nu-l mai cheamă Hut, u, ci
Mihail Budulea, ca pe taică-său cel cu cimpoile.

S, i fiindcă eram nerăbdător s, i doream să văd iar pe
Hut, u cu băt, ul, m-am dus s, i după prânz la s, coală. Simt s, i
acum adânca dezamăgire ce mă cuprinsese când văzui pe
un alt băiat cu vergeaua, căci în zadar, atât de stras, nic ca
el nu mai era nici unul.

Dar peste put, in iar a venit Hut, u, ne-a luat pe noi, care
eram mai mici, s, i ne-a scos afară, iară după ce ne-a scos
afară ne-a pus în rânduri s, i ne-a întrebat dacă s, tim să
stăm într-un picior. Eu am stat mai bine s, i mai mult de-
cât tot, i ceilalt, i băiet, i; pentru aceea eram foarte fericit s, i,
întorcându-mă acasă, i-am arătat mamei cum zice Hut, u
ca să stai într-un picior s, i i-am spus că Hut, u e cel mai mare
în s, coală s, i că a vorbit cu mine s, i c-a zis că eu stau mai
bine decât tot, i ceilalt, i într-un picior.

După aceea m-am dus iar la s, coală. Mama-mi dăduse
două pere, una pentru mine, alta pentru Hut, u. Eu le-am
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păstrat pe amândouă pentru dânsul; dar am plecat plân-
gând de la s, coală s, i plângând am ajuns acasă, fiindcă el
nu le ceruse de la mine, iară eu nu îndrăzneam să i le dau.

S, i fiindcă prea eram nenorocit, mama a trimis pe Bar-
bura să aducă pe Hut, u, pentru ca să-i dau cele două pere:
iară de aci înainte, mergând la s, coală, el trecea totdeauna
s, i mă lua s, i pe mine.

Pus fiind astfel sub ocrotirea celui mai stras, nic dintre
„cenzorii” din s, coală, nu mă mai temeam de nimeni s, i de
nimic.

S, tiam, afară de aceasta, că s, i eu trebuie să mă fac odată
ca Hut, u, s, i pentru aceea îi prindeam apucăturile s, i, îna-
inte de toate, din copil neastâmpărat ce eram, mă făcui un
băiat as, ezat s, i înt, elept ca dânsul. Nu-i vorbă, el era tot mai
as, ezat s, i mai înt, elept decât mine; dar când îl vedeam pe el
zicând Tatăl nostru, citind irmosul ori cântând Apostolul în
biserică, inima îmi bătea mai tare, căci un glas tainic îmi
s, optea: „S, i tu vei fi odată ca dânsul”. Mergeam dar totdea-
una cu el, de el ascultam totdeauna s, i la dânsul căutam
scăpare când eram năpăstuit.

Căci Hut, u era puternic, pentru că dascălul nu t, inea la
nimeni mai mult ca la dânsul.

Iară dascălul avea cinci copii, care tot, i cinci erau fete.
Neli era cea mai mare s, i avea obiceiul să sară peste bănci.
Livia era cât mine s, i vorbea totdeauna până ce dascălul
n-o punea în genunchi; Veturia s, edea între băiet, i s, i se
cotea cu ei, iară Mili abia s, tia să umble s, i nimeni n-avea
voie s-o poarte în brat, e afară de Hut, u, pe care dascălul
îl însărcinase cu purtarea de grijă pentru dânsa. Pentru
aceea nici Mili nu voia s-o poarte altul de mână ori s-o t, ie
în brat, e s, i plângea când el se depărta de dânsa; câteodată
numai, când Hut, u voia să se joace de-a mingea cu ceilalt, i
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băiet, i, mi-o lăsa mie, iară eu vorbeam cu ea, o purtam de
mână, o t, ineam în brat, e s, i eram foarte fericit.

Eu m-am dus apoi la s, colile cele mari din oras, , iară
când m-am întors, peste un an, acasă, Hut, u era tot mare,
dar îmi părea mai put, in stras, nic. Nu-i vorbă, s, i acum
zicea Tatăl nostru, cânta chiar în strană s, i citea Apostolul
în biserică, s, i acum purta pe Mili, ba chiar s, i pe Linică
cea mică în brat, e; el cu toate acestea îmi părea cam prost,
ba câteodată chiar grozav de prost. Dar tot t, ineam la el,
fiindcă era băiat domol s, i intra totdeauna în voile mele.

Dacă însă acum Hut, u îmi părea mie grozav de prost,
eu îi păream lui grozav de înt, elept.

Într-o zi el însus, i mi-a mărturisit-o aceasta, des, i nu-
mai as, a — cam pe departe.

Eram în pădure; adunaserăm alune s, i el mi le spărgea,
luând din când în când câte una s, i pentru sine.

— Uite, îmi zise el nedumerit, taica zice că dascălul
zice să mă duc s, i eu la s, coală la oras, ca să mă fac dascăl: ce
crezi tu, as, putea să învăt, acolo cu voi?

— Pentru ce nu?
— Vezi că nu s, tiu ungures, te, răspunse el, privind deznă-
dăjduit la mine.

— Ai să învet, i.
— Dar cum să învăt, , când dascălul vorbes, te numai ungures, te
s, i eu nu înt, eleg nimica din cele ce zice?

— As, a-i! răspunsei, înt, elegând acuma s, i eu că în ade-
văr Hut, u e cu mult mai prost decât ca să poată înt, elege pe
dascălul cel unguresc, care nici nu e dascăl, ci profesor.

Altfel, eu s, tiam de mult că e vorba ca Hut, u să meargă
la s, coală. Căci dascălul nostru era un om neobosit, iară
Budulea t, inea foarte mult la el.

Încă de demult nea Budulea era nedumerit. Îl vedea
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pe Hut, u citind din carte ori scriind fel de fel de lucruri
pe hârtie s, i nu-i prea venea să creadă că toate sunt as, a
cum i se par lui. Tot mai înt, elegea ca omul să scrie s, i ca
să s, tie ce a scris el însus, i, fiindcă aceasta nu era decât un
fel de răboj. Când vedea însă pe Hut, u citind din cartea
ceea ce au scris alt, ii, îl cuprindeau îndoielile s, i-i zicea de
obicei: „Ba să mă iert, i; asta o s, tiu pe de rost”. Hut, u îs, i
dădea silint, a să-l lămurească s, i să-i arate s, i lui cum se
cites, te; însă când Budulea se uita la slovele încurcate, îl
cuprindea un fel de amet, eală, fiindcă era peste putint, ă ca
cineva să le descurce. Într-o duminică Budulea i-a zis lui
Hut, u: „Ia scrie numele meu pe hârtie”. Hut, u a a scris cu
slove mari: Lăpădat Budulea, locuitor din Cocorăs, ti.

— S, i acum, dacă cineva se uită aici, s, tie el că e numele
meu?
— Da, taică.
— Cum as, a?
— Apoi vezi: vede că e ludi s, i iăr s, i zice Lă-pocoi s, i iăr s, i
zice pă, adică Lăpă, dobro-az-tferi s, i zice dat, ceea ce face
Lăpădat.

Budulea ascultă cu mare băgare de seamă, des, i nu
înt, elegea nimic. Dar, după ce s-a văzut singur, el a luat
plumbul s, i a început să învet, e a-s, i scrie numele. L-a scris o
dată, l-a scris de două, de zece, cu atât mai bine înt, elegea
că se poate să înt, eleagă s, i altul ceea ce scrie, pentru că de
câte ori suna într-un fel, el scria aceeas, i slovă. El a luat
apoi caietul lui Hut, u s, i cu mare părere de bine a văzut că
slovele pe care le-a scris sunt în caiet. Acu parcă înt, elegea
că este cu putint, ă că unul să citească ceea ce au scris alt, ii,
fiindcă tot, i cărturarii scriu într-un fel. Dar tocmai pentru
aceea iar îl cuprinse amet, eala. Această înt, elegere între un
număr nesfârs, it de oameni îi părea un lucru mai presus
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de închipuirea omenească. Era dar cu putint, ă ca ceea ce
a scris unul acum o sută de ani alt, ii să citească astăzi? La
asta nu s-a gândit niciodată. Era cu putint, ă ca doi oameni
care nu se pot înt, elege prin grai viu să se înt, eleagă în scris,
s, i dacă ungurul ori neamt, ul nu s, tie românes, te, el nu are
decât să scrie, pentru ca să-l înt, elegi ce vrea să zică.

El însă nu înt, elegea cum e aceasta cu putint, ă.
— Măi Hut, ule! ia scrie-mi tu mie pe hârtie: cimpoi, vioară
s, i fluier. După ce Hut, u scrise cuvintele, Budulea privi lung
la ele, lung s, i nedumerit, pentru că cimpoile nu semănau
deloc a cimpoi s, i vioara îi părea tocmai ca fluierul.

— De unde să s, tiu eu că aici stă cimpoi s, i vioară? în-
trebă el.
— Pentru că e „cert-ije-mislete-pocoi-on-ije”.
— Nu înt, eleg. S, tiu că la răbuj tragi o crestătură, s, i asta vrea
să zică o zi de lucru ori o oaie, tragi o cruce, s, i asta vrea
să zică un car de pietris, ori un berbec. De unde s, tii tu că
tocmai as, a se scrie cimpoile?

— As, a sună slova.
— Cum sună?
— Fiindcă e cimpoi, scriu cerf s, i ije s, i mislete, ca să fie „cim”,
iară după aceea pocoi, on, ije ca să fie „poi”.

Budulea parcă iar înt, elegea. Dar lucrul îi părea grozav
de greu, căci dacă toată slova avea un sunet, atunci, fiind
grozav de multe sunete, trebuiau să fie s, i grozav de multe
slove.

— S, i tu înt, elegi orice carte?
— Înt, eleg, taică.
— S, i dacă un om foarte cuminte ar fi scris ceva, tu pot, i citi?
— Pot, taică.
— Dar atunci tu es, ti tot atât de cuminte ca el.
— Adică nu, taică.
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— Ce s, tii tu! răspunse Budulea. Es, ti încă prost s, i copil, dar
tot atât de cuminte ca el.

S, i fiindcă Hut, u era acum atât de cuminte, el nici nu
mai avea pentru ce să umble la s, coală, ci trebuia să meargă
la lucru, căci popă n-avea să iasă din el; destul că s, tie să
scrie, să facă socoteală pe hârtie, să citească în toate cărt, ile,
ba chiar s, i să cânte în strană. Pe el nu mai putea să-l îns, ele
nimeni, ba putea să ajungă chiar s, i pret, itor la casa satului
s, i să adune birul de pe la oameni.

Mai ales de când avea copil la s, coală, Budulea mergea
totdeauna la biserică, s, i chiar dac-ar fi fost singur la bise-
rică, el avea locul lui, tocmai în fund, lângă muieri, iară
când Hut, u cânta sau citea Apostolul, Budulea îs, i încopcia
mâinile pe piept, privea o dată la dascăl s, i rămânea cu
capul plecat.

Dară cu dascălul n-ar fi îndrăznit niciodată să prindă
vorbă, fiindcă se simt, ea prea jos spre a cuteza să supere
pe un om atât de învăt, at cum era jupânul învăt, ător Pan-
telemon Clăit, ă, un om scurticel, iute la vorbă, cu mustat, a
groasă s, i cu sprâncenele dese. Nici nu se cuvenea să-l su-
pere, fiindcă dascălul Clăit, ă era om neobosit, avea totdea-
una de lucru s, i nu putea să-s, i piardă vremea cu oris, icine.

Însă în cele din urmă tot trebuia să meargă la el, ca să-i
mult, umească pentru învăt, ătura lui Hut, u s, i să-i spună că,
iacă, Hut, u a crescut mare, s, tie mai mult decât tot, i băiet, ii
din sat s, i trebuie să meargă la lucru.

Îi era greu să se hotărască, s, i au trecut mai multe dumi-
nici până ce a putut să prindă destulă inimă, mai ales că nu
putea să meargă cu mâna goală s, i trebuia să as, tepte până
ce vin strugurii pârgavi, cea mai potrivită cinste pentru
un dascăl ca Clăit, ă.

— As, a-i, zise dascălul, e băiat foarte înt, elept s, i trebuie
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să meargă la lucru. Pentru că să vezi d-ta: omul trebuie
să învet, e a munci ca să poată trăi. Nu e s, coala cum ar
trebui să fie, căci atunci ar învăt, a tot, i copiii la s, coală s, i
n-ar trebui să-s, i mai piardă vremea pe la t, arină. Dar ce
să-i faci? Am grădinit, a ce mi-a lăsat-o satul s, i i-am învăt, at
să pună sământ, ă, să facă altoi, să poarte grijă de stupi,
să pună cartofi, fasole, morcovi s, i pătrunjel, să sădească
varză s, i tutun, să poarte grijă de vit, ă, ba la anul am să-i
pun chiar la pras, ilă, pentru ca încă de mici să s, tie cum se
câs, tigă pâinea de toate zilele. Dacă satul mi-ar da o bucată
de t, arină, i-as, învăt, a s, i celelalte lucruri. Pentru că să vezi
d-ta: dascălul trebuie să s, tie tot s, i, dacă nu s, tie, trebuie să
învet, e, fiindcă sunt cărt, i în care stau toate aceste, s, i eu as,
învăt, a copiii as, a cum stă în cărt, i, adică mai bine de cum
se obis, nuies, te la prostimea noastră de astăzi. Afară de
aceste am casă grea, cinci fete, care cresc în fiecare zi, s, i
nici un băiat, s, i satul ar trebui să se gândească s, i la mine.
Ba acum se gândesc să mai facă s, i o a doua s, coală în sat,
fiindcă ar fi prea mult, i copii la mine. Dar cine a adunat
copiii la s, coală? Eu. Adicătelea, în loc să mă plătească mai
bine, fiindcă dau învăt, ătură la mai mult, i copii, se pun să
ia copiii adunat, i de mine s, i să-i dea la altul. Pentru că
să vezi d-ta: dascălul e cel mai mare lucru în sat, cel mai
mare lucru în t, ară, pentru că el învat, ă pe copii cum să
vorbească, cum să se poarte, cum să înt, eleagă lucrurile s, i
cum să lucreze ca să-s, i câs, tige pâinea cea de toate zilele, s, i
dacă dascălul e prost s, i nu-i învat, ă bine, toate merg rău în
t, ară. Înt, elegi că tot omul ar voi să fie dascăl s, i că eu nu mă
plâng; însă, ît, i spun eu d-tale, nu este cu putint, ă să fie doi
dascăli în sat, pentru că n-au din ce să trăiască amândoi s, i
pentru că închipuies, te-t, i d-ta ce încurcătură se face în sat
când unul învat, ă pe copii într-un fel, iar cellalt într-alt fel.
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Budulea asculta tot timpul cu încordată luare-aminte;
dacă s-ar fi aprins casa în capul lui, el n-ar fi îndrăznit să
se mis, te ori să grăiască cea mai scurtă vorbă măcar: As, a
este!

— Un lucru ar fi mai cu putint, ă, urmă dascălul mult, umit.
Ca să fie un dascăl mare s, i unul mic, adică unul întâi, altul
al doilea, care nu învat, ă decât ceea ce-i spune celălalt.

Budulea se simt, ea foarte înt, elept, fiindcă era în stare
să înt, eleagă ceea ce zice Clăit, ă; el îndrăzni dar să adauge:

— Unul plătit mai bine, iară altul mai slab.
— Da! Unul plătit mai bine. Astăzi nu e oare tot cam as, a?
Pentru că să vezi d-ta: copiii din s, coală sunt despărt, it, i în
mai multe căprării, cum am zice, s, i eu nu le dau învăt, ătură
decât celor mai grei la minte; ceilalt, i învat, ă de la băiet, ii
mai mari, cum e Hut, u. S, i înt, elegi d-ta că satul ar face mai
bine dac-ar lăsa lucrurile as, a cum sunt s, i ar pune în loc de
al doilea dascăl pe Hut, u, fiindcă n-ar trebui să-i plătească
mult.

Budulea rămase încremenit. Hut, u dascăl? Nu s, tia
dacă visează ori Clăit, ă vorbes, te într-aiurea.

— Nu se poate, zise el. Hut, u e prost; îl s, tiu eu: e copilul
meu.
— D-ta nu înt, elegi, urmă iar dascălul. E bun Hut, u. Pentru
că să vezi d-ta: spre a putea să fii dascăl, se cer trei lucruri:
întâi o carte de botez, a doua un atestat că es, ti absolut pre-
parandist, a treia că cunos, ti cele opt glasuri s, i podobiile, a
patra să s, tii tipicul; toate celelalte le învet, i din carte. Lui
Hut, u nu-i lipses, te decât atestatul; le are toate celelalte. Ar
trebui să meargă la oras, , să stea doi ani, cum am stat s, i eu,
s, i să-s, i ia atestatul.

Budulea se ridică în picioare. Începea să înt, eleagă
că învăt, ătura prea multă cam smintes, te capul omului s, i

230



parcă-i era frică să mai stea cu dascălul.
— Eu, urmă dascălul, sunt feciorul paracliserului din

Văideni. M-am trezit trăgând clopotele, aprinzând s, i stin-
gând lumânările în biserică s, i purtând cădelnit, a după
popa. Am învăt, at apoi să cânt în strană s, i să citesc s, i, când
eram de douăzeci s, i unu de ani, m-am dus să fac prepa-
randia. Hut, u s, tie mai mult decât s, tiam eu atunci, fiindcă
le-a învăt, at toate de la mine. Apoi nu e decât de 15 ani s, i
trebuie să meargă să-s, i ia atestatul, pentru că, ît, i spun eu:
nu primesc alt dascăl în sat decât pe unul care a învăt, at la
mine.

Budulea nu mai avea timp de pierdut. Dascălul Clăit, ă
zicea că trebuie, s, i as, a nu mai încăpea nici o vorbă. Gata
dar de a lua pe Hut, u să-l ducă numaidecât la oras, , el plecă
spre casă.

Însă pe drum începu iar a se nedumeri. Tot îi părea
peste putint, ă ca feciorul lui să umble la s, colile cele mari
s, i să se facă chiar dascăl: fără îndoială, Clăit, ă era smin-
tit de învăt, ătura cea multă, pentru că Hut, u era prost s, i
nici n-avea din ce să trăiască la oras, . Cuprins de aceste
nedumeriri, Budulea îs, i schimbă drumul. Mai era un om
înt, elept în sat; voia să vadă ce zice acela. El veni dar la mine
s, i-mi spuse cum s-au petrecut lucrurile, cum a învăt, at să-
s, i scrie numele, cum s-a încredint, at că Hut, u în adevăr
s, tie să citească în toate cărt, ile, cum s-a dus la dascălul s, i
apoi îmi îns, iră îndeamănunt, it cuvintele pe care i le grăise
Clăit, ă.

— As, a este, jupânul învăt, ător are dreptate, îi răspunsei
acum s, i, ca să-l încredint, ez, îi arătai atestatul meu s, i-l citii,
în ungures, te, cum era scris.

— Nu se poate citi asta în românes, te? mă întrebă el
după ce privi îndelung la tipăritură.
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— Fără îndoială, zisei, s, i începui a traduce testimo-
niul.
— Nu zic eu? strigă el cuprins de o bucurie pe care atunci
nu puteam încă s-o înt, eleg. E ca răbus, ul: n-ai decât să faci
crestătura, pentru ca tot omul să s, tie că nu e berbec, ci
oaie. Dascălul are dreptate: trebuie să mergem la s, coală!

În zadar îi spunea Hut, u că el nu poate să învet, e la
s, coală pentru că nu s, tie ungures, te; Budulea răspundea:

— Tu es, ti prost; nu s, tii încă ce s, tii s, i ce nu s, tii; vei
vedea tu când vei fi acolo; n-ai decât să te uit, i în carte ca să
s, tii tot, afară de cele opt glasuri, de tipic s, i podobii; toate
celelalte se învat, ă din carte: ai să mergi la s, coala la care
umblă s, i el, pentru că acolo se dă tistat într-un an, apoi te
întorci acasă s, i es, ti dascăl.

S, tia tot satul că Hut, u are să meargă la s, coala în care
învăt, eu s, i că are să se întoarcă dascăl, des, i eu voiam să
mă fac popă.

Ne-am dus apoi la oras, , adică nu ne-am dus, fiindcă
eu plecasem câteva zile mai-nainte, iară dascălul Clăit, ă
venise cu Budulea s, i cu Hut, u în urmă, dar ne-am întâlnit
în oras, .

Dascălul era foarte necăjit. Lumea se stricase cu desăvârs, ire
s, i directorul de la preparandie nu voia să-l primească pe
Hut, u fiindcă era o lege nouă, ca să nu primească decât pe
aceia care au făcut patru clase primare.

Budulea era, dimpotrivă, as, ezat s, i vesel. Îi părea bine
că nu l-a primit pe Hut, u la preparandie: voia să-l dea la
s, coala unde eram s, i eu.

Hut, u, în sfârs, it, era nenorocit. Dascălul îi dăduse nis, te
pantaloni ros, i, un surtuc peticit s, i o pălărie purtată, pentru
că acum nu mai putea să umble în strai t, ărănesc. Nu i se
potriveau deloc hainele; el însus, i nu se simt, ea bine în ele; îi
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era rus, ine parcă de lume s, i păs, ea lat s, i t, inându-s, i mâinile
depărtate de trup, pentru ca nu cumva, umblând, să-s, i
roadă mânecile s, i pantalonii. Erau hainele în care umblase
odată dascălul; s, i-l treceau fiorii când se gândea că acum el
însus, i le poartă s, i le strică. Apoi atât îl purtaseră pe la Ana
s, i pe la Caiafa, încât se zăpăcise, bietul, cu desăvârs, ire.

Eu eram fericit. Acum atârnau toate de mine, fiindcă
eu cunos, team pe profesorul de a treia clasă primară s, i
puteam să-i duc la dânsul, s, i să-i recomand, s, i să-i spun că
Hut, u e din sat de la noi, s, i că e un băiat prea cumsecade.

— Ia să ne mai gândim nit, el, grăi dascălul Clăit, ă mun-
cit de gândurile grele. Nu se poate ca Hut, u să umble la
s, coala ungurească. Învat, ă ungures, te, s, i un dascăl nu tre-
buie să s, tie ungures, te.

— Un dascăl trebuie să s, tie tot, răspunse Budulea.
— Tot, afară de ungures, te. Asta-i limba calvinească s, i
papistăs, ească, s, i îndată ce-o învet, i, te zăpăces, te. Ît, i spun
eu: am văzut pe alt, ii. Pentru că să vezi d-ta: noi, româ-
nii, trebuie să s, tim românes, te, s, i dacă învăt, ăm ungures, te,
ne facem unguri s, i nu mai suntem români cumsecade.
Asta stă chiar în gazete. S, i pentru aceea, dacă dascălul s, tie
ungures, te, îi învat, ă s, i pe copii s, i le strică mint, ile.

— Eu cred, răspunse Budulea, scot, ându-s, i nerăbdător
fluierul din s, erpar, că învăt, ătura e limba, s, i cu cât mai
multe limbi s, tie omul, cu atât mai învăt, at este. Uite, la
fluierul meu sunt s, ase borte, s, i cânt mai bine pe el decât
pe unul care nu ar avea decât o singură bortă; as, a e s, i omul:
câte limbi s, tie, de atâtea ori e om.

S, i Hut, u voia să umble la aceeas, i s, coală cu mine fiindcă
se gândea să s, adă lângă mine s, i să mă întrebe totdeauna
când nu înt, elege ceva. Dar el odată cu capul n-ar fi îndrăz-
nit să grăiască.
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— As, a-i, zise dascălul, mângâindu-se cu sperant, a că
într-un an Hut, u tot n-are să învet, e ungures, te, ba că are
să uite în urmă s, i ceea ce va fi învăt, at.

Când era să intrăm la dnul profesor, deterăm de o
nouă greutate. Hut, u nu voia deloc să intre. În zadar îi
spuneam că trebuie să fie s, i el, ba mai ales el, de fat, ă, zicea
să intrăm noi s, i să vorbim cu profesorul, că el merge apoi
la s, coală. Dar, la urma urmelor, Hut, u era băiat înt, elept: el
îs, i călcă pe inimă s, i intră cu noi.

Profesorul Wondracek era un om vesel s, i, când intra-
răm, se vedea că-i pare bine, fiindcă râdea din toată inima.
Dascălul Clăit, ă s, i Hut, u rămaseră lângă us, ă, iar eu înaintai
cu Budulea s, i-i spusei dlui Wondracek că, iacă, ăsta e Bu-
dulea, cimpoies, ul de la noi, care are un băiat, pe Hut, u cel
de lângă us, ă, care pân-acum a umblat la s, coală la dascălul
Clăit, ă s, i acum voies, te să fie primit.

— Da, dnule, răspunse d-l Clăit, ă, făcând un pas îna-
inte. La noi a mers s, i s-a purtat bine.

— S, i s, tie tot, adăugă Budulea. Mă rog, jupâne învăt, ător,
să spui ce s, tie Hut, u, Mihail Budulea îl cheamă, fiindcă mi-
e copil, iară mie îmi zice Lăpădat; îi sunt tată. Spune, te
rog, ca să s, tie s, i domnul ce-a învăt, at Hut, u.

Dascălul Clăit, ă era foarte învăt, at, dar nu era deprins
a vorbi cu dascălii papistăs, es, ti s, i nici nu-i plăcea să stea
fat, ă cu ei. Îi venea deci cam greu să se tălmăcească cu dnul
Wondracek, un om care nici nu s, tia românes, te, ci vorbea
de-t, i venea să fugi mâncând pământ. Acum era însă vorba
de învăt, ătura ce-i dăduse lui Hut, u; el făcu dar un al doilea
pas înainte s, i grăi as, ezat:

— Eu cred că dnul profesor îl va întreba la examen.
Pentru ca să-l vedet, i d-voastre: eu nu s, tiu ce se cere la
s, coala de ici, s, i dnul profesor, care s, tie, nu are decât să-l
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întrebe pe el, ca să vadă dacă s, tie destul, prea mult ori prea
put, in.

El sări speriat la o parte. Numai acum băgase de seamă
că stă pe covorul ce era întins pe jos. Dar dascălul Clăit, ă,
intrând odată în foc,nu-s, i pierdea lesne sărita.

— Pentru că să vedet, i d-voastră, urmă el, la noi se
învat, ă tot ceea ce trebuie să s, tie un om ca să poată trăi cum
se trăies, te la sat: aici se cere altceva. Fără îndoială, mai
put, in, dar altceva, ce poate că noi nu s, tim, fiindcă nu avem
nevoie să s, tim s, i nu este bine ca omul să învet, e lucruri ce
nu sunt de nici un folos, deoarece pierde vremea în care
trebuie să învet, e lucruri folositoare. As, a se obis, nuies, te la
noi, la românii ortodocs, i, fiindcă eu sunt ortodox s, i băiatul
de asemenea.

Dnul Wondracek privea în tot timpul când la unul,
când la altul dintre noi s, i părea foarte vesel, deoarece îs, i
stăpânea râsul.

De când auzise cuvântul examen, Hut, u uitase s, i sur-
tuc s, i pantaloni s, i stătea încordat la locul său, iară acum
înainta cu pas, i hotărât, i s, i băgând bine de seamă ca nu
cumva să o pat, ă ca dascălul Clăit, ă, apoi se opri tocmai la
marginea covorului, stând drept ca un par înaintea dlui
Wondracek s, i at, intindu-s, i ochii la buzele lui.

Dl Wondracek privi câtva timp la el s, i parcă era supă-
rat, fiindcă nu-i mai venea să râdă.

— S, tii ungures, te?
— Nu s, tiu.
— S, tie, domnule! zise Budulea nerăbdător. În zadar spu-
nea dascălul Clăit, ă că n-a învăt, at decât a citi; în zadar
spuneam chiar eu că nu înt, elege nimic, căci Budulea îl
ruga pe dnul Wondracek să-i dea o carte ungurească s, i va
vedea ce s, tie.

235



— Nu s, tie să vorbească, dle, dar înt, elege din carte.
Profesorul Wondracek iar se făcu vesel, îi dete lui Hut, u
o carte ungurească, pentru ca să vadă cum cites, te s, i cum
rostes, te vorbele.

Hut, u începu să citească cu glas tare, răspicat s, i ară-
tând deslus, it fiecare comă, fiecare punct.

Îl văd parcă s, i acuma pe Budulea. El stete nit, el încre-
menit, apoi se apropie încet de dnul Wondracek, îl atinse
de mânecă s, i-i s, opti uimit:

— S, tie, dnule, chiar să vorbească. Acum dnul Wondra-
cek nu-s, i mai stăpâni râsul. Dar tot în zadar îs, i dete s, i el
silint, a să-l facă pe Budulea să înt, eleagă că Hut, u nu s, tie de-
cât să citească ungures, te, căci în loc de a-l lămuri, îl făcea
din ce în ce mai încurcat. S, i se vede că dlui Wondracek îi
plăcea încurcătura lui, fiindcă nu-l mai slăbea. Mai puse
câteva întrebări lui Hut, u, ca să vadă ce s, tie din celelalte,
apoi iar se legă de Budulea cel bătrân, care-i plăcea mult,
deoarece era scurt, gros, s, chiop de piciorul stâng, rotund
la fat, ă s, i zâmbea când vorbeai cu el.

— Băiatul nu s, tie mult, zise el în sfârs, it, dar îl primesc,
fiindcă e feciorul d-tale, s, i dacă va fi silitor, are să treacă
examenul. E destul de mare, adăugă el as, ezat, pentru ca
să înt, eleagă că-i s, ade rău între copii dacă nu învat, ă bine,
pentru că atunci e ca măgarul între oi.

Atât îmi trebuia s, i mie. Întrebat, i dacă-mi părea bine?
Dar se înt, elege că-mi părea bine: nici nu mai mergeam,
zburam spre casă, pentru că Hut, u trebuia să locuiască cu
mine; el era s, i trebuia să rămână sub scutul s, i povăt, uirea
mea. S, i cum mergeam, eu mergeam iute, fiindcă eram
fericit, dascălul Clăit, ă grăbea, fiindcă era om neobosit, Bu-
dulea cel bătrân s, chiopăta sprinten s, i pe mărunt, ite cu noi,
fiindcă nu-s, i mai găsea rostul s, i ar fi voit să afle vreun om
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ca să-i spună cele petrecute, s, i numai Hut, u venea as, ezat
s, i cu pas, i măsurat, i în urma noastră, ca s, i când nici n-ar
s, ti de ce e vorba.

— Vino, măi, mai iute, îi zisei eu nerăbdător.
— Lasă că vă ajung eu, răspunse el zâmbind....

II

Eram cinci ins, i la precupeat, a Lenca Liuchici s, i aveam două
paturi s, i o masă, iară Hut, u se culca pe jos, fiindcă taică-
său îi adusese o saltea cu paie, două perini, o velint, ă, trei
rânduri de albituri, două pâini mari, un săculet, de fasole,
altul cu făină s, i mămăligă s, i o bucată de slănină, ca să-i fie
pe două săptămâni. Seca Lenca avea două fete s, i un copil,
era sârboaică s, i vindea pes, te la piat, ă; ea se certa totdeauna
pe sârbes, te când era acasă, s, i pe românes, te în piat, ă, dar
altminteri era femeie bună s, i t, inea la noi, fiindcă eu s, i
Iot, a îi plăteam s, i cu mâncarea, iară ceilalt, i doi, care erau
preparanzi, s, i Hut, u îi plăteau pentru pat s, i pentru locul
saltelei, mai având ca să le fiarbă, din al lor, s, i de mâncare,
când aveau câte ceva. Hut, u nu plătea decât pe jumătate,
adică s, aizeci de creit, ari pe lună, fiindcă îi aducea în toate
diminet, ile cos, urile cu pes, te verde s, i pe cel cu pes, te uscat,
făcea foc, mătura în casă, spăla vasele, căra apă s, i aducea
iar cos, urile acasă, când se însera, s, i atunci mă duceam s, i
eu să-i ajut, pentru că îmi plăcea să port cos, ul cu pes, te, s, i
pes, tele mirosea frumos.

As, a se petreceau lucrurile pe vremea aceea, s, i vremile
erau atunci minunate.

Budulea cel cu fluierul în s, erpar venea în toate vinerile
s, i ne aducea câte ceva de acasă. El pleca de joi s, i venea
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încet, dar totdeauna cu traista plină. Iară când întâlnea
vreun drumet, , prindea vorbă cu el s, i, dacă drumet, ul nu-
l întreba, el îi spunea fără să fie întrebat: „Mă duc s, i eu
la oras, , fiindcă am un fecior la s, colile cele mari. Are să
iasă dascăl. Eu sunt Budulea, cimpoies, ul de la Cocorăs, ti.”
Iară seca Lenca se bucura totdeauna când joi de cu seară
ne pomeneam cu el, pentru că Budulea s, tia o mult, ime
de minciuni s, i niciodată nu venea cu mâna goală. Vineri
după-amiazi Budulea iar se întorcea acasă s, i le spunea
drumet, ilor c-a fost la oras, , fiindcă are un fecior la s, colile
cele mari.

Dar după ce se întorcea acasă, Budulea se făcea trist.
De când avea s, i el un fecior la s, colile cele mari, se gândea
mereu că, oare ce poate să se fi ales de Safta; nu se putea
el bucura as, a singur, când s, i ea trebuia să se bucure cu el
dimpreună. S, i când se gândea cum s-ar bucura Safta dac-
ar afla că feciorul ei are să fie dascăl, ochii i se umpleau de
lacrimi s, i credea că, moartă să fie, ar scoate-o din pământ.

S, i pentru aceea Budulea nu-s, i mai găsea tigna de mai
nainte s, i era mereu dus în drumuri.

Apoi a venit peste câteva săptămâni dascălul Clăit, ă s, i
cu Budulea s, i cu nevasta lui Budulea, care era mama lui
Hut, u, s, i părea acum mai bătrână decât Budulea.

Dascălul era foarte as, ezat, ca s, i când ar fi stat înaintea
episcopului. Budulea râdea în el, ca omul care a făcut o
poznă din cele mai bune, iară Buduleasa era nerăbdătoare,
ca s, i când ar fi stat pe spini s, i jăratic.

Dar ziua aceea nu era vineri, s, i noi eram la s, coală. Bu-
dulea s-a gândit dar să vie ca să-l ieie pe Hut, u s, i să-l ducă
acasă, dar să nu-i spuie nimic, pentru ca să vadă ce zice.

Fiind însă că noi eram în clasă s, i profesorul ne vorbea
tocmai despre cele patru părt, i cardinale ale universului,
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Budulea a deschis us, a, a băgat capul prin deschizătură s, i-a
strigat tare:

— Măi Budulea taichii! De-atunci a rămas Hut, u „Bu-
dulea Taichii”. Dnul profesor Wondracek a sărit mânios,
fiindcă Hut, u s-a ridicat s, i-a zis: „Noi suntem, domnule
profesor!” iară băiet, ii au început să râdă.

Dar când Budulea a intrat, a zis: „Vreau să-l duc acasă,
ca să vadă pe maică-sa”, domnul Wondracek nu mai era
mânios s, i mi-a dat s, i mie voie să plec, fiindcă s, i eu voiam
să văd pe mama lui Hut, u.

Hut, u însă nici acum nu mergea iute. El era băiet de
cinci ani când plecase maică-sa; o t, inea bine minte s, i, pre-
cum a as, teptat zece ani ca să o vadă, mai putea as, tepta
încă cinci minute.

Când am ajuns apoi acasă, la seca Lenca, dascălul era
mis, cat, Budulea iarăs, i râdea în el, seca Lenca stătea cu
fetele ei privind ca la o minune; iară eu nu cunos, team pe
mama lui Hut, u, fiindcă n-o văzusem niciodată.

Hut, u o cunos, tea s, i s-a dus să-i sărute mâna, dar ea
n-a primit, ci i-a zis că s-a făcut mare s, i s-a uitat la el. S, i el
s-a uitat la ea s, i i-a zis că a îmbătrânit. Apoi n-au mai zis
nimic, ci au stat fat, ă în fat, ă s, i s-au uitat amândoi as, a în
vânt.

— Nu-t, i pare bine că vezi pe maică-ta? a grăit atunci
Budulea apropiindu-se.

— Îmi pare bine, taică, a răspuns Hut, u, s, i s, i-a băgat
mâna în buzunarul pantalonilor.

După aceea Hut, u a ies, it afară s, i a început să plângă,
iară maică-sa a ies, it după el, ca să plângă s, i ea; am început
să plâng s, i eu, fiindcă nu mai văzusem pe Hut, u niciodată
plângând. Dar Budulea râdea acum s, i se uita la noi; pentru
aceea am ies, it s, i eu afară s, i, când am văzut că Hut, u plânge,
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iar mumă-sa îl t, ine în brat, e s, i-l sărută, m-am oprit cuprins
de fiori înaintea lor.

Întrebat, i dacă-mi părea bine? Îmi venea parcă să t, ip
de bucurie, dar am plecat, ca să nu-i supăr.

De-aici înainte Budulea venea cu nevasta la oras, s, i
le zicea drumet, ilor: „Mergem la oras, fiindcă avem un fe-
cior la s, coala cea mare. Are să iasă dascăl.” Iară când
venea singur, el le zicea: „Mergem, când eu, când nevastă-
mea, la oras, fiindcă avem un fecior la s, colile cele mari.
Învăt, ătură cere multă cheltuială s, i nu putem să ne pier-
dem ziua amândoi, adică atât eu, cât s, i nevasta mea. Eu
sunt Budulea, cimpoies, ul de la Cocorăs, ti.”

III

Iară noi umblăm la s, coală, Budulea Taichii s, i eu, amândoi
din Cocorăs, ti, amândoi în gazdă la seca Lenca.

În ziua întâi Budulea voia cu orice pret, să rămâie stând
lângă us, ă, s, i numai după multă stăruint, ă se hotărî să se
as, eze pe cea din urmă bancă. Îi părea că toată lumea îl
s, tie, îl cunoas, te s, i se întreabă cum adică să fie el îmbrăcat
în hainele dascălului Clăit, ă s, i să umble la s, coală tot cu
domnis, ori. Încetul cu încetul, însă, el s-a deprins, s, i în
cele din urmă a ajuns că nici unul dintre băiet, i nu putea
să-l scoată din ale lui. Un obicei a păstrat cu toate aceste:
îndată ce sosea acasă, el se dezbrăca, îs, i curăt, a hainele, le
împăturea cu multă băgare de seamă s, i le punea în ladă,
apoi lua cartea s, i învăt, a lect, ia.

Seca Lenca nu ne dădea lumânare, ci trebuia să ne
cumpărăm noi din banii nos, tri. Pentru ca să nu fie nici o
supărare, avea fiecare lumânarea sa s, i, dacă astăzi învăt, am
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la lumânarea mea, mâine luam pe a ta, s, i as, a mai departe.
Budulea n-avea niciodată lumânare, s, i as, a el se silea să
învet, e ziua, dar când eu îl chemam la lumânarea mea, el
zicea că nu poate să învet, e cu ceilalt, i, fiindcă-l supără.

Iară când n-avea nici unul lumânare, ne culcam, noi
în paturi s, i Budulea pe salteaua cu paie, apoi spuneam
poves, ti. Fiind însă că adeseori se întâmpla că unul spunea
povestea s, i ceilalt, i adormeau, s-a hotărât ca atunci când
povestitorul zice „ciolan”, tot, i ceilalt, i să zică „ciorbă”, pen-
tru ca astfel să se dea pe fat, ă cel ce adoarme înainte de
vreme s, i să-s, i afle cuvenita răsplată în ghionturi numă-
rate.

S-a întâmplat dar că domnul profesor Wondracek ne
vorbea despre cele cinci rase ale neamului omenesc s, i,
trecând la indieni, a zis că sunt nis, te oameni foarte gros, i
la ciolan.

Atunci Budulea Taichii a strigat tare: „ciorbă!”, iar
profesorul Wondracek a sărit mânios, fiindcă băiet, ii au
început să râdă în hohote.

— Ce a fost asta? întrebă el aprins. Eu mă temeam că
acum Budulea Taichii are să fie pedepsit; am grăbit dar să
răspund eu pentru el, fiindcă s, tiam ungures, te.

S, i atunci a râs domnul profesor Wondracek s, i l-a în-
trebat pe Budulea dac-a înt, eles, iar Budulea a răspuns că
da.

— Atunci să-mi spui, grăi profesorul cu îndoială. Bu-
dulea îs, i netezi părul pe frunte, îs, i potrivi hainele pe trup,
ies, i din bancă s, i înaintă cu pas, i hotărât, i la locul unde stă-
teau băiet, ii când îs, i spuneau lect, ia, apoi se opri s, i as, teptă
să fie întrebat.

Fiindcă Budulea era cel mai mare în s, coală s, i fiindcă cu
toate astea el era Budulea Taichii, băiet, ii râdeau totdeauna
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când îl vedeau s, i râdeau mai ales acum, pentru că Budulea
vorbea foarte scâlciat ungures, te. Dar el vorbea s, i s, tia ce
vrea să zică s, i parcă-i părea bine că băiet, ii râd. Pentru
aceea băiet, ii râdeau din ce în ce mai put, in, s, i mai ales
după ce profesorul i-a spus să zică lect, ia de ieri, ei nu mai
râdeau deloc, iară mie îmi părea bine, fiindcă Hut, u s, tia
lect, ia s, i o spunea frumos.

— Bine! zise domnul profesor Wondracek. Vezi io scri
la tine „kitünö, eminens!” . Iară de aici înainte domnul pro-
fesor Wondracek t, inea la Budulea, s, i de câte ori vreunul
dintre băiet, i nu s, tia lect, ia, îl chema pe Budulea, ca să i-o
spună el.

Când a venit apoi examenul cel mic, Budulea Taichii a
fost clasificat la locul al cincilea, s, i nouă, băiet, ilor, ne părea
bine, fiindcă Budulea era în clasa noastră, iară celelalte
clase n-aveau nici un fel de Budule.

În urmă, domnul profesor Wondracek l-a întrebat pe
Budulea din ce trăies, te. El a răspuns că are din ce trăi,
fiindcă plătes, te s, aizeci de creit, ari pe lună la seca Lenca,
poartă cos, ul cu pes, te, mătură casa, face foc s, i cară apă.
Cu toate acestea, profesorul Wondracek l-a luat la el, s, i
de aici înainte Budulea nu mai plătea s, aizeci de creit, ari s, i
nu mai purta cos, ul cu pes, te, ci curăt, ea ghetele s, i hainele
domnului profesor, mătura s, coala s, i umplea pipele dom-
nului Wondracek s, i, afară de aceste, aducea doi băiet, i din
clasa întâi la s, coală s, i îi ducea iar acasă.

Nouă, celor de la seca Lenca, ne părea rău, fiindcă
acum nu mai era cine să ne spună ce zice seca Lenca când
se ceartă pe sârbes, te cu fetele ei, căci numai Hut, u învăt, ase
sârbes, te; dar mie îndeosebi tot îmi părea bine, pentru că
Hut, u era din sat de la noi s, i t, inea la mine, iară cei doi
băiet, i îl apucau unul de-o mână, cellalt de alta s, i îi ziceau:
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„Budulya bacsi”.
Budulea cel bătrân venea acum tot a doua săptămână

la oras, s, i le spunea drumet, ilor că are un fecior care e das-
căl pe doi copii de domn s, i e mâna dreaptă a dascălului
de la s, colile cele mari. Deoarece însă Hut, u locuia acum
la s, coală s, i nu mai avea ce să-i aducă, bătrânul venea cu
câte o traistă de cires, e, de pere primării, de mere vărgate
ori cu câte un cos, de căps, une, pe care le împărt, ea între
noi. Pentru aceea, când îl vedeam, strigam cu tot, ii: „Iacă
taica!”, s, i ne adunam împrejurul lui.

El zâmbea s, i-l întreba pe fiecare de nume, iar mie îmi
părea bine, fiindcă Budulea era cimpoies, ul de la noi s, i
t, inea s, i el la mine.

La capătul anului lucrurile s-au schimbat. Eu am plecat
acasă, iar Budulea Taichii a rămas la domnul profesor
Wondracek.

Dascălul Clăit, ă era nenorocit, fiindcă auzise că dom-
nul Wondracek voies, te să treacă pe Hut, u la s, colile latines, ti.
Era o curată hot, ie să ia băiatul pe care l-a crescut el în
s, coala lui s, i să-l nenorocească, depărtându-l de la dăscălie,
pentru ca să-l scoată, te pomenes, ti ce, popă, ba poate chiar
avocat.

— E rău, foarte rău, zicea el. Pentru că să vezi d-ta: e
adevărat că trebuie să fie s, i popi s, i alt neam de oameni,
dar cel mai mare lucru e dascălul, s, i as, a oamenii cei mai
ales, i trebuie să fie dascăli.

Însă Budulea nu voia să înt, eleagă nenorocirea ce i
se pregătea lui Hut, u. El s, tia un lucru: că fluierul lui are
s, ase borte, s, i când auzea că Hut, u are să învet, e latines, te,
greces, te, ba chiar s, i nemt, es, te, îi venea să sară cuc de bucu-
rie s, i, mergând la oras, , le zicea drumet, ilor: „Am un fecior
la învăt, ătură. Are să iasă dascăl mare. Vorbes, te sârbes, te s, i
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ungures, te, iar acum învat, ă latines, te, greces, te s, i nemt, es, te:
nu-i mai lipses, te nici o limbă pentru ca să fie cele s, ase
depline.”

Căci, după cum s, tia Budulea, nu erau atunci pe lume
decât s, ase limbi, fiindcă frant, uzeasca era un fel de nemt, ească,
ruseasa un fel de sârbească, iar turceasca un fel de limbă
păgânească, pe care puteai s-o înt, elegi în latines, te, căci,
după cum spune dascălul Clăit, ă, s, i latineasca era o limbă
păgânească. Hut, u putea dar să se înt, eleagă cu toată lu-
mea.

Drumet, ii dădeau din cap s, i, întorcându-se acasă, spu-
neau că este la Cocorăs, ti un cimpoies, care are un fecior
foarte învăt, at, ce s, tie toate limbile, s, i că l-au văzut chiar
ei pe acel cimpoies, , care e un om scurt, gros, s, chiop de
piciorul stâng, rotund la fat, ă s, i zâmbes, te totdeauna când
vorbes, ti cu el.

IV

Eu am trecut în clasa a patra, iară Budulea Taichii s-a făcut
student, s, i iar îmi părea stras, nic, ca s, i pe timpul când
eram la dascălul Clăit, ă, încât parcă nu mai îndrăzneam
să vorbesc cu el s, i mă simt, eam mângâiat când el vorbea
cu mine. Când avea timp, el venea la noi, mă întreba ce
fac s, i-mi spunea ce mai face el. Apoi, când se ducea la
plimbare cu cei doi copii, venea iar pe la mine s, i mergeam
împreună. Fiindcă era toamnă, frunzele căzuseră s, i noi
căutam castane sălbatice printre frunze ca să vedem care
s, tie să arunce mai departe, ceea ce copiilor le făcea multă
plăcere.

După aceea a venit Crăciunul, s, i Budulea Taichii a că-
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pătat voie să se ducă pe opt zile acasă. Era zăpadă, s, i el se
găti să plece pe jos, cu Iot, a Vătriceanu, cu Petru Popescu
s, i cu Nică Dârăilă, feciorul preotului din Fundureni. Când
am auzit că ei pleacă, am zis că mă duc s, i eu cu dâns, ii, iar
Hut, u, văzând că voiesc să merg, m-a luat s, i pe mine, s, i
eram foarte vesel, căci Nică era băiat de tot hazul, s, tia să
facă o mult, ime de pozne s, i ne as, teptam să întâlnim pe
drum sania noastră, care să ne ducă până la Cocorăs, ti. Eu
eram fericit, căci acum mergeam s, i eu pe jos acasă, iară
Budulea Taichii mergea mai încet decât de obicei, fiindcă
ducea s, i o legătură, în care-s, i strânsese un calendar pen-
tru dascălul Clăit, ă, o fundă făcută din panglică albastră
pentru Neli s, i cinci iconit, e pentru celelalte fete ale dască-
lului, s, i tot în acea legăturică mai avea s, i pălăria cea nouă,
ce-s, i cumpărase pentru Crăciun, s, i, afară de aceste, în-
văluit bine într-o hârtie groasă, nis, te pes, te uscat, fiindcă
atât lui Budulea, cât s, i Budulesei le plăcea pes, tele sărat. El
t, inea dar legăturica departe de trup s, i o purta cu băgare de
seamă, pentru ca nu cumva deosebitele lucruri dintr-însa
să se strice unul pe altul.

Eu nu duceam nimic, dar zgribuleam de frig s, i-mi era
rus, ine să le-o spun, deci as, fi dorit să întâlnim cât mai
curând sania.

Când am sosit, amort, it de frig, la Cocorăs, ti, îmi era
frică să mă duc acasă; pentru aceea Hut, u a venit cu mine,
ca să spună că el e de vină că m-a luat s, i pe mine, s, i toate
au fost bine, fiindcă mama se bucura că n-am degerat pe
drum, iară tata zicea că as, a trebuie, ca voinicii se umble
pe ger s, i frig.

De la noi Hut, u se duse acasă. Budulea s, i Buduleasa
nu s, tiau ce să-i facă, unde să-l pună s, i cum să-s, i arate
părerea de bine, căci acum întâia oară îs, i aveau feciorul
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acasă la dâns, ii. De mult se vorbiseră ca de Crăciun să
meargă împreună la biserică, fiindcă Safta nu-l auzise
încă pe Hut, u cântând în strană, s, i Budulea îi zisese de
multe ori: „Să-l auzi s, i vei vedea că nici chiar dascălul nu
cântă mai bine!”

Dar când erau să plece, Buduleasa, muma lui Hut, u,
s-a oprit în pragul us, ii, zicând că ea nu poate să meargă
cu Hut, u la biserică, pentru că tot satul s-ar uita la el, iar
de la el la dânsa. Hut, u n-a răspuns nimic, ci s-a întors în
casă, iară Budulea a grăit: „As, a-i! pentru ce să mergem
noi la biserică dacă putem să rămânem tot, i trei acasă!”,
s, i Budulea se bucura acum că nu s-a dus la biserică, ci au
rămas tot, i trei, el s, i nevasta lui s, i copilul lor, împreună,
ca să vorbească, să fie veseli s, i ca Hut, u să le mai spuie
despre cele ce se petrec la s, coală s, i la oras, . Numai Safta
era tristă s, i zicea mereu că-i pare rău, că, pentru dânsa, ei
n-au putut merge la biserică, dar ea cu toate acestea, în
fundul inimii, era fericită s, i, când a mai ies, it ca să caute
de masă, parcă-i venea să plângă.

Fiind dar că Hut, u nu s-a dus la biserică, dascălul Clăit, ă
era foarte nenorocit.

În tot timpul sfintei liturghii el stătea ca pe jăratic s, i
privea mereu la us, ile bisericii, că doară va vedea pe Hut, u
intrând, iar când vedea că nu vine s, i nu vine, i se urca sân-
gele în cap, fiindcă-i era rus, ine de satul adunat în biserică
s, i de oamenii care-s, i ziceau: „Iaca, se vede ce om a făcut
dascălul nostru din Hut, u lui Budulea!”

As, teptase de mult ca Hut, u să vie de Crăciun acasă,
pentru ca să-l ia la răfuială pentru purtările lui nemai-
pomenite s, i să-i arate cum nu trebuia să meargă, după
vorbele dascălului papistăs, esc, la s, colile latines, ti: acum
Hut, u venise, era în sat s, i nu voia să s, tie de nimic. Când
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ies, i dar din biserică, dascălul Clăit, ă o luă drept spre par-
tea satului în care locuia Budulea, căci nu se mai putea
stăpâni.

— Adică te-ai făcut păgân? strigă el încă din tindă.
Te-ai lepădat de mine, te-ai lepădat de sfânta biserică în
care ai crescut, în care te-am crescut eu, ca să fac om din
tine! Pentru că să vezi tu: dacă n-as, fi fost eu, ca să-t, i
dau cele mai dintru început s, i mai de căpetenie s, i mai
folositoare învăt, ături, ai fi rămas tot atât de prost ca ceilalt, i
oameni, care nu s, tiu nimic, fiindcă n-a fost cine să-i învet, e:
s, i fiindcă eu ît, i voiam binele, ca să te scot cu vremea dascăl,
nu mai voies, ti să s, tii de mine, nu mai voies, ti să umbli la
biserică, te crezi cine s, tie ce. Dar ce vrei să te faci acum?
calvin? papistas, ? popă? notăras, ? Spune-mi, ce?

Hut, u rămase ca trăsnit din senin înaintea lui.
— Dascăl mare, jupâne învăt, ător, răspunse Budulea, apropiindu-
se cu sfială, dascăl întâi, care s, tie toate limbile s, i spune
celuilalt dascăl ce trebuie să învet, e pe copiii oamenilor. Alt
lucru nu se poate. Dar fiindcă n-a venit decât ieri acasă
s, i fiindcă maică-sa, nevastă-mea, nu voia să meargă la bi-
serică, a rămas s, i el acasă cu noi, cu părint, ii lui, cu mine,
care îi sunt tată, s, i cu maică-sa, nevastă-mea, fiindcă ni-e
copil s, i t, ine la noi ca la părint, ii lui.

— Prea bine, prea bine! grăi dascălul mai domol. Nu
s, tiam. Copiii trebuie să t, ină la părint, ii lor s, i la dascălul lor,
fiindcă el este părinte sufletesc: acesta e cel dintâi lucru
pe care trebuie să-l învet, e copiii la s, coală. E foarte frumos
că Hut, u t, ine la părint, ii lui, s, i-mi pare bine: dar atunci
pentru ce s-a dus fără voia mea la s, colile latines, ti? S, tii tu,
mă, urmă el cu asprime, că eu aveam de gând să te scot
dascăl în sat s, i să-t, i dau pe fata mea, Cornelia, de nevastă?

— Una ca asta nu se poate! strigă Budulea scos cu
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desăvârs, ire din sărita lui.
— S, tiu, răspunse Hut, u rece ca la examen, precum

mi-at, i spus-o de mai multe ori, s, i i-am adus o fundă de
panglică albastră pentru Crăciun.

— Atunci pentru ce te-ai dus la s, colile latines, ti? în-
trebă dascălul cu totul domol.

Aceasta era întrebarea la care se as, tepta Hut, u s, i la care
de mult îs, i pregătise răspunsul; el făcu dar un pas înainte,
îs, i potrivi hainele pe trup, răsuflă o dată din greu, apoi
grăi răspicat s, i deslus, it:

— Jupâne învăt, ător! Profesorul, domnul Wondracek,
a zis că mă dă la gimnaziu s, i i-am spus că nu se poate,
fiindcă d-ta ai zis că trebuie să mă duc la preparandie,
ca să mă fac învăt, ător. El a răspuns că tocmai spre a mă
face învăt, ător trebuie să învăt, mai nainte latines, te. Eu
atunci i-am spus că nu se poate, fiindcă d-ta ai zis că limba
latinească e o limbă păgânească. El atunci a râs s, i a zis că
eu sunt prost, deoarece chiar limba românească e s, i ea un
fel de limbă latinească, s, i că nu pot să fiu profesor dacă nu
s, tiu latines, te.

— Vezi, grăi dascălul pus pe gânduri, despre aceasta
am citit s, i prin gazete. Pentru că să vezi s, i tu: eu am vreo
nouă foi de gazete, pe care le t, in, fiindcă e în ele pe ici,
pe colo câte ceva frumos s, i folositor s, i e bine ca omul să
strângă asemenea gazete. În cărt, ile noastre românes, ti,
cum le avem în biserică, nu stă nimic despre aceasta, dar
în gazetele ieste mai noi se zice că latinii erau păgâni, cum
sunt bunăoară turcii, s, i aveau un împărat Lat, ium, care
vorbea românes, te, s, i de-acolo ne numim noi români. As, a
ceva... nu t, in bine minte. Tu s, tii acum latines, te: să fie oare
ca românes, te?

— Tocmai pe tocmai! răspunse Hut, u. Latines, te se
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zice: Hic gallus cantans, in arbore sedens, pira poma comedens,
chichirichi dicens!

— Auzi vorbă! strigă Budulea încântat. Curat latines, te
le spune!
— Dar nu prea seamănă a românes, te, adause dascălul.
— Cum nu?! zise Hut, u. Gallus e cocos, , cantare e cântare,
”arbore ”e arbure, ”pira ”e pară, ”poma ”e poamă, ”sedere
”e s, edere, ”dicere ”e zicere.

— Da, cam aduce, cam aduce... zise dascălul pus pe
gânduri. Nu-i vorbă, e mai bine să s, tie omul s, i latines, te.
Se vede că e românească stricată, bunăoară cum vorbesc
ungurii. Multe mai scornesc oamenii. S, i cum ziceai că
sună cocos, ?

— Gallus.
— Nu aduce cu românes, te, dar sună frumos. Gallus, parcă
vezi cocos, ul.

— Frumoasă vorbă! adaugase Budulea. S, i cum zice
om?
— Homo.
— Auzi vorbă. Seamănă. Dar muiere?
— Mulier.
— Curat românes, te!
— Dar aceea ce e, când popa papistăs, esc zice: Dominus vo-
biscum?
— Domnul cu voi.
— Auzi! frumos o scoate! grăi acum dascălul cu totul îm-
blânzit. E bine să s, tie un dascăl s, i latines, te. Pentru că să
vezi tu: se pot găsi s, i în latines, te cărt, i scrise despre lucruri
folositoare s, i le pot, i citi. Dar omul trebuie să fie înainte
de toate cres, tin s, i să t, ină la limba lui, pentru că nu e nici
o limbă mai frumoasă la sunet s, i mai deslus, ită la înt, eles
decât cea românească. Să vii la mine, să-t, i arăt gazetele
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mele s, i să-mi mai spui despre cele latines, ti.
Seara jucam cu tot, ii cărt, ile, pe nuci, la dascălul Clăit, ă,

care stătea la o parte, între gazetele lui, s, i cerea mereu
cuvinte latines, ti de la Hut, u. El avea cinci numere din
Gazeta Transilvaniei s, i patru din Foaie pentru minte, inimă s, i
literatură s, i acum căuta mereu locul unde se vorbea despre
Lat, ium.

— E, în sfârs, it, bine să le s, tii s, i aceste, zicea el din
când în când, fiindcă se vorbes, te câteodată despre ele, s, i
e frumos să s, tii care din neamul nostru au fost împărat, i
s, i să arăt, i, negru pe alb, că nici noi nu suntem un neam
prost.

Dar Hut, u nu prea băga de seamă la aceste, căci el era
cel mai nenorocit om de pe fat, a pământului.

Înainte de toate se simt, ea ca într-o lume cu desăvârs, ire
străină. Chiar s, i casa dascălului părea alta decât aceea de
care-s, i aducea aminte: us, ile s, i ferestrele îi păreau grozav
de mici s, i tavanul foarte jos, apoi toate, chiar s, i îmbră-
cămintea fetelor, erau sărăcăcioase. După aceea, fusese
primit cu prea multă răceală. Afară de Livia care grăbise ve-
selă la dânsul, toate celelalte fete, dimpreună cu dăscălit, a,
vorbeau cu el ca s, i cu un străin. Linică parcă se temea de
el. Mili, care crescuse acum mare, fiindcă trecuse s, ase
ani, stătea sfiită la o parte s, i-l privea cu ochi mari; Veturia
nici nu voia să s, tie de dânsul, iar la Cornelia nu îndrăz-
nea el să privească. Cornelia îi dăduse mâna; atât t, inea
minte. Apoi mai t, inea minte că ea a zis că e pagubă de
banii pe care i-a dat pentru funda cea de panglică albastră,
fiindcă asemenea funde nu sunt decât pentru domnis, oare,
dar îi mult, umes, te pentru ea s, i o va păstra ca un semn de
aducere-aminte. Livia, dimpotrivă, era mâhnită că i-a
adus numai o iconit, ă, ca la copii, iar Linică îs, i rupsese
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peste put, in iconit, a în două. Mili tăcea cu iconit, a în mână:
într-un târziu, ea o privi cu sfială, apoi iarăs, i o strânse s, i
urmă a se uita cu ochi mari la Hut, u.

După toate acestea, Hut, u mai juca s, i cărt, i. Când câs, tiga,
mâinile îi tremurau fiindcă se s, tia în câs, tig, iar când pier-
dea, ele îi tremurau fiindcă pierdea: ar fi voit ca tot alt, ii
să piardă ori să câs, tige, pentru ca el să se poată mereu bu-
cura de hazul lucrului. El se juca însă mai ales cu Cornelia;
de mine, de Livia s, i de Veturia nici nu t, inea seama, iar
noi trei ne t, ineam strâns, i s, i as, a îi băteam mereu. În cele
din urmă, Hut, u pierdea întruna. Mili se apropiase încetul
cu încetul de el, se pusese pe scaun lângă dânsul s, i nu-i
dădea pace. Ce-i drept, ea nu-i vorbea nimic, chiar nici
nu se mis, ca, dar stătea alipită de dânsul, s, i asta îl zăpăcea.
După aceea Livia se apropiase de cealaltă parte s, i-i s, optise
la ureche, destul de tare ca să auzim cu tot, ii:

— As, a-i că dacă mai vii o dată îmi aduci s, i mie o fundă,
dar să fie ros, ie!

Cornelia s-a uitat atunci la ea s, i a zis:
— Nu t, i-e rus, ine? Iar Hut, u s-a ros, it până la urechi s, i nu
mai s, tia să deie cărt, ile. Iară mie îmi părea bine, fiindcă mi
se umplea căciula de nuci s, i puteam să-i fac mereu parte
s, i Veturiei, care s, edea în genunchi pe scaun s, i se supăra
când pierdea, mai ales dacă se nimerea ca Livia să câs, tige,
s, i Livia câs, tiga mai des decât tot, i.

Când ne-am dus apoi acasă, eram somnoros s, i nu t, in
minte decât atât că, după ce am ies, it, dăscălit, a a strigat în
urma noastră:

— Hut, ule! spune maică-ti că, mergând la biserică, să
treacă pe la mine, ca să mergem împreună.

Iar Cornelia ne-a zis încă o dată „noapte bună”, s, i Mili
a întrebat pe Cornelia dacă vine Hut, u s, i mâine.
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V

A doua zi de Crăciun oamenii s, tiau să spună că dască-
lul Clăit, ă a scos o învăt, ătură nouă despre împăratul din
care se trage neamul românesc s, i că Hut, u are să aducă
învăt, ătura aceasta în sat; iar când Hut, u a venit de Pas, ti
acasă, ei îl întrebau cum stă cu Ler-împărat, din care se
trag românii; fiindcă el zicea că despre aceasta n-a învăt, at
încă, tot satul s, tia că are să mai steie mult la s, coli.

Dascălul Clăit, ă zicea acum că are să steie încă doi
ani, deoarece mai sunt s, i alte lucruri pe care trebuie să le
învet, e.

Hut, u era dar fericit, căci acum nici dascălul Clăit, ă nu
mai era supărat.

Însă, oricât de bun băiat ar fi fost, avea s, i el păcatele
lui. Pe când umblase la s, colala din sat, avusese dorint, a
de a se face dascăl ca Clait, ă; în urmă, după ce s-a dus la
oras, , dorint, a lui era să se facă profesor ca domnul Won-
dracek; acum, în sfârs, it, umblând la s, coli latines, ti, voia să
se facă profesor de gimnaziu s, i îs, i întipărise atât de viu
acest gând, încât se făcuse chiar mai as, ezat de cum fu-
sese, îi plăcea să explice toate lucrurile s, i luase întru toate
apucăturile profesorului său. Fiind însă că acest profesor
era călugăr, ca tot, i profesorii nos, tri, Budulea Taichii mai
avea s, i dorint, a tainică de a se face călugăr s, i, când eram
singuri, îmi spunea mereu că are să ceară voie de la Clăit, ă
spre a se putea călugări.

Iară eu îl vedeam, în gândul meu, pe Budulea Taichii
călugăr, ca profesorii nos, tri de gimnaziu.

A venit apoi toamna. Am plecat singur acasă, căci Hut, u
trebuia să rămână cu cei doi băiet, i.
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Cornelia era acum cu totul mare s, i se plimba cu das-
călul din Strântea, care venea în toate duminicile, după-
amiazăzi, la Cocorăs, ti, în vreme ce Livia mă întreba mereu
când vine Hut, u, iară Veturia s, i Mili, cea mai neastâmpă-
rată dintre toate, se jucau de-a „tai mălai” cu mine s, i cu
ceilalt, i.

De culesul viilor a venit s, i Hut, u pe două săptămâni
acasă. Se juca s, i el cu noi, era sprinten s, i vesel, s, i parcă
nu-i s, edea bine. Stăteam doi câte doi, t, inându-ne de mână.
Când el se punea înaintea noastră s, i zicea „tai mălai în
două s, i ne dă s, i nouă”, noi trebuia să fugim unii la dreapta
s, i alt, ii la stânga, iar el trebuia să prindă pe una dintre fete
s, i atunci se t, inea de mână cu dânsa, pentru ca să-i ia locul
cel ce rămânea singur.

Când zicea „tai mălai”, el privea totdeauna la Livia, s, i
mai ales pe ea voia să o prindă, căci acum se juca s, i ea cu
noi, iar noi râdeam, fiindcă nu putea să o prindă decât
foarte târziu, când, obosită de fugă, ea se lăsa moartă în
brat, ele lui. Atunci obrajii lui se ros, eau s, i noi râdeam cu
atât mai vârtos. Pe Veturia nu putea s-o prindă niciodată,
iar pe Mili o prindea pe loc, fiindcă ea nu putea să fugă
de el, ci se oprea speriată înaintea lui, s, tiind că el are să o
sărute.

Dascălul Clăit, ă zicea că Hut, u are să stea patru ani la
s, coală, s, i era foarte vesel că poate să mai stea de vorbă
cu dascălul din Strântea, care, des, i om tânăr, s, tia foarte
multă carte s, i spunea că Cornelia e muma celor trei Grachi,
iar Veturia muma lui Coriolan, ceea ce-i plăcea lui Clăit, ă,
deoarece amândouă erau fetele lui s, i nu s, tiuse pân-atunci
pentru ce le-a dat aceste nume.

As, a au trecut apoi vacant, ele s, i câteva săptămâni în
urmă eram iar la s, coală.
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Hut, u parcă nu mai era întru toate precum fusese mai
nainte; se făcuse tăcut s, i vorbea mai rar cu mine, ba ade-
seori parcă era supărat dacă prindeam vorbă cu el.

Într-o zi ne pomenirăm cu dascălul Clăit, ă, care venise
la oras, cu dascălul din Strântea, cu muma acestuia, care
era văduvă, cu Livia s, i cu Cornelia.

Budulea cel bătrân, care venise s, i el ca să-s, i vadă fe-
ciorul, mă întrebă dacă Hut, u e amărât. Am răspuns că
nu, căci Hut, u iar se făcuse foarte vesel după ce văzuse pe
Clăit, ă cu Cornelia s, i cu Livia. Atunci se făcu s, i Budulea
foarte vesel, deoarece Cornelia era logodită cu dascălul
din Strântea s, i curând avea să se facă nunta.

— Am zis că nu se poate, îmi grăi el nedumerit. Dar
steie chiar zece ani la s, coală, el trebuie să iasă tocmai ca
dascălul din Strântea, s, i atunci are să ia pe a doua fată a
dascălului. As, a trebuie să fie.

S, i zicându-le aceste, Budulea râdea ca omul gata de a
face o poznă din cele mai minunate.

Eu eram uimit. Înt, elegeam acum pentru ce Hut, u se
făcuse atât de tăcut. El era adică în dragoste cu Livia s, i
avea să se însoare cu ea. Mă uitam la amândoi s, i mi se
păreau atât de nu s, tiu cum, încât mă temeam să privesc
lung la dâns, ii. Mai ales Hut, u îmi era mai stras, nic decât
totdeauna. Numai acum băgai de seamă că începe să-i
crească mustat, a s, i că bărbia îi era acoperită cu păr moale,
ca s, i când ar fi brumată.

Iară ea, Livia, era neastâmpărată, în vreme ce el privea
mereu în ochii ei.

După ce Clăit, ă s-a întors iar cu fetele s, i cu Budulea
cel bătrân la Cocorăs, ti, eu mă gândeam mereu la Hut, u s, i
la Livia, îi vedeam t, inându-se neîncetat de mână, cum îi
văzusem în mai multe rânduri, s, i-mi închipuiam cât de
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grozav trebuie să fie când cineva e în dragoste cu cineva.
Mă cuprinsese un simt, ământ dureros, o tainică amă-

răciune de care nu mă mai puteam feri, fiindcă înt, elegeam
că Hut, u nu mai poate să t, ie la mine, că toată dragostea lui
se revarsă asupra Liviei. El venea tot mai rar pe la mine,
s, i în cele din urmă nu ne mai vedeam, decât din când în
când.

Primăvara, când dă mugurul, noi, băiet, ii, ies, eam la
morminte, ca să ne învăt, ăm lect, ia la aer curat, plimbându-
ne printre vis, inii înflorit, i, ori stând culcat, i pe iarba fra-
gedă s, i presărată pe ici, pe colo cu flori de primăvară.

Venea câteodată s, i el. Îl vedeam plimbându-se de-a
lungul s, ant, ului cu cartea în mână, dar deodată se întindea
pe iarbă, îs, i punea cartea la o parte s, i rămânea timp înde-
lungat privind la cerul albastru ori la norii ce se perindau
pe deasupra lui.

Eram foarte nenorocit fiindcă vedeam că-l munces, te
ceva s, i mie nu vrea să-mi spună nimic, că stă bucuros cu
gândurile lui.

— Hut, ule, i-am zis într-o zi, când mă aflam la dânsul,
as, a-i că tu ai să te însori cu Livia?

El tresări ca s, i când ar fi fost prins asupra unei fapte
rele, a privit lung la mine, apoi s-a ridicat, s-a oprit înaintea
mea s, i a grăit as, ezat:

— Tu nu înt, elegi lucrul ăsta... Da, am să iau de nevastă
pe Livia. Am să fiu bărbatul ei. Dar tu nu s, tii ce va să zică
aceasta. Vezi, urmă el peste put, in, mai cu inimă, ît, i vine
un fel de amet, eală, lumea întreagă parcă t, i se scaldă în
valuri de aur s, i atunci nu zici nimic, ci gândes, ti numai:
am să o iau de nevastă, iară dacă nu s-ar putea, nu s, tiu ce
are să fie.

Vorbele îi ies, eau foarte în silă s, i eu vedeam din fat, a s, i
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ochii lui, vedeam din felul cum mi le spunea că-i pare rău
că le-a zis; doream dar să nu le fi auzit.

— Tu înt, elegi, urmă el nedumerit. Am să fac la toamnă
examenul, apoi trec la preparandie, dacă nu mă vor primi
la teologie. Fac examenul pentru două clase deodată, ca
să fiu cu atât mai degrabă gata, apoi o iau pe Livia s, i mă
fac dascăl, dacă nu mă primesc în teologie.

— Te primesc, fără îndoială, strigai eu cuprins de bu-
curie, fiindcă nu e cu putint, ă să nu te primească.

Bogoslovii erau tot, i oameni mari, cu barbă s, i cu mustăt, i...
Unii fuseseră dascăli s, i acum veniseră cu nevestele s, i cu
copiii lor la teologie, ca să se pregătească pentru preot, ie;
alt, ii terminaseră patru ori mai multe clase gimnaziale,
s, i iar alt, ii fuseseră chiar juris, ti s, i acum se întorseseră cu
gândul de a se face protopopi. Episcopul trebuia dar să-l
primească numaidecât pe Hut, u, fiindcă s, i el avea barbă s, i
mustat, ă.

Eram deci iar fericit, i, căci acum iar ne întâlneam ade-
seori cu Hut, u; ne întâlneam, însă parcă era între noi o
înt, elegere tainică să nu mai vorbim nici despre Livia, nici
despre bogoslovie, nici despre alte lucruri care nu-l pri-
veau decât pe dânsul.

Când m-am întors de vacant, e la Cocorăs, ti, as, fi voit să
strig tare, ca toată lumea să mă audă: „Hut, u a făcut toate
examenele”. Însă nu puteam. As, fi voit să-i s, optesc Liviei,
cu totul încet s, i în taină, o vorbă, dar nu aveam destulă
inimă, s, i as, a ziceam mereu: „Lasă că o să-i spună el.”

— Prea bine! prea bine! zise dascălul Clăit, ă, când află
despre hotărârea lui Hut, u. Foarte frumos! Omul trebuie
să adune învăt, ătură câtă vreme e tânăr, căci mai târziu,
când are nevastă s, i copii, ar mai voi să învet, e, dar nu are
timp s, i nu are tihnă. Trebuie să muncească, pentru ca să-i
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poată hrăni. Când nu are nevastă s, i copii, poate să facă ce
vrea. Pentru că să vezi tu: e multă învăt, ătură în lume s, i e
frumos dacă pot, i să t, i-o câs, tigi toată.

După aceea dascălul Clăit, ă a început să se plimbe prin
casă s, i s-a plimbat, s, i s-a plimbat până ce s-a oprit iar
înaintea lui Hut, u s, i a zis tare:

— Foarte frumos! As, a este! E mai bine popă decât
dascăl. Pentru că să vezi tu! nu e lucru mai plăcut s, i mai
frumos decât să vezi cum din copilul prost se face încetul
cu încetul un băiat des, tept, apoi un om cuminte cu purtări
bune. Eu văd la noi în sat: îi cunos, ti de departe pe cei
ce-au umblat la s, coală s, i-t, i râde inima, spun eu, ît, i râde
inima. S, i trebuie să fie, fiindcă sunt mult, i dascăli. Apoi
vezi tu: s, i popa e un fel de dascăl; s, i el poate să facă mult
bine dacă vrea. N-ai nevioe să fii tocmai dascăl pentru ca
să faci trebile unui dascăl, însă dacă vei fi popă, es, ti mai
bine plătit s, i ai mai multă vreme.

S, i s-a plimbat dascălul Clăit, ă, s, i s-a plimbat, s, i tot s-a
plimbat, fiindcă-i părea bine s, i nu s, tia ce să mai zică.

În sfârs, it, el s-a oprit, dar n-a zis nimic, ci a stat s, i a
privit lung la Hut, u, s, i numai după ce a privit l-a întrebat:

— Cât, i ani mai trebuie să stai tu pe la s, coli, pentru ca
să învet, i tot ce se poate învăt, a?

— Mult, a răspuns Hut, u, opt, zece ani întregi.
— E mult, Hut, ule! a zis atunci dascălul Clăit, ă, s, i a rămas
cuprins de gânduri grele, căci el t, inea la Hut, u s, i Livia îi
era fată.

Seara a ies, it din casă cu lumânarea aprinsă, a pus
lumânarea pe masa cea mare din s, coală s, i a urmat a se
plimba până ce a ars toată lumânarea, apoi s-a întors iar
în casa în care-i dormeau nevasta s, i cele cinci fete, a stat,
a privit împrejurul său s, i se vede că-i era greu, fiindcă s, i-a
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ridicat amândouă mâinile spre cer s, i a zis:
— Doamne! tu es, ti bun s, i nu mă plâng, dar dacă mi-ai

fi dat un singur băiat, t, i-ar fi părut s, i t, ie bine, văzând ce
om as, fi scos din el.

După aceea dascălul Clăit, ă s-a culcat s, i a dormit bine,
fiindcă era obosit de plimbarea cea multă.

Ziua următoare, când a văzut pe Hut, u, el l-a apucat de
mână, l-a privit lung în fat, ă s, i a grăit:

— Hut, ule, nu se poate! pentru că să vezi tu: nu e cu
putint, ă! Ai înt, eles? Dac-ai fi copilul meu, as, zice: omul
care a apucat odată o cale bună trebuie s-o urmeze până
ce nu ajunge la capăt. As, a te gândes, te, ca să o duci până la
capăt s, i ca odată cocorăs, teanul să zică: „Mihai Budulea? Îl
s, tiu de mic; din satul nostru a ies, it.” Ai înt, eles? Tu nu es, ti
pentru popie. E put, ină învăt, ătură la noi s, i legea noastră
nu poată să rămâie de rus, ine. Ît, i spun eu: nu se poate! As, a
te gândes, te, că dacă vezi un ungur, să treci peste el, dacă
vezi un neamt, , să treci peste el, dacă vezi un sârb, care
e tot de legea noastră, să treci s, i peste el, fiindcă e limbă
străină s, i neam străin s, i viat, ă străină.

— Da! jupâne învăt, ător, a răspuns Hut, u, s, i n-a mai
zis nimic, deoarece acum s, tia ce are să facă.

Iar dascălul Clăit, ă a răsuflat din greu, ca omul care s-a
descărcat de o sarcină grea.

Budulea cel bătrân a venit însă la mine s, i era trist s, i
nu zâmbea când vorbeam cu el.

Voiam să s, tiu ce-l pune as, a pe gânduri s, i l-am întrebat.
El a răspuns că, iacă, nimic, numai fiindcă Hut, u învat, ă
frant, uzes, te s, i nu-i vine deloc la socoteală, deoarece mai
ales maică-sa e cam pusă pe gânduri văzându-l că stă me-
reu pe carte s, i vorbes, te singur, încât nimeni nu înt, elege
ce zice, dar mai ales se teme ca nu cumva învăt, ătura cea
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multă să-i fie de oarecare greutate la minte, căci nu mai
voies, te să s, tie de părint, ii lui, ci stă mereu singur, iară când
îl întrebi ceva, se uită uimit la tine s, i nu s, tie ce să răspundă,
ba nici noaptea nu are tihnă, ci bolboroses, te prin somn,
ceea ce nu seamănă deloc a bine.

Pe când mi le spunea aceste, Budulea era foarte trist.
El suspină dar s, i urmă încă s, i mai trist:

— Noi avem s, ase capre s, i un t, ap. Ieri seară, Hut, u
umbla pe dinaintea casei s, i privea la stele. Maică-sa, fiind
pusă pe gânduri, l-a întrebat ce caută. El a răspuns că
cornul de capră. Atunci ea a venit speriată la mine s, i mi-a
spus că Hut, u caută cornul de capră prin văzduh. I-am zis
să nu se sperie, fiindcă este un fel de stea care se cheamă
corn de capră s, i pe aceea o caută Hut, u.

S, tiam însă că nu prea e bine când omul caută, ca s, olomonarii,
stelele pe cer; am ies, it s, i am zis: „Hut, ule, dragul taichii!
ce caut, i tu? caprele sunt legate de gard”. Le legasem ca
să nu facă pagubă prin grădină, căci, fără doar s, i poate,
capra e chipul diavolului. Hut, u a tresărit, apoi a râs s, i a
zis că e pe cer un corn de capră, prin care trece pământul,
s, i ar voi să-l afle în care parte a cerului stă. Adicătelea,
precum vezi, vorbea într-aiurea, des, i-t, i părea om în toată
firea. Am zis dar: „Hut, ule, dragul taichii, ce vorbes, ti? nu
vezi tu că lumea e mare s, i că pământul stă locului!” El a
venit apoi s, -a început să ne spună că pământul se învârte
ca prâsnelul s, i dă mereu ocoale împrejurul soarelui, că
soarele e mai mare decât luna, că luna e mai mică decât
stelele: noi le lăsam toate pe voia lui, fiindcă vedeam că
n-avem ce să-i facem. Ne spunea că toate aceste sunt prin
cărt, i; noi ziceam că-l credem, des, i s, tiam că una ca asta nu
se poate; dar t, i-e milă când îl vezi pe om la nevoie.

L-am lăsat pe Budulea cel bătrân să vorbească, deoa-
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rece era cu totul trist s, i nu mă înduram să-l supăr; în urmă
i-am spus apoi că as, a este cum zice Hut, u, as, a stă în cărt, i,
afară de cornul de capră, despre care nu s, tiam nimic.

Budulea s-a uitat atunci lung la mine, s, i se vede că nu
s, tia: să mă creadă ori să râdă de mine?

— Dar atunci, zise el, cum vine că Hut, u strânge toate
pietrele pe care le găses, te pe drum s, i adună toate buruie-
nile s, i le pune în carte s, i zice că e as, a s, i as, a s, i mai departe?

— As, a stă în carte, că pietrele s, i buruienile au s, i ele
firea lor s, i numele lor, pe care le învăt, ăm ca să le s, tim.

Budulea s-a uitat iar lung la mine, apoi a început să
râdă s, i a grăit:
— Înt, eleg acum! Al dracului neamt, ul! Înt, eleg! Băiet, i
nevinovat, i. Nu face nimic: e bine s, i as, a. Încetul cu încetul
se învat, ă omul cu păcăliturile, s, i după ce-t, i vin anii, s, tii ce
ai să crezi s, i ce să nu crezi. E bine s, i as, a! O fi vreo carte ca
Isopia, în care se zice că dobitoacele vorbesc, poves, ti adică
s, i pilde, cum am zice.

De aici înainte Budulea cel bătrân iar râdea când vor-
beai cu el. Însă Buduleasa tot mai era pe gânduri. Se uita la
fat, a lui Hut, u s, i vedea bine că e ceva ce-l munces, te. Budulea
râdea, zicând că, de! se mai gândes, te cum trece pământul
prin cornul de capră, dar ea se supăra de asemenea glume
pocite s, i amarul îi era cu atât mai mare.

S, i, în adevăr, ea avea toată dreptatea, fiindcă Hut, u
se făcuse ca un sihastru. Nu-l mai vedeai între oameni,
ba chiar nici la dascălul nu mai mergea singur, ci totdea-
una, când voia să meargă, venea pe la mine, ca să mergem
împreună, fiindcă îi venea greu să meargă el singur.

Când eram apoi la dascălul, el nu vorbea nimic s, i zâm-
bea mereu s, i se uita la noi, la mine, la Livia s, i la ceilalt, i, iară
când nu mai avea încotro, apuca de mâini pe Mili, se uita
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în ochii ei s, i-o întreba: „Ce mai faci, Mili?” Mili răspundea
că nimic, s, i Hut, u iar tăcea. S, i fiindcă tăcea Hut, u, tăcea
s, i Livia, tăceam s, i eu, iar Veturia se ducea pe ici încolo.
Atunci rămâneam noi singuri s, i ne uitam unii la alt, ii s, i
tăceam.

Dar odată, când am plecat, Livia i-a întins mâna lui
Hut, u s, i l-a întrebat când mai vine, iar el a t, inut mâna ei,
i-a privit drept în ochi s, i a grăit cu totul as, ezat:

— Nu s, tiu. S, tiu numai că am să vin odată s, i să rămân
aici. Ea atunci s-a ros, it la obraji, fiindcă îi era greu de
mine, dar tot nu i-a lăsat mâna, ci a grăit dusă pe gânduri
s, i cam cu jumătate de gură:

— Numai dacă n-ar fi prea mult până atunci... Hut, u
n-a zis da s, i n-a zis ba, ci a plecat, s, i fiindcă el îmi părea
foarte fericit, eram s, i eu vesel.

Pentru aceea m-am speriat când, peste câteva luni, am
aflat că Livia se mărită după Indrea lui Buduc. Îl s, tiam
bine pe acest Indrea. Umblase cu noi la s, coală, iar taică-
său era directorul s, colii s, i cel mai bogat om din sat: erau
în stare să facă un asemenea lucru. Am grăbit dar la Hut, u
s, i, cum mergeam, eram atât de amet, it, încât îmi părea că
merg s, i casele cu mine, de nu mai pot ajunge niciodată
până la el.

Totus, i, când am sosit la us, a lui, m-am oprit s, i parcă-mi
venea să zic: „Lasă că-i va spune ea”.

Hut, u s, edea la masă cu o carte înaintea sa s, i cu un
plumb în gură. Se vede că învăt, a ceva pe de rost, fiindcă,
tocmai când mă hotărâi să intru, el zicea cu glas tare:
„Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo” .

El se opri s, i rămase privind uimit la mine. Venisem
cu gândul să-l iau cam de departe; de aceea nu-i spusei
nimic, ci zisei:
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— Am venit să-t, i spun că una dintre fetele lui Clăit, ă
se mărită după Indrea lui Buduc.

— Cine t, i-a spus? întrebă el as, ezat.
— Maica. El privi lung la mine, apoi luă o bucată de hârtie,
făcu pe ea un triunghi, scrise la cele trei unghiuri literele
A, B s, i C, mai scrise dedesubt ABS, ACS, BC, privi iar la mine,
îs, i puse cu litere mari semnătura
— Mihai Budulea — s, i, după toate aceste, grăi cu glas îne-
cat:

— Când?
— Peste două săptămâni. Poimâine vin să cumpere. El
apucă hârtia, o rupse încet în două, apoi în patru, cocolos, i
cele patru bucăt, i în palmă, le băgă în buzunar, apoi se
ridică s, i stete nedumerit înaintea mea.

— Tu s, tii că eu am iubit pe Livia, zise el într-un târziu.
— Am văzut.
— N-ai văzut nimic. Dar să nu crezi că-mi pare rău.
— Mama zice că ea nu voies, te.
— S, tiu. Dar trebuie, fiindcă nimeni nu s, tie mai bine decât
Clăit, ă ce se poate s, i ce nu se poate. As, a trebuiau să vină
lucrurile, s, i tu ai să vezi, peste un an, că nu-i nimic, că n-a
fost nimic, că e mai bine as, a.

Îmi părea bine că lui Hut, u nu-i pare rău, des, i eram
oarecum dezamăgit, căci mă as, teptasem la mai mult, s, i
fiindcă vedeam în fat, a lui un fel de tulburare, care mă
făcea să cred că mâine ori poimâine Hut, u va vorbi cu totul
altfel.

Dar zilele treceau, s, i el rămânea mereu as, ezat, retras
s, i înt, elept, cum fusese mai nainte.

O singură schimbare se petrecuse cu dânsul. El, care
umbla totdeauna curat ca scos din cutie, acum venea câ-
teodată cu ghetele nevăcsuite, nepieptănat la s, coală.
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Apoi nu mai stătea de vorbă cu noi, ci umbla mereu cu
cei de vârsta lui, iar când Budulea venea la oras, , îl căuta
toată ziua, s, i adeseori tot nu-l putea găsi, deoarece nu mai
stătea cu cei doi băiet, i, s, i nici la s, coală nu mai venea în
toate zilele.

Apoi se făcuse cam îndârjit Hut, u. Odată, când Budulea
cel bătrân i s-a plâns că de câtăva vreme nu-l mai poate
găsi, el a răspuns:

— Nici nu s, tiu ce-t, i mai pierzi vremea venind să mă
caut, i; parc-as, fi copil, ca să port, i mereu grijă de mine...

Auzindu-le aceste, Budulea se întristă foarte s, i, întorcându-
se la Cocorăs, ti, nu mai prindea vorbă cu nici un drumet, ,
ci mergea drept înainte, tăcut, singur cu gândurile lui s, i
întrebându-se mereu: „Ce-o fi având oare feciorul meu de
s-a făcut as, a de dârz?”

„Sunt păcatele mele, care au căzut pe capul lui”, zicea
Buduleasa; dar atuncea Budulea se mânia s, i zicea că nu-i
adevărat, pentru că orice om cuminte poate să vadă că
dintr-un cimpoies, nu iese deodată om cu carte s, i că el
încă dintru început simt, ea că lucrul n-are să iasă bine, dar
dascălul Clăit, ă l-a scos din minte.

Iar dascălul Clăit, ă se plimba singur prin s, coală s, i iar
se oprea, s, i iar se plimba s, i nu mai s, tia ce să facă.

VI

Trecuseră ani la mijloc, s, i tot, i s, tiam că Hut, u are să se
facă călugăr. Încă la începutul vacant, elor el plecase cu o
familie din t, ară, căreia îi fusese recomandat din partea
episcopului. Boierul, care avea doi copii, voia să treacă pe
la băile din Germania, prin Svit, era, pe la Paris s, i apoi să se
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întoarcă la Viena, ca să-s, i lase copiii într-un institut. Atât
s, tiam noi, cei rămas, i în urmă, dar s, i atât era destul pentru
ca să ne simt, im cu tot, ii măgulit, i.

Cu deosebire, dascălul Clăit, ă era mereu dus s, i, oricând
îi venea câte-o scrisoare de la Hut, u, o citea mai nainte
fiecărui sătean în parte, apoi venea cu ea la oras, , unde s, tia
că sunt mult, i de aceia care sunt gata de a se bucura de
dânsul. S, i când stătea, s, i când vorbea, s, i când umbla pe
ulit, ă, el se uita mereu la dreapta s, i la stânga s, i napoi, ca să
vadă dacă nu se mai ives, te cineva, care să-l întrebe despre
Hut, u, ba-i părea că toată lumea îl arată cu degetul zicând:
„Iată, ăsta e dascălul Clăit, ă din Cocorăs, ti!”

Mai mică, dar tot destul de mare, era bucuria noastră,
a celor ce crescuserăm împreună cu dânsul.

Hut, u plecase la Universitate cu un mic stipendiu, la
care episcopul mai adăugase dintr-al său un mic ajutor,
pentru ca, terminând cursul de filozofie, să se întoarcă la
teologie s, i să intre în rândul călugărilor. Toate aceste ne
măguleau pe noi, cei ce ne pregăteam pentru preot, ie, căci
Budulea Taichii s, i pe viitor avea să fie unul dintr-ai nos, tri,
s, i unul cu care chiar de pe acum ne făleam.

Cu toate aceste, Budules, tii erau tris, ti s, i gânditori. Spu-
nea Budulea că are un fecior care a plecat cu un boier din
t, ară, spunea că i s-au dat bani de la împărăt, ie, ba chiar s, i
de la Vlădică, fiindcă as, a om cu carte nu se mai găses, te,
dar nu le spunea decât as, a, cam cu jumătate de gură. Căci
el, înainte de toate, parcă nu mai credea că Hut, u se mai
întoarce, după ce s-a dus atât de departe. Apoi parcă nici
nu mai era feciorul lui: îi venea greu să-i zică: „Hut, ule,
dragul taichii!”, îi venea greu să stea înaintea lui; nu mai
s, tia să vorbească cu el, ba când se gândea că s-ar mai în-
toarce odată la casa lui, îl cuprindea îngrijorarea, fiindcă
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nu s, tia unde l-ar putea pune, s, i simt, ea că i-ar fi rus, ine de
casa părint, ilor săi s, i de părint, ii săi. Pentru că Hut, u nu
mai cerea nimic de la el, s, i el cu nevasta lui parcă nici nu
mai aveau pentru ce să trăiască, s, i poate că era bine ca ei
să moară, ca să nu-i mai fie cu prostia lor de greutate.

La multă bucurie se as, teptase Budulea, s, i acum ar fi
dorit ca să se fi as, teptat la mai put, ină.

El nu mai cânta nici din vioară, nici din cimpoi, nici
din fluierul din s, erpar, nu mai mergea la lucru, ci stătea
ziua întreagă pe prispa casei s, i privea din când în când la
Safta, care s, edea torcând la cellalt capăt.

Erau dus, i amândoi într-o lume frumoasă, dar pier-
dută pentru dâns, ii. S, i când îi era foarte greu, Budulea se
uita lung la Safta, apoi grăia:
— Să nu grăiesc în ceas rău, dară Dumnezeu să-i facă das-
călului parte din partea ce el ne-a făcut nouă.

Căci Budulea era amărât s, i trebuia să se răsufle s, i el
câteodată. După aceea, Budulea a venit la mine s, i m-a
rugat să-i scriu o scrisoare lui Hut, u, pentru ca să vie acasă.

M-am uitat la el s, i am luat pană s, i hârtie ca să scriu.
— Uite, îmi zise el atunci, să-i scrii as, a: „Hut, ule, dragul
taichii, s, i Hut, ule, dragul maichii, — tocmai as, a să-i scrii.
Eu, taică-tău, s, i eu, maică-ta, ît, i scriem să vii acasă, fiindcă
n-avem alt copil s, i suntem oameni bătrâni s, i pros, ti s, i vrem
să te vedem, s, i-t, i adă cărt, i cu tine, ca să-nvet, i mai departe,
ca să vedem s, i noi cum învet, i, s, i Dumnezeu să te poarte în
căile tale.” S, i să scrii apoi dedesubt: „Eu, Lăpădat Budulea,
taică-tău, s, i eu, Safta, maică-ta, care-t, i ducem dorul”.

După aceea Budulea a râs s, i a zis că-i bine, iară eu
am pus scrisoarea la pos, tă s, i am trimis-o lui Hut, u, care-
mi fusese prieten în copilărie s, i la care t, ineam s, i acum,
fiindcă era feciorul lui Budulea cel cu fluierul în s, erpar.
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Iară Hut, u a primit scrisoarea, a citit-o s, i s-a întors,
apoi s-a dus să sărute mâna episcopului, a venit să strângă
mâna mea s, i a mers încet acasă la părint, ii lui.

De aici înainte Budulea nu mai s, edea pe prispă s, i nu
mai era gânditor, ci venea iar la oras, s, i le spunea drumet, ilor
că are un fecior care a fost la s, colile împărătes, ti, s, i acum e
scriitor la episcopie, căci Hut, u urma cu noi la cursul cle-
rical s, i era în acelas, i timp arhivar consistorial. Dascălul
Clăit, ă nu era prea mult, umit de această prefacere a lucruri-
lor, dar Hut, u îi adusese din Viena un glob pentru s, coală, o
hartă a Europei s, i un exemplar din Istoria lui Petru Maior;
mai adusese s, i pentru cele trei fete încă nemăritate câte
ceva, îi arătase, în sfârs, it, că oriunde omul poate să învet, e,
dacă voies, te, s, i că viat, a din oras, ele mari e prea plină de
încercări s, i nu e pentru un om hotărât a-s, i petrece viat, a în
cuvioasă retragere. Clăit, ă se plimba dar s, i zicea că e mare
cinste pentru Cocorăs, ti că tocmai unul din sat ar fi umblat
prin t, ări străine, să fi stat la Viena s, i să fie la episcopie.

Eu, în sfârs, it, eram iar prietenul s, i fratele mai mic al
lui Hut, u. Căci, des, i intrând cu s, ase clase în teologie, eram
un an înaintea lui, simt, eam totdeauna întâietatea pe care
i-o dădea vârsta, darurile fires, ti s, i cunos, tint, ele întinse ce-
s, i câs, tigase printr-o muncă serioasă s, i necurmată. Pentru
noi tot, i el era un fel de izvor de lămurire s, i de sfaturi bune,
pentru tot, i un prieten blând s, i îndatoritor.

Chiar când râdeam de dânsul, căci avea unele apucă-
turi de care trebuia să râzi, nimeni nu râdea mai din toată
inima decât dânsul.

Mai presus de toate era stângăcia lui, când se vedea
fat, ă cu femeile. Pătruns de un respect nemărginit pentru
sexul frumos, cum zicea el, stătea totdeauna drept, zâm-
bea cu multă bunăvoint, ă s, i era cel mai nenorocit om dacă,
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vorbind, se întâmpla să nu fie mult, umit cu construct, ia
frazei ori cu accentuarea cuvintelor. Îndeobs, te vorbea rar
s, i răspicat, dar când erau femei de fat, ă, se vedea că alege s, i
cumpănes, te fiecare vorbă. S, i tot atât de măsurate îi erau
mis, cările. Îi trecea o ros, at, ă vie când se vedea apropiat de o
femeie ori când vreuna ar fi scăpat ceva din mâini s, i altul
s-ar fi arătat mai sprinten decât dânsul.

Pe lângă toate aceste mai era s, i dedat călugăriei din
cres, tet până în călcâi, ceea ce-l făcea cu atât mai — nu s, tiu
cum să zic — pentru femei: le plăcea să-l necăjească s, i rar
se-ntâmpla ca domnul Mihai Budulea să nu s, adă cu totul
aproape între două preotese, fie chiar mai bătrânioare,
căci el se pricepea la glumă, s, i as, a tot, i s, i toate împrejurul
lui se adunau, afară de două: Livia, de care el rămânea
mereu departe, s, i Mili, copila cu genele dese, care rămânea
totdeauna departe de dânsul.

VII

Când eu mă hirotoniseam, Budulea cânta Vrednic este în
rând cu ceilalt, i clerici. Peste câteva luni termină s, i el cursul
s, i se gândea ca, după ce va fi stat vreo lună, două într-o
mănăstire, să se facă diacon s, i să-s, i ieie părint, ii la sine în
oras, .

— Da, mergem s, i noi, zicea Budulea cel bătrân, ca să
fim împreună.

Dar el tot nu era cu desăvârs, ire vesel. Nu se mai îndoia
că Hut, u al lui are să ajungă cu vremea vlădică; însă ce folos,
când vlădica nu avea nici nevastă, nici copii, ba chiar nici
o casă a lui, ci locuia „la curte”.

Deocamdată, însă, Hut, u nu era decât scriitor la con-

267



sistoriu, ticluia circulări, aduna date s, i făcea expuneri ta-
belare despre nas, teri s, i încetări din viat, ă, despre cunu-
nii, despre copiii de s, coală s, i despre sufletele din deosebi-
tele parohii. S, i îi era mare bucuria când putea să le facă
părint, ilor venit, i la consistoriu împărtăs, ire despre cele ce-a
aflat.

Unul dintre put, inii care voiau să li se facă mereu ase-
menea împărtăs, iri era preacucernicia-sa părintele Avesa-
lon Toda, om luminat s, i îmbrăcat în reverendă de mătase,
căptus, ită cu ros, u. Când părintele Toda venea la s, edint, e,
Budulea nu scăpa de el, ci trebuia să fie la masă împreună,
ca să vorbească mai despre una, mai despre alta, în vreme
ce părintele Toda asculta, lăsând mai ales pe Budulea să
vorbească.

S, i fiindcă era toamnă s, i strugurii se copseseră s, i tim-
pul era frumos, părintele Toda a grăit zâmbind:

— Trebuie să vii pe câteva zile la mine. Dar bagă de
seamă, căci am două fete mari, care sunt foarte s, irete.

Budulea a zâmbit s, i a zis că nu poate, fiindcă s, i fiindcă,
dar în cele din urmă tot n-avu ce face, s, i s-a hotărât să
plece.

Părintele Toda avea o trăsură cu patru cai foarte frumos, i;
drumul era bun s, i călătoria foarte plăcută. Acasă, părintele
Toda avea o casă mare, o curte largă s, i plină jur împrejur
de grajduri, s, oproane s, i hambare. Mai avea prin curte vaci
cu lapte, vit, ei, porci gras, i s, i păsări o mult, ime. În casă, în
sfârs, it, părintele Toda avea o bibliotecă măricică, scaunele
s, i canapelele căptus, ite aici cu mătase, colo cu catifea, co-
voare pe jos s, i multe alte scumpeturi. El avea însă mai ales
o protopopeasă, un fecior ca de douăzeci de ani, altul ca
de zece s, i două fete mari.

Budulea era cam amet, it s, i-s, i zicea în taină: „Părintele
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Toda trebuie să fie un om foarte fericit <3”.
Simt, ind dar că se află într-un cuib de fericire, el era

strâmtorat, umbla pe vârful degetelor, făcea mereu gres, eli
în construct, ia frazelor s, i era foarte nenorocit. Mai ales la
masă atât era de zăpăcit, încât nici nu s, tia în care mână să
t, ie cut, itul s, i în care furculit, a, s, i aceasta mai ales fiindcă
s, edea între protopopeasa s, i Elena, fata mai mare a pro-
topopului, care s, i ea părea cam zăpăcită, căci nu vorbea
nimic s, i se uita din când în când serioasă la el.

După masă el mai începu să răsufle. Fetele se puseră
la clavir, s, i Malci, cea mai tânără, care numai acum câteva
luni se întorsese de la călugărit, e, începu să cânte mai întâi
o arie nemt, ească, apoi una românească, sosită de curând
de la Bucures, ti.

Budulea Taichii era încântat, căci n-auzise clavir de
când fusese cu cei doi copii de boier, s, i acum parcă i se
împrospătaseră acele timpuri. În urmă cântă dar s, i el
Sub această neagră stâncă, apoi Adio la Moldova, Sus la munte
ninge, plouă, apoi un cântec pe care-l s, tia de la Cocorăs, ti,
iar fetele s, i protopopeasa îl rugau mereu să cânte.

— Trebuie să s, tit, i, zise el, că taică-meu e cimpoies, .
— S, i afară de aceasta e un om minunat, adause părintele
Toda mis, cat. De câte ori îl văd, îmi aduc aminte pe fie
iertat taică-meu, care s, i el era scurt, gros, rotund la fat, ă s, i
zâmbea totdeauna ca bătrânul dumitale.

Hut, u era foarte fericit când auzea că taică-său samănă
cu taica protopopului, s, i fiindcă era fericit, era vesel peste
obiceiul său s, i nu se mai simt, ea strâmtorat, ba după ce a
ies, it prin grădină, el însus, i a cerut brat, ul Elenei s, i a râs
din toată inima când Elena, mai nainte de a-i da brat, ul,
i-a zis: „Se cuvine oare unui cuvios părinte să ceară brat, ul
unei femei nemăritate?”
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A râs atunci s, i părintele Toda, iar protopopeasa a grăit:
„Nu-l lăsăm să se facă călugăr. T, inet, i-vă de el, fetelor: tre-
buie să-l însurăm!”

S, i fetele se t, ineau de el, s, i el era vesel, s, i ros, ea, s, i se
simt, ea bine. Când a plecat apoi, protopopeasa l-a întrebat
când mai vine s, i nu i-a dat drumul până ce n-a făgăduit că
vine pe ziua de Sfânta Maria, când era numele ei; fetele au
zis că se duc ele să-l ia s, i să-l aducă pe sus, ca pe un fugar,
iară părintele Toda s-a sărutat cu el, apoi l-a petrecut până
la trăsură, i-a strâns mâna s, i iar l-a îmbrăt, is, at.

Întorcându-se dar spre oras, , Budulea Taichii era foarte
gânditor s, i, sosind la consistoriu s, i făcând expunerile ta-
belare, el era mereu gânditor, încât oricine putea să vadă
că dnul Mihai Budulea, arhivarul consistorial, e un om pus
pe gânduri.

Fiind însă că omul care se gândes, te mult scapă s, i câte
o vorbă, s, i fiindcă Hut, u t, inea la părintele Toda, el vorbea
despre dânsul, s, i îl lăuda, s, i spunea că s, i protopopeasa e
o doamnă prea cumsecade. Pentru aceea îl necăjeau cu
fetele protopopului, s, i el nu se supăra, căci nu s, tia să se
supere, dar se tulbura, s, i atunci îl necăjeau cu atât mai
vârtos. Iar când preasfint, ia-sa părintele episcop auzea
că-l necăjesc pe Budulea, zâmbea s, i el.

Într-o zi, ies, ind în grădină, preasfint, ia-sa s-a oprit
privind la Hut, u, iar când Hut, u s-a dus să-i sărute mâna,
l-a tras nit, el de mână, ca s, i când ar voi să-l ducă cu sine.

Hut, u a plecat dar în urma lui. În grădină, preasfint, ia-
sa s-a as, ezat pe o lait, ă, apoi a început să-l ia pe Hut, u pe
departe, să-l întrebe despre parohiile vacante, să-i ceară
părerea despre propunerile ce ar fi să se facă viitorului
sinod, iar în vremea aceasta îl scruta mereu cu privirea.

— Când mergi la mănăstire? întrebă el în cele din
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urmă.
— Când vet, i porunci preasfint, ia-voastră.
— Prea bine, fiule! răspunse episcopul, apoi rămase câtva
timp pe gânduri. E frumoasă hotărârea ce ai luat, dar te
gândes, te că, după sfintele noastre as, ezăminte, timpul ce
vei petrece la mănăstire ît, i este dat spre a te chibzui s, i spre
a-t, i da seama dacă nu mai e nici o dorint, ă lumească în
inima ta s, i dacă pot, i să te dai cu întregul tău suflet viet, ii
cuvioase. Dumnezeu nu voies, te jertfă de silă s, i mănăstirea
e locas, de scăpare pentru cei ce nu mai au ce să caute în
viat, ă. Dacă voies, ti dar să aduci viat, a ta jertfă întru folosul
bisericii lui Hristos, te gândes, te că jertfa trebuie să-t, i fie
curată, pentru ca ea să poată fi bine primită de către cel ce
străbate s, i cele mai ascunse taine ale inimii omenes, ti.

După aceste el se ridică, întinse mâna spre sărutare
s, i-i sărută fruntea, grăind mis, cat:

— Cugetul curat e podoaba cres, tinului, fiul meu!

VIII

Budulea Taichii se afla în mare strâmtorare. Pe când um-
blase la s, coala din sat, s, tia lămurit c-ar dori să ajungă s, i
el odată dascăl, ca Clăit, ă. În urmă, când stătea la domnul
Wondracek, voia cu totul hotărât să se facă profesor, ca
Wondracek. Mai în urmă, când umbla la gimnaziu, nici
nu se mai îndoia că se va face profesor de gimnaziu, ca
tot, i profesorii săi. Acum, în sfârs, it, când era arhivar con-
sistorial, stătea zăpăcit, căci nu s, tia: să se facă episcop ori
protopop, ca preacucernicia-sa părintele Avesalon Toda,
care avea reverendă de mătase, protopopeasă s, i două fete
mari, dintre care una pentru care orice episcop îl putea
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pizmui?
Budulea Taichii îs, i închipuia că e protopop, că are copii

s, i nevastă, că Budulea cel bătrân le face copiilor câte un
fluieras, s, i că maică-sa, Buduleasa... Nu!... el nu-s, i putea
pierde timpul cu asemenea închipuiri, căci era arhivar
consistorial s, i trebuia să lucreze.

Opt zile înainte de Sfânta Marie, Budulea Taichii, dus
pe gânduri precum era, a rupt în patru o jumătate de coală
de hârtie, apoi a cocolos, it cele patru bucăt, i în palmă s, i,
ridicându-se de la masă, le-a băgat în buzunar.

Nu era nici o pagubă, deoarece el, mai nainte de a fi
rupt hârtia s-a uitat bine la ea, dacă e în adevăr maculatură
scrisă pe amândouă părt, ile s, i dacă n-a mai rămas pe o
parte ori pe alta vrun mic locs, or ce-ar mai putea să fie
întrebuint, at la calcule de ocazie; vorba e, însă, că această
rupere s, i cocolos, ire a bucăt, ilor de hârtie era un semn rău
s, i că în ziua următoare el a rupt în patru o jumătate de
coală, care nu era scrisă decât pe o parte, s, i cocolos, ind cele
patru bucăt, i nu le-a băgat în buzunar, ci le-a aruncat una
câte una afară pe fereastra deschisă, ceea ce era un semn
s, i mai rău.

A treia zi, în sfârs, it, el a rupt în patru o bucată de hârtie
cu desăvârs, ire albă s, i n-a cocolos, it decât pe una din cele pa-
tru bucăt, i, lăsând pe celelalte trei pe masa consistorială, s, i
plecând acasă cu gândul de a scrie preacucerniciei-sale pă-
rintelui protopresbiter Avesalon Toda o scrisoare, în care îi
dores, te preastimabilei doamne toate fericirile s, i o roagă de
iertare că nu poate veni deoarece înalt preasfint, iasa părin-
tele episcop a binevoit a-l însărcina să meargă la Cocorăs, ti
ca să stăruiască pentru înfiint, area unei a doua s, coli, plă-
nuite foarte demult, s, i a crezut că trebuie să aleagă sărbă-
toarea Adormirii Maicii Domnului pentru aceasta, fiindcă
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satul e adunat s, i as, a mai departe.
Iară după ce a dat scrisoarea la pos, tă, el s-a întors ca să

bage în buzunar bucata cocolos, ită s, i să strângă pe celelalte
trei în saltarul mesei, a luat binecuvântarea arhierească s, i
a plecat la Cocorăs, ti ca să stăruiască în sensul scrisorii ce
o trimisese preacucerniciei-sale părintelui protopresbiter
Avesalon Toda.

Acasă tot, i erau bine. Ca cel mai întâi, dascălul Clăit, ă,
norocitul părinte a trei fete măritate, s, edea mereu în jet, ul
ce-i dăruise de ziua lui ginere-său, popa din Clădeni. De
cât, iva ani stupii ies, iseră de minune, pomii dăduseră rod
bun s, i dascălul Clăit, ă era jur împrejur vestit pentru mierea
s, i pentru soiurile lui de poame, iar dascălul Clăit, ă îs, i scotea
vestea bună în bani gata. El îs, i cumpărase o vie, s, i acum se
gândea să-s, i mai zidească s, i o casă, pentru ca la vreme de
bătrânet, e să se poată retrage în colibioara lui, cum avea el
obiceiul de a-s, i numi viitoarea casă.

Cât pentru cele trei fete încă nemăritate, el îs, i avea
planul gata. Pe Mili ar vroi să o mărite după vreun plugar,
fiindcă Livia îl încredint, ase că nu e lucru mai frumos decât
a fi plugărit, ă; copila era însă prea gingas, ă, prea se t, inea, s, i
as, a trebuia să o mărite după un popă, ba încă se poate chiar
după vrun notar, căci era făcută să fie doamnă. Pentru
aceea el îi făcuse s, i zestre, s, i acum zâmbea as, a în el când
se gândea că numai el singur s, tie despre aceasta. Linica
trebuia să se mărite după un dascăl, pentru ca să aibă
ginere pe care să-l lase la locul său la s, coala din Cocorăs, ti.
Cea mai mică, în sfârs, it, trebuia să se mărite după un
plugar, pe care să-l ia ginere în casă.

S, i fiindcă toate aceste erau bine s, i statornic puse la
cale, dascălul Clăit, ă s, edea în jet, , zicea că e bine ca omul să
aibă copii, s, i nu-s, i mai bătea capul decât cu copiii oame-
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nilor din sat, ceea ce era s, i meseria lui de învăt, ător. Căci
aces, ti copii s, tiau acum mai mult decât s, tiuse odinioară
dascălul s, i, pentru ca să s, tie, el trebuia să-i învet, e. Trecuse
vremea slovelor, pe care acum le numeau potcoave. Apoi,
afară de Biblie, s, colarii mai învăt, au s, i istorie, iară globul
de pe masă, hărt, ile s, i tabelele zoologice de pe perete erau
tot atâtea dovezi că s, i dascălul Clăit, ă învăt, ase mult de o
bucată de vreme. Câteodată îi trecea as, a prin minte gân-
dul că mai sunt o mult, ime de lucruri pe care ar putea să le
învet, e; dar el se plimba nit, el, se încredint, a pe sine însus, i
că, la urma urmelor, un dascăl nu trebuie să învet, e decât
ceea ce stă în circularele consistoriale, s, i iar se punea în
jet, , fiindcă îi plăcea prea mult să s, adă în jet, .

Budulea cel bătrân n-avea jet, , dar el s, edea pe prispa
casei, s, i s, edea tot as, a de bine ca s, i dascălul în jet, . Ce-i drept,
el nu mai zâmbea când vorbeai cu el, fiindcă era om trecut
cu anii s, i trebuia să fie totdeauna as, ezat s, i cuviincios.

Trecând de-a lungul ulit, ei, oamenii îi dădeau binet, e;
mergând la biserică, el nu mai stătea la fund, ci dinainte,
numaidecât lângă strana din stânga. Apoi, când mergea
la oras, , toată lumea stătea de vorbă cu el, părintele arhid-
iacon s, i părintele protosincel îi strângeau mâna. Părintele
arhimandrit îl întreba ce mai face, ba odată chiar însus, i
episcopul s-a oprit în loc, a vorbit cu el s, i i-a dat binecu-
vântarea arhierească; un om dar căruia i se întâmplă toate
aceste trebuia să fie plin de bună-cuviint, ă s, i să nu râdă
mereu când vorbes, te cu alt, ii. Afară de aceasta, el avea
un fecior care în curând trebuia să ajungă arhidiacon, cu
brâu ros, u s, i mai mare decât tot, i protopopii, fie bărbile lor
cât de lungi s, i oricât de albe. Era mult, umit Budulea cel
bătrân s, i s, edea tihnit pe prispa casei, as, teptând ziua când
va fi să plece cu nevastă-sa la oras, , pentru ca să trăiască la
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bătrânet, e sub acelas, i acoperământ cu fiul său.
Buduleasa, în sfârs, it, s, edea s, i ea pe prispă s, i torcea:

era însă cu toate aceste foarte bătrână. Căci gândurile îl
îmbătrânesc pe om, s, i ea avusese multe gânduri în viat, a ei.
Grele însă, cu totul grele nu-i erau gândurile decât acum,
de când Budulea se plângea că feciorul său nu vrea să se
însoare, iară pe ea a pus-o păcatul să zică:

— Se vede că bunul Dumnezeu as, a vrea, ca el să ispăs, ească
păcatele mele...

Budulea cel bătrân s-a mâniat, s-a făcut ros, u ca racul
s, i a zis că minte, că Dumnezeu n-are nici un amestec în
trebile lui, a trântit us, a s, i a ies, it afară ca să se pună pe
prispa casei; de atunci însă el nu se mai plânge de nimic.

De aceea Buduleasa s, ade la cellalt capăt al prispei s, i,
s, ezând, îi vine nu s, tiu cum, parc-ar voi să fie moartă de
mult.

Câteodată, când s, ade pe prispă, vine Mili a dascălului,
ca să vadă ce mai face, s, i atunci vorbesc mai despre una,
mai despre alta, s, i vorbesc s, i despre Hut, u, fiindcă Hut, u e
feciorul Budulesei, s, i Mili s, tie că-i pare bine leichii Saftei
când cineva-i vorbes, te despre el s, i-i spune tot lucruri bune.
Atunci Buduleasa se înseninează, dar când Mili pleacă,
prives, te lung, foarte lung în urma ei, parcă ar voi să zică:
„S-a dus”, apoi zice în gândul ei: „De ce n-a lăsat Dumnezeu
să fie dascăl?” Apoi intra în casă, se punea într-un ungher
s, i începea să plângă as, a singură s, i fără nici un cuvânt.

Budulea cel bătrân, care s, edea mai departe pe prispă,
s, tia prea bine că ea plânge; om fără de inimă ce era însă, nu
se mis, ca din loc, ci stătea as, a; cel mult, pentru ca să nu stea
fără de nici o treabă, îs, i scotea fluierul din s, erpar, îl privea
din toate părt, ile, apoi, la mare nevoie, îi mai număra s, i
găurile, s, i le număra mereu, până ce Safta nu ies, ea iar pe
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prispă.
Le părea dar bine tuturora că Hut, u a venit de Sfânta

Marie acasă, ba dascălul Clăit, ă ar fi voit să tragă clopotele,
pentru ca tot satul să s, tie că „dnul Budulea al nostru” a
venit la Cocorăs, ti.

Căci acum el nu voia să-i mai zică „Hut, ule”, s, i când
Hut, u îl ruga să-i zică precum i-a zis totdeauna, el răspun-
dea: „Ferească Dumnezeu! Fiecărui om ceea ce i se cuvine.
Pentru că să vezi d-ta: trebuie să am s, i eu bucuriile mele,
dnule Budulea.”

Hut, u cu toate aceste se t, inea de obiceiurile lui; îi zicea
dascălului „jupâne învăt, ător”, ca totdeauna, săruta mâna
dăscălit, ei, precum era deprins din copilărie, s, i le zicea
fetelor „Linico” s, i „Mili dragă”, ca mai nainte, ceea ce era
bine, fiindcă fetele nu se supărau s, i dascălului îi părea
bine. Ca om care s, tia ce i se cuvine fiecăruia, dascălul
Clăit, ă nu cerea decât ca fetele să nu îndrăznească a-i zice
dlui Budulea „nene Hut, ule”, iară Mili s, i Linica, fiind nis, te
fete binecrescute s, i ascultătoare, nu mai ziceau „nenea
Hut, u” decât atunci când nu era de fat, ă nici Hut, u, nici
dascălul, ceea ce nu era bine, deoarece Hut, u se supăra,
căci era deprins ca fetele să-i zică „nene Hut, ule”.

Mai era Hut, u supărat s, i pentru că Mili tăcea mereu
s, i se uita la el ca s, i când ar fi supărată, ba, când s, edeau la
masă, s, i el povestea despre zilele petrecute la casa preacu-
cerniciei sale părintelui Avesalon Toda, ea s-a ridicat fără
de nici un cuvânt de la masă s, i nu s-a întors decât peste
câtva timp.

Fiind dar că el t, inea ca Mili să nu fie supărată, după-
amiazăzi, când au ies, it în grădină ca să vadă dacă strugurii
s-au copt, a căutat să fie singur cu dânsa s, i a întrebat-o
pentru ce s-a supărat.
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Ea a zâmbit s, i a zis că nu e supărată. El însă vedea că
e supărată, s, i a apucat-o de mâini, s, i s-a uitat lung s, i cu
dragoste în ochii cei cu gene dese, s, i a zis:

— Es, ti supărată. Ea a tăcut s, i nici n-a zis că-i pare
bine, nici n-a zis că, da, e supărată, fiindcă ar fi trebuit să
spuie pentru ce, s, i aceasta nu era cu putint, ă.

— Mili dragă, a zis iar Hut, u, supărat acum s, i el, tu s, tii
că eu te iubesc pe tine. Pentru ce nu-mi spui dar ca să s, tiu,
fiindcă n-ai de ce să te superi. Uite, dacă t, i-a spus cineva
ceva, a grăit un neadevăr, dac-am zis chiar eu vro vorbă
care te-a supărat, nu m-ai înt, eles bine. Uite, urmă el iar, s, i
atunci îi luă capul între amândouă mâinile, ca să o poată
privi cu mai multă stăruint, ă, spune-mi, pentru că tu s, tii
că te iubesc s, i mi-e greu când te văd supărată.

— Zău că nu sunt supărată! a grăit acum Mili, s, i ea
spunea adevărul, fiindcă nu mai era supărată, s, i-i râdeau
pe sub genele dese amândoi ochii mărunt, i.

Dnul arhivar consistorial Mihai Budulea ar fi voit s-o
sărute, atât îi părea de bine când o vedea râzând astfel
cu amândoi ochii, dar n-o sărutase de mult s, i-s, i pierduse
deprinderea; el s-a mult, umit dar a-i strânge obrajii cu
căldură între palme s, i a plecat mai departe, căci acuma
toate erau bune s, i bine puse la cale.

— Nene Hut, ule, a zis ea mai târziu, cam cu jumătate
de gură. E adevărat că nu te mai faci călugăr?

— Cine t, i-a spus că nu mă fac? întrebă el speriat.
— Nimeni, dar zic eu as, a!
— Nu, dragă, nu-i adevărat, răspunse Hut, u cu un fel de
părere de rău.

Ea n-a mai zis apoi nimic; ar fi voit însă să-l apuce de
mână, ca să i-o sărute, dar nu putea, fiindcă el nu era încă
călugăr.
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Acum era aproape de masa cea mare din grădină, la
care s, edeau dascălul cu dăscălit, a s, i cu Linica. Hut, u parc-
ar fi voit să se întoarcă înapoi, ca să întrebe pe Mili pentru
ce l-a întrebat dacă nu se mai face călugăr, dar nu se putea,
s, i as, a s-a mult, umit a se întreba pe sine însus, i: „Pentru ce
oare m-a întrebat s, i pentru ce se bucura când am răspuns
că nu?”

Au trecut apoi toamna s, i iarna, iară în primăvară, la
Duminica Tomei, s-a întrunit Sinodul. Părintele Mihai
Budulea ne era referent s, colar s, i ne bucuram cu tot, ii când
el ne raporta despre starea învăt, ământului, arătând cât, i
s, colari, cât, i învăt, ători, câte s, coale, cum stau la noi s, i cum
în alte t, ări s, i la alte popoare trebile, s, i ne bucuram mai
ales când el îs, i făcea în urmă propunerile, vorbind as, ezat
s, i înt, elept ca totdeauna. Era de fat, ă s, i dnul deputat sino-
dal, inspector s, colar din cercul Cocorăs, tilor s, i învăt, ător
emeritat, Pantelemon Clăit, ă, s, i nemaiputându-se stăpâni,
el trase pe vecinul său de mânecă s, i-i grăi încet:

— Îl cunos, ti, mă rog? A ies, it din s, coală de la mine. E
feciorul lui Budulea, cimpoies, ul de la noi. Mi-e ginere.

În urmă ni l-au ales protopop, des, i era om tânăr.
— T, ii minte, îi zisei în ziua alegerii, când eram în pădure
s, i-mi spărgeai alune?

— Dar tu, îmi răspunse el, t, ii minte când îmi ajutai să
port cos, ul cu pes, te?

Iar după aceea ne-am îmbrăt, is, at s, i eram fericit, i ca în
copilăria noastră.

Acum, în sfârs, it, primesc o scrisoare: mă poftes, te la bo-
tez. Un nou Budulea, Budulea Bunicului! S, i mai întrebat, i
dacă-mi pare bine? Ba nu-mi pare bine, dar îmi vine să
cred că numai visez bucuria ce simt.

Îl văd înaintea mea pe Budulea cel bătrân zicând ca
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omul care a pus la cale o glumă bună.
În văd pe dascălul Clăit, ă stâmpărat s, i zicând: „Acest

băiat, care s-a născut acum, e nepotul meu. Pentru că să
vedet, i d-voastre: eu am avut s, ase fete, dintre care cea mai
mare, pe care gândeam s-o mărit după ginere-meu, după
ce va fi ies, it dascăl, s-a măritat după dascălul din Strântea,
a doua s-a măritat după Mitrea lui Buduc, care acum e
ctitor la biserică, pe a treia a luat-o ginere-meu, popa din
Clădeni, cele două mai mici iată-le aci, iar Mili s-a măritat
după ginere-meu, protopopul, s, i a născut pe acest copil,
care acum e nepotul meu!”

O văd apoi pe maica protopopului stând într-un colt, ,
cu ochii plini de lacrimi s, i zicând încet: „Tu, Doamne, m-
ai pedepsit cu bunătăt, ile tale s, i eu nu sunt vrednică de
bucuriile ce mi-ai dăruit!” .

Îl văd însă, înainte de toate, pe el, stând la patul ei s, i
privind în tăcută uimire la mamă s, i la copil.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tu, Doamne, cu nemărginită înt, elepciune ai întocmit

lumea s, i frumoasă ne-ai lăsat-o nouă locas, de viet, uire!
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Norocul

I

Crivăt, ul s, uieră s, i vâjie izbind în toate părt, ile stropii sloit, i.
Peret, ii caselor, geamurile ferestrilor, scoart, a copacilor,
grădelele de prin prejurul grădinii, toate deopotrivă sunt
învăluite cu o lucie coajă de sloi. În grădina bisericii, pe
piat, a de dinaintea ei, pe ulit, ile ce se varsă din toate părt, ile,
oamenii, unii pe jos, alt, ii cu trăsura, grăbesc la adăpostul
călduros.

Înspre seară, stropii încep a cădea mai îndesat s, i crivăt, ul
mai în dragă voie îs, i zburdă. Cărut, as, ii, unul după altul,
ies din birtul as, ezat în dosul grădinii, unde s-au adăpostit,
se pun în cărut, e, apucă frânele s, i fiecare pleacă acasă.

În sfârs, it, rămâne o singură cărut, ă s, i un singur cărut, as, :
mos, Marian.

Sunt vro două ceasuri de când s-a întors de la cel din
urmă mus, teriu. De atunci stă la spatele cărut, ii. S-a gân-
dit o dată să intre s, i el în birt, dar nu bea, s, i fără nici o
treabă nu-i venea să intre. Sucmanul, căciula, părul neted
s, i mustat, a groasă îi sunt pline de sloi; el stă însă răzemat
de leuca de dinapoi a cărut, ei, linis, tit, nepăsător s, i senin la



fat, ă. Parcă lumea i-ar prii tocmai precum este.
De când s-au aprins felinarele, mereu prives, te cum

vântul se joacă cu razele de lumină, cum el apucă flacăra
veselă s, i mlădioasă, dându-s, i trudă să o scoată din rădă-
cină. Acum se stânge, încât abia mai rămâne sământ, ă de
lumină. . . acum se ridică mai lătăreat, ă s, i mai îndărătnică.
Mos, Mărian prives, te, îi ies lacrămile din ochi, i se sloiesc
pe gene. . . De mult s-a-ntunecat s, i el mereu prives, te, ca s, i
când ar voi să-s, i tălmăcească taina viet, ii din jocul acelei
flăcări.

În sfârs, it, se mis, că. Un zâmbet linis, tit îi trece peste
fat, ă.

„Ei! zice el, bate vântul. . . bate vântul, dar tot nu se
stânge! ”

În vremea aceasta cârlanul tremura cu urechile dăbă-
late sub cerga fluturată de vânt. Sâmt, ind mis, carea stăpâ-
nului său, îs, i ridică capul s, i privi înapoi.

„Biet de tine! grăi bătrânul, nici tu n-ai fost făcut în
ceas bun. ”

Grăind aceste, el se apropie de cal, îl t, ut, ură de urechi,
luă cerga s, i-o aruncă în cărut, ă, apoi se urcă s, i plecă acasă.

II

Nu era departe casa bătrânului. . . Numai aci, în apropie-
rea oborului, două azvârlite de la Calea Mos, ilor, în dreapta.
O curte mare, în mijlocul ei casa, înaintea casei, până la
ulit, ă, rămăs, it, ele unei grădini, în dreapta un grăjdulet, . . .
toate atât de singuratece încât parcă sunt rupte din mijlo-
cul unui pustiu.

Bătrânul intră pe poarta ruginită în t, ât, âni, mână în do-
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sul grajdului, apoi se coborî din cărut, ă, dezhămă cârlanul
s, i îi dete drumul.

Cârlanul se opri, nechezând printre dint, i, la us, a graj-
dului.

- Stăi, prietene! grăi bătrânul mergând cu hamurile în
urma lui. Toate se fac cu vremea.

În grajd mai era un cal, loc pentru alt, i doi s, i un flăcău,
care se trezi din somn când intră bătrânul.

- Bună seara, Costane! grăi el trăgănând vorbele. Ai
avut noroc la ziuă?

- Dă Dumnezeu, mos, Măriene! s, i mai bine, s, i mai rău,
grăi flăcăul, grăbind să ia hamurile de la bătrânul.

Mos, Marian suci din umăr, apoi luă însus, i hamurile
s, i le ridică spre a le pune în cuiul de lemn din dreapta us, ii.
Găsind însă alte hamuri la acel loc, se întoarse spre Costan
s, i îl privi gânditor.

- Iarăs, i t, i-ai pus hamurile în cuiul meu, grăi el cu
bunăvoint, ă. N-ai să te faci om cu casă, Costane! Cine
nu are obiceiuri, acela umblă pe căi nehotărâte.

- Apoi de! răspunse flăcăul, grăbind să-s, i mute hamu-
rile în cellalt cui. Iar am uitat. Îmi venea mai la îndemână.

- Cred s, i eu - zise bătrânul - dar nu pe îndemână e lu-
mea făcută. Mâna, Costane, mâna să t, i-o dai după lucruri,
căci ele nu ni se pun la îndemână.

Costan ar fi dorit să-i dea ajutor bătrânului purtând
grijă de cârlan. Dar de mult îi spusese că nu îi priies, te
cârlanului altă mână decât a stăpânului. În vreme dar ce
mos, Mărian îs, i vedea de cal, flăcăul sta neastâmpărat în
apropierea lui. S, i aceasta seară de seară îl supăra mult s, i
tot mai mult. Din voia lui mos, Mărian se adăpostea cu
calul său în acest grajd, s, i pentru aceasta ar fi dorit ca el
să-i primească slujba. De câte ori îs, i întinde însă mâna să
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facă vrun lucru, bătrânul îi mult, umes, te cu vorbe blânde,
dar hotărâte, încât nu mai cutează să mis, te vrun pai din
loc, ci rămâne stând ca pe spini.

Astă-seară mos, Mărian era mai tăcut decât de obicei.
Făcându-s, i treaba, numai din când în când rupturea câte o
vorbă îndreptată către cârlan s, i mai arareori către Costan.
Costan mereu se întreba ce va fi trebuind să gândească
mos, neagul pentru ca să-i vie a grăi asemenea cuvinte.

- Mos, Măriane! zise el când văzu că bătrânul e gata să
iasă.

- Ce-i, Costane? Îl întrebă mos, neagul, oprindu-se îna-
intea lui.

Flăcăul stete câtva timp căutând cuvintele cu care să
zică ce avea de gând.

- Voiam să-t, i spui - grăi el în urmă cam îndărătnic - că
nu mai am să mă întorc aici.

- Nu mai ai să ce întorci? Pentru ce?
Costan rămase turburat. Îi era greu să spuie ce nu-i

venea de la inimă.
- Mos, Măriane! grăi el în sfârs, it. Pentru ce nu-mi las, i

mie grija cârlanului?
Mos, neagul se apropie de flăcău s, i-i puse amândouă

mânile pe umeri.
- Ei! ce să-t, i zic, nepoate?! grăi el as, ezat. Am s, i eu

obiceiurile mele. Patruzeci s, i unu de ani de când înaintez
pe această cărare: vrei tu să mă abat, i de la ea? Sărman de
capul meu cărunt! Ce să fie de el, dacă nu i-ar mai rămânea
nici grija cârlanului?!. . . Uite, vezi, urmă el arătând la scara
de dinaintea cailor, aici e loc pentru patru cai: n-ar fi păcat
ca unul singur să rămâie! S, ezi frumos aici. Am cunoscut
pe tatăl tău. Împreună am venit din Ardeal. Prieteni am
fost. . . Glasul bătrânului începu să tremure. El s-a întors
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la sărăcia lui; eu am rămas ca să-mi fac grajdul ăsta s, i casa
aceea; zi pe zi am muncit; părălut, ă am pus lângă părălut, ă;
s, i acum uite! urlă vânturile în casă, s, i dacă n-ai fi tu cu
calul tău, cârlanul ar pierde pofta de mâncare. Rămâi aici,
de dragul bătrânet, elor mele. S, i după ce ît, i vei fi adunat
parale, întoarce-te acasă, căci astă lume de aici nu e de
seama noastră.

Mos, Mărian ies, i din grajd s, i plecă cu pas, i domoli spre
casă.

III

Era mare casa lui Mos, Mărian. El urcă cinci trepte s, i păs, i
într-un cerdac as, ezat pe s, ase stâlpi cioplit, i cu multă mă-
iestrie, după obiceiul vechi. Înainte era o tindă largă cu
două us, i în dreapta, alte două în stânga s, i una în fund.
Tinda era întunecoasă, iară din odăi nu se auzea nici o
mis, care. În dreapta era însă un fois, or, s, i în fundul lui o
altă us, ă. Prin gaura cheii de la aceasta se furis, a o rază de
lumină până la mos, neag.

El înaintă pe calea razei.
Dincolo de us, ă era o odaie mare cu trei ferestri, două în

fund s, i una la dreapta. Mobilamen tul odăii era curat, bine
ales s, i as, ezat cu îngrijire. Podelele casei, covorul de subt
masă, perdelele ferestrelor, răt, elele cu care erau acoperite
scaunele s, i divanul din fund, toate erau ca s, i când numai
acum ar fi fost scoase din cutie.

La peretele din stânga mai era însă un pat acoperit cu
un covor t, ărănesc s, i lângă el o mare ladă împodobită cu
flori tăiate în lemn. Aceste se împrotiveau cu împrejuri-
mea lor.
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Sevasta, fiica bătrânului, s, edea la o mescioară de di-
naintea ferestrii de la dreapta. Masa era plină de lână, de
flori făcute de mână s, i îns, irate pe subt, irele fire de sârmă.
Acum ea îs, i dedea trudă să întrame un porumbel, căruia
nu-i lipsesc decât aripile.

Pe fereastră e o cărticică, deschisă, as, ezată cu scoart, ele
în sus.

Razele ies, ite din lampă aruncă asupra Sevastei o lu-
mină îndoielnică, în care fat, a ei plină s, i mânile harnice par
a fi săpate din o piatră cenus, ie. În această lumină, fat, a ei
pare mai palidă s, i vinele vinet, ii mai dinadins străbat prin
pelit, a de pe dosul mânilor ei. Urmându-s, i lucrul, ea mereu
îs, i mus, că buzele subt, iri s, i bine croite; din când în când,
ochii ei mari s, i învăpăiat, i se ridică obosit, i asupra ferestrii
din fat, ă s, i iarăs, i cad asupra lucrului. În sfârs, it, ea aude
pas, ii bătrânului, lasă lucrul din mână s, i-s, i pune amân-
două palmele pe fat, ă, ca voind să astâmpere ferbint, eala
obrajilor.

Când apoi a luat mânile de pe obraji, urmele degetelor
îi rămân pe fat, ă ca nis, te vrâste vinet, ii.

- Bună seara, Sevastă! grăies, te bătrânul alene, mer-
gând spre patul său, pe care-s, i aruncă căciula plină de
sloi.

- Bună seara, taică! răspunse fiică-sa, fără măcar să
ridice capul.

- Lucrezi, lucrezi! bine faci!. . . As, a e lumea. . .
Zicând aceste, mos, Mărian se opri înaintea sobei pline

de jăratec, îs, i apucă amândouă pulpanele sucmanului s, i
începu să se scuture de sloi.

Sevasta sări speriată de la masă.
- Vai de Doamne, taică! strigă ea grăbind spre el, dară

umpli toată casa. . .
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Bătrânul privi îndelung în fat, a fiicei sale.
- As, a-i! zise el. Eram să mă as, ez s, i mă vedeam plin

de sloi. . . Asta trebuia să o fi făcut înainte de a fi intrat, s, i
acum mă duc s-o fac afară.

El îs, i luă căciula în cap, s, i iarăs, i ies, i.
Rămâind singură, Sevasta încă o dată îs, i apăsă palmele

pe obraji, apoi se as, eză iarăs, i la masă.
- As, a, vezi, grăi bătrânul întorcându-se. De mâncat ai

ceva?
- Ît, i voi face o mămăligă, răspunse Sevasta, strângând

lucrul.
- Dar un pahar de rachiu ai tu?
- M-oi duce să-t, i aduc, taică.
- Nu! zise bătrânul. Credeam că mai ai tu.
- Dar de unde să am eu, tată?! grăi Sevasta turburată.
- Credeam că vei fi având. . . Credeam eu. . . as, a. . . vor-

beam s, i eu. . . Dar lasă, că voi trimite pe Costan. . . El merge
bucuros. . . As, a, la casa mea, câte un păhărel dimineat, a s, i
câte unul seara, e bun s, i îmi pries, te. . . Tu fă mămăligut, ă,
iară eu mă duc să trimit pe Costan.

IV

Costan a fost rămas rezâmat de us, chiorul us, ii, stând per-
dut în privirea ferestrii de la casă s, i as, teptând să vadă cel
put, in umbra Sevastei. Singur nu s, tia de ce, dar l-a fost
apucat o înduios, are nent, eleasă, încât i se ura de singură-
tatea în care era. Parcă mereu străbătea până la dânsul
urletul vântului, de care vorbise bătrânul.

Când văzu pe bătrânul coborând scările s, i luându-s, i
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calea spre grajd, el tresări. Ca s, i când acest bătrân nu ar
mai fi fost un om viet, uitor, ci un fel de nălucă, de care nu
se poate scăpa.

- Bine că te găsesc, Costane, bine că nu te-ai culcat
încă, grăi bătrânul apropiindu-se de dânsul. Am să te rog
un lucru, dar să mi-l faci întocmai.

- Da! numaidecât! zise Costan puindu-se gata de ple-
care.

- Să te duci să-mi cumperi rachiu, urmă bătrânul, dându-
i o garafă mare s, i cât, iva bani. Dar uite, să-mi cumperi de
unde a cumpărat fiica mea astăzi, ori ieri, ori alaltăieri.
Te du s, i întreabă prin apropiere, s, i nu cumpăra decât de
acolo de unde a cumpărat ea, căci e bun rachiul. . . Apoi să
spui, - auzi! să nu uit, i! - să spui că e pentru mine, s, i să spui
că eu nu pot dormi dacă nu beau în toată sara rachiu bun,
tocmai din acela pe care mi-l aduce fiică-mea, o jumătate
de oca, o litră. . . As, a! să spui întocmai. Dar asta să o spui,
căci altfel poate că-t, i vor da ceva amestecătură.

- Da! Mos, Mariane! o să spun! grăi Costan, uimit de
stăruint, a bătrânului, apoi se duse unde era trimis.

Bătrânul se întoarse încet în casă.
Sevasta s-a fost dus să facă mămăligă.
Intrând, mos, Mărian se opri în mijlocul odăii s, i rămase

câtăva vreme stând cu mânile puse în s, olduri s, i cu privirea
at, intită la pământ, apoi, fără a mis, ca capul, el îs, i ridică
ochii s, i privi împregiurul său. Picioarele parcă-i tremurau,
buza i se mis, ca încet s, i în fat, ă i se oglindea o durere adâncă
s, i lină.

Peste câtăva vreme el suspină clătinând din cap s, i
merse la patul din dreapta, începând să pipăiască pernile.

Nu era nimic.
El îngenuchiă s, i căută la picioarele patului, apoi se
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ridică t, iind în mână o garafă rotundă, în care mai era ca
de trei degete rachiu gălbiu.

În vreme ce el t, inea garafa în mână, rămânând cu
privirea asupra ei, durerea oglindită în fat, a lui din clipă
în clipă mai mult înceta a fi lină.

În fine, el as, eză garafa pe mes, cioară, o privi put, ină
vreme îngrozit, apoi bătu încet în palme s, i rămase încre-
menit. Ochii lui se umeziră s, i în fiecare geană căruntă se
ivi câte un strop limpede.

Dar câte un singur strop. În acesta unul s-a vărsat
puterea durerii. Linis, tit ca s, i mai nainte, bătrânul apucă
garafa, sfiicios s, i smerit, ca pe un lucru sfânt, s, i o puse de
unde a fost luat-o.

„În sfârs, it, s, i ea trebuie să trăiască! grăi el mângâiat.
E chip s, i chip de a viet, ui: e unul s, i acesta. ”

V

Când Sevasta intră aducând în o mână mămăliga aburi-
toare, în cealaltă un ghiobulet, de brânză sărată, iar subt, ioară
garafa cu un păhărel, găsi pe tatăl său puindu-s, i banii în
lada del lângă pat.

Ea as, eză mămăliga s, i brânza pe un scaun din apropi-
ere, scoase din săltarul mescioarei o măsărit, ă curată s, i o
întinse pe masă, apoi puse bucatele. În vremea aceasta,
privirea ei scăpăta din când în când peste lucrurile ce îi
erau în mână s, i trecea ca furis, ată peste fat, a bătrânului.

- Taică, - grăi ea în cele din urmă, cu jumătate de gură
- să-mi dai cât, iva bani.

- Bani să-t, i dau, îi zise bătrânul fără de a ridica privirea.
S, i cât, i bani?
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- Vro patru, cinci! răspunse ea, apropiindu-se cu sfială
de dânsul.

- Patru-cinci bani! Adecă jumătate de franc?
- Da! As, voi să-mi cumpăr cărbuni. Am, mâne, să calc.
- Să-t, i cumperi cărbuni. . . zise bătrânul, trăgănind

vorbele. . . Cărbuni pentru călcat.
El închise lada, o încuie, îs, i puse cheia în s, erpar, apoi

se ridică.
- Uite, grăi el apropiindu-se de dânsa - Ît, i dau un franc.
Dându-i banul, el o privi aspru în fat, ă.
- Cumpără cărbuni de cei buni, iară nu oris, ice ameste-

cătură, îi zise el apăsând asupra vorbelor, apoi se puse cu
un zâmbet de amărăciune la masă.

Sevasta se as, eză pe un scaun din dosul lui s, i rămase
privind în tăcere.

Mos, Mărian luă păhărelul, umplu s, i des, ertă, apoi iarăs, i
umplu, as, ezând păhărelul plin la o parte. După ce îmbucă
de câteva ori, iarăs, i puse păhărelul plin la o parte. Astfel,
fără de a grăi ceva, urmă să mănânce s, i să des, erte păhărele
până la al cincilea.

Sevasta îl privea nelinis, tită. La fies, tecare păhărel, tră-
săturile fet, ei i se întindeau, sânul i se mis, ca undoiat s, i
ochii i se întunecau.

- Sevastă! grăi bătrânul în sfârs, it.
- Ce-i, tată? Îl întrebă ea tresărind.
- Mâne dimineat, ă ai tu ceva să-mi dai? Ceva din cele

ce ai făcut?
- Nis, te flori s, i o tavă. . .
- Prea bine. Am să le duc. S, i ce pret, am să cer?
- Nici unul, tată. Ea s, tie cum se plătesc.
- Bine, Sevastă! grăi bătrânul, s, i iarăs, i întinse mâna să
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ia păhărelul. Dar de astă dată mâna începu să-i tremure
s, i el împinse păhărelul de la sine, încât rachiul se vărsă
pe masă. Ia-l d-aici! zise el înscârbit. Mi-e great, ă! Du s, i
garafa! E prost rachiu.

Sevasta se înros, i ca bujorul s, i se grăbi spre masă.
- Ai băut mult - zise ea - mai mult decât de obicei.
- Nu! răspunse bătrânul. E rău rachiul, e o amestecă-

tură. E un fel de rachiu cu care se lecuiesc caii bolnavi.
După aceste, el urmă cu cina sa, fără a mai grăi vrun

cuvânt.
Sevasta luă garafa s, i păhărelul, le puse la o parte, apoi

iarăs, i se as, eză la locul de mai nainte.
Tăcerea aceasta, linis, tea cu care tatăl ei îs, i gusta buca-

tele, toată purtarea lui din astă-seară îi turburau sufletul s, i
o umpleau de o îngrijare despre care nu-s, i putea da seamă.
Cuvintele lui mereu îi răsunau în urechi s, i mereu vedea
oglindirea înscârbirii în fat, a lui. Cugetările se urmau însă
alene în sufletul ei; tot ce se petrecea într-însa i se punea
aminte într-un amestec nehotărât, ca s, i când lumea, ea
însăs, i, cuvintele bătrânului s, i chiar cugetările ei i s-ar ivi
străbătând prin o ceat, ă deasă.

Ea îs, i ridică mâna dreaptă s, i o t, inu îndelungat pe
frunte. Stâmpărându-s, i astfel fruntea, cugetările parcă
se as, ezau rânduri-rânduri în capul ei. Peste fat, ă i se răs-
pândi o înduios, are, o mâhnire, care-i schimbă toată firea.
Privirea îi căzu greu asupra bătrânului s, i rămase as, ezată
asupra pletelor lui cărunte. . . El mânca încet.

- Dinadins! Îs, i zise ea cu un îndelungat suspin.
Bătrânul se mis, că put, in în auzul acestui suspin; urmă

însă ca până acum.
Sevasta făcu o mis, care de îngrozire, apoi se ridică în-

cet, se apropie de tatăl său s, i îi puse mâna pe umăr.
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- Tată! s, opti ea.
Mos, Mărian se ridică de la masă s, i se îndreptă spre ea.
Acum ei îs, i stau în fat, ă.
Un bătrân înalt, peptos, greunatic, teafăr, cu mustat, a

lungă s, i groasă, s, i o femeie tânără, ridicată, lată în piept,
subt, ire la trup s, i cu obrajii rotunzi s, i plini: amândoi îs, i
stau fat, ă în fat, ă, cu fet, ele aprinse s, i cu ochii căutând tai-
nele sufletului în ochi.

Îndelung au stat astfel s, i îndeplin s-au înt, eles unul pe
altul. Dar acest bătrân nu mai era cărut, as, ul ce sta nepăsă-
tor s, i senin la fat, ă în mijlocul crivăt, ului: era părintele care
într-o singură clipă vede s, i jăles, te o întreagă viat, ă, jăles, te
comoara risipită a viet, ii sale. El apucă mâna fiicei sale.

- S, tiu, înt, eleg, grăi el as, ezat. S, tiu s, i înt, eleg. Înt, eleg,
Sevastă!. . . Sunt lucruri pe care le s, tii s, i le-ai auzit de atâtea
ori; totus, i, le mai spun. Nu eram copil, nu eram băiat, nu
eram flăcău când am venit în astă t, ară! om făcut eram. S, i
n-am venit ca să nu mă mai întorc. Parcă tot mă chema
ceva, un glas, o taină as, ezată în cugetul meu; s, i nu era
toamnă în care să nu zic că mă voi întoarce la iarnă, nu
iarnă în care să nu jur că mă voi întoarce la primăvară.

S, i nu m-am întors, Sevastă! Iată, vezi! părul meu
cărunt s, i s, aptezeci s, i trei de ani pe capul meu, s, i nu m-am
întors, pentru că omul nu face nimic, nimic, Sevasto! nu
face: toate se petrec printr-însul.

Am avut doi cai s, i o cărut, ă. S, i când încărcăm povara
mus, teriilor, s, i când primeam banii, s, i când îi puneam în
s, erpar, s, i când gândeam că îi am, nu s, tiu cum, mă apuca
un fel de dezmierdare, încât mereu trebuia să doresc tot
as, a s, i iar as, a. Am avut apoi cincizeci de galbeni s, i am fost
mult, umit. Voiam să mă întorc. Dar am avut cincizeci
s, i unu s, i nu mă mai puteam întoarce, fiindcă trebuia să
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râvnesc la o sută.
S, i în s, ase ani am avut patru sute de galbeni, patru sute

s, i s, asezeci. Nu mai eram flăcău, Sevasto, eram om făcut,
de treizeci s, i atât, ia de ani. S, i m-am fost hotărât să mă
întorc, să-mi cumpăr o bucăt, ică de pământ s, i să urmez
traiul în care am crescut. Nu mă despărt, ea decât un timp
de câteva zile de t, ara mea, de munt, ii în care am petrecut
copilăria s, i tineret, ele mele, departe de care nu mai puteam
trăi mult, umit s, i pe care îi vedeam mereu în vis. . . S, i nu
m-am întors, Sevastă!

Ochii mos, neagului apucară a străluci s, i în fat, a lui se
ivi focul tineret, elor.

Mumă-ta era întocmai ca s, i tine, înaltă, mlădioasă, de
neam din satul meu, dar tu es, ti de douăzeci s, i nouă de
ani, iară dânsa nu era decât de douăzeci s, i unu, o copilă
veselă, vorbăreat, ă s, i zburdalnică, precum tu erai odini-
oară. „Mariane! Îmi zise tatăl ei când o lăsa în Bucures, ti,
poartă grije de acest copil, fii-i tu în lumea străină părinte
în locul meu, căci tineret, ele sunt nechibzuite s, i au nevoie
de povat, ă s, i de un brat, ocrotitor. ” Iară eu în zile de du-
mineci s, i de sărbători îmbrăcam cămas, a albă, pieptarul
strâmt, încingeam s, erparul împodobit cu flori de fir s, i mă
duceam la ea să o duc la horă, ca în vreme ce eu stau de
vorbă la o pipă de tutun, ea să-s, i petreacă s, i să se bucure
de tineret, e. Astfel, din duminecă în duminecă, din zi de
sărbătoare în zi de sărbătoare, trei ani mereu tot astfel. S, i
când i-am spus apoi că mă întorc, ea nu mi-a zis să rămân,
dar a început să plângă, jălindu-se de singurătate. Iară eu,
fără d-a mă fi hotărât să rămân, nu m-am întors. M-au
fost apucat nis, te cugetări de care îmi era rus, ine, Sevastă,
pentru că eu eram om făcut, s, i ea, o copilă. Dar în zadar
omul caută a se împrotivi cu poruncile firii. Într-o seară,
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Anicut, a, mumă-ta veni la mine. Era întâia zi în care ea a
venit la mine s, i nu eu m-am dus la dânsa. Nu s, tiam ce să-i
fac, unde s-o pun, unde s-o as, ez. „Nene Măriane!

Îmi zise ea, am venit să te rog, că dacă te duci, ia-mă
s, i pe mine. ”

Bătrânul îs, i puse mânile în cap s, i ridică privirea spre
cer.

Doamne! strigă el cu glas limpede! Frumoase erau
acele zile! Negrăite sunt podoabele viet, ii s, i nevrednic e
omul care se tânguies, te de suferint, ele lumii. Te înt, eleg,
Sevastă! urmă el apucând amândouă mânile fiicei sale.
S, i eu am fost aruncat în focul care te scrumuie pe tine,
s, i nebun as, fi fost să-mi stăpânesc dorint, ele, căci o dată
numai trăies, te omul, s, i păcătos e acela care, din această
viat, ă, nu culege tot ce îi cade îndemână. L-ai iubit, pentru
că tu erai făcută să-l iubes, ti s, i el era făcut ca să fie iubit
de tine. S, i îl iubes, ti, pentru că tot el este, însus, i el, care
a umplut revărsatul viet, ii tale de strălucire. Drag, iubit
copil al meu!. . . Eu sunt un bătrân uitat de moarte, s, i eu,
vezi! eu îl iubesc; jălesc viat, a mea, viat, a ta, viat, a lui, s, i îl
iubesc fără ca să mă întreb pentru ce.

Ochii Sevastiei se umplură de lăcrămi. Vreme înde-
lungată ea rămase zguduită de durere, acoperindu-s, i fat, a
cu mânile.

- Ce frumos era croită viat, a părint, ilor mei! grăi ea. S, i
eu trebuia să mă nasc, să rămân în viat, ă, să cresc, să mă
ivesc în lume, ca să surp zidirea as, ezată cu atâta îngrijire.
Ah! blestemat să fie ceasul în care m-am născut; blestemat
să fie ceasul în care ochiul meu întâia oară s-a întâlnit cu
al lui.

- Nu grăi asemenea cuvinte! Îi zise bătrânul. Eu s, i
mumă-ta am binecuvântat, s, i astăzi eu singur binecuvân-
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tez ceasul în care ochii mei întâia oară te-au văzut pe tine.
Tu ai fost, Sevastă, izvorul bucuriilor noastre, temelia pe
care ne as, ezam viat, a, s, i astăzi, în nenorocirea ta, tu es, ti
mângâierea bătrânet, elor mele. Dar de unde să s, tii tu ce
va să zică un copil, a-l vedea crescând, a-l vedea pus în
lume! ? Tu nu le s, tii aceste! Astăzi, când am venit acasă
s, i am intrat plin de sloi în această odaie curată, s, i m-am
oprit colo înaintea sobei, s, i m-am scuturat, s, i am umplut
împrejur de sloi, s, i tu ai sărit la mine, când te-am văzut
sărind, s, tii tu ce am sâmt, it eu atunci! ?

El nu mai putu vorbi!. . . Încet, se apropie de fiică-sa,
s, i îi apucă capul cu amândouă mânile s, i o sărută pe frunte
- o lungă sărutare.

- Dragul meu copil! Draga mea Sevastă. . . Nenorocita
mea copilă!

Glasul lui tremura, cuvintele i se ruptureau pe buze.
Precum îi t, inea capul, el îl depărtă s, i privi îndelung s, i dus
la fat, a ei. Ochii lui înveselit, i erau plini de lacrămi, buzele
lui se mis, cau în neastâmpărul bucuriei s, i obrajii îi ardeau.

Sevasta plângea viforos. Deodată ea se aruncă la pep-
tul lui, apucă pletele cărunte s, i începu să le sărute cu înfo-
care.

- Taică! Taică! Pentru ce a trebuit, pentru ce să fie as, a!
strigă ea, apoi se încles, tă cu amândouă brat, ele de grumajii
tătâne-său s, i rămase plângând pe peptul lui. Bătrânul îi
sărută ochii, îi sărută cres, tetul, apoi rămase strângând-o
în brat, e.

- O! iartă-mă, copila mea, uită ceea ce în nepriceperea
mea am gres, it [fat, ă] de tine. Dar nu te îndoi că eu s, i mumă-
ta, pentru că mult te-am iubit, am crezut că-t, i vom croi
calea care mai lesne te duce la fericire, când am jertfit
rodul ostenelelor noastre pentru a-t, i pregăti nenorocirea.
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Biet, i oameni fără de pricepere ce eram, credeam că te
vom face a te bucura mai mult de viat, ă, s, i te-am scos din
lumea în care ai fost născută, te-am făcut străină în casa
părint, ilor tăi, am făcut din tine o fiint, ă care nu-s, i mai
găses, te semenii. Cerul ne-a pedepsit pentru dorint, ele
noastre necumpătate. Tu erai îmbrăcată în haine scumpe
s, i frumoase, iară noi purtam vestmântul stării noastre;
tu vorbeai în cuvinte alese s, i învăt, ate din cărt, i, iară noi
grăiam în felul oamenilor neînvăt, at, i: nu ne mai erai fiică,
ci stăpână, s, i noi nu mai eram părint, ii tăi, ci slugile tale.
Ît, i era greu să vii acasă, ît, i era greu să spui prietenelor tale
că noi ît, i suntem părint, i. . .

- Lasă, tată! Îl întrerupse cu un glas rugător. . . Nu
vorbi de aceste!

- Nu vorbesc! Îi zise el, nu vorbesc, dar mereu port
sarcina acestor cugetări s, i, s, tii tu, Sevastă, că mă sâmt
mai mângâiat când văd că eu sunt vinovat de gres, elile
tale s, i mă împac cu lucrurile când văd cum ele au urmat
spre a fi cum sunt. . . Ascultă-mă pe mine, Sevastă. Eu nu
am învăt, at mult, dar mult am văzut s, i mult am cugetat
în îndelungata mea viat, ă: omul nu e fericit decât atunci
când se uită pe sine.

- As, a-i, tată! grăi Sevasta cu fat, a înseninată. Dacă în
lume ori în noi îns, ine e ceva care ne face să ne depărtăm cu-
getările de noi, atunci parcă nu mai purtăm sarcina viet, ii.
Dar când tocmai cugetările, care astfel ne depărtează. . .

- Când tu erai copilă - o întrerupse bătrânul - s, i eu
gândeam mereu la tine. . .

- Dar s, i acum gândes, ti, tată, îi zise ea mâhnită.
- Da! gândesc - răspunse el - s, i nu s, tiu ce ar fi de mine

dacă nu ai fi tu. Chiar de când es, ti nenorocită, viat, a parcă-
mi este mai scumpă s, i mai plină de farmec. Astăzi, când
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am venit acasă, sufletul îmi era greu de cugetări, dar tu
s, tii că eu nu pot vorbi; mereu mă tem că-t, i voi răni sufletul
prin cugetările mele. Uite! urmă el dezmerdându-i obrajii,
cât de moale e pelea fet, ei tale, ce frumoase sunt sprân-
cenele, buzele s, i ochii tăi, uite, mari, acoperit, i cu genele
dese, s, i părul tău, uite, ce frumos, ce bogat, ce moale este;
s, i astăzi, când am intrat în casă, tu nu ai privit la mine.
S, tiam pentru ce! S, tiam s, i mă durea inima. Apoi, când am
privit în fat, a ta, am văzut că împrejurimea nasului s, i obra-
jii ît, i sunt plini de o ros, eat, ă vinet, ie, s, i când le-am văzut
aceste, îmi era ca s, i când cineva s, i-ar fi încles, tat mâna în
inima mea, dar nu puteam grăi. Am gândit la frumuset, ea
ta s, i am gândit la ochii lumii.

- Iartă-mă, taică! strigă Sevasta apucându-i mâna cu
amândouă mânile. Mi-e scârbă de mine însămi, dar n-am
ce face!

- Da! n-ai ce face! E că n-ai ce face! Îi zise bătrânul
mâhnit.

- Singură nu s, tiu cum am intrat în acest foc - urmă ea
-

- Însă atunci sufletul mi se întunecă s, i nu mai gân-
desc nimic, stau amort, ită, sunt adeseori chiar veselă. . .
Credeam însă că tu nu s, tii. . .

- Eu pot s, ti, draga mea, numai lumea să nu s, tie. Când
întâia oară am sâmt, it, t, ii tu minte, nu t, i-am grăit nimic,
dar te-am rugat sâ nu ies, i din casă, am rugat pe oamenii
care locuiau aici să se mute, pentru ca să nu te poată vedea,
s, i acum de atât, ia ani această casă rămâne des, artă. S, tiu,
Sevastă, că n-ai ce face, dar aibi îndurare de bătrânet, ele
mele s, i-t, i ascunde păcatul dinaintea lumii, aibi îndurare,
Sevastă, s, i nu-t, i risipi frumuset, ea, căci ea este hrana ve-
derii mele.
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- Taică! strigă ea, niciodată nu o să mai beau! Să mi se
usuce buzele dacă ele vor mai atinge băutura!

- Nu grăi asemenea cuvinte, îi zise bătrânul cumpătat.
Ît, i mai aduci aminte că sunt de s, aptezeci s, i trei de ani s, i
nu m-am întors acasă. Eram însurat, te aveam pe tine în
fas, e s, i parcă un glas tainic mereu îmi spunea să mă întorc;
nicicând dorul de t, ară nu m-a fost apucat ca s, i în acea
vreme. Trei zile nu am ies, it însă cu cărut, a în ulit, ă s, i mă
sâmt, eam bolnav.

Mă deprinsesem cu această viat, ă s, i nu mă mai pu-
team lepăda de ea. Îmi era peste putint, ă de a gândi că
nu voi mai vedea lumea strecurându-se pe dinaintea mea,
că nu voi mai încărca povara oamenilor, că nu voi mai
avea eu cei mai frumos, i căis, ori, cea mai teafără s, i mai
curată cărut, ă, peste putint, ă de a gândi că nu voi mai fi
cărut, as, . S, i mi-am cumpărat această casă, care nu se mai
potrivea cu cărut, a, s, i te aveam pe tine, pentru care cărut, a
mea era o necurmată supărare, s, i te-am făcut nenorocită
cu cărut, a mea, dar nu m-am despărt, it de ea. Nu zice tu
că te vei despărt, i de o deprindere mai plăcută decât toate
deprinderile omenes, ti.

- Mă voi despărt, i, tată! grăi Sevasta hotărât. Gândul
că voi îndulci bătrânet, ele tale îmi va da tărie s, i mă va face
să uit greutăt, ile viet, ii mele.

O! Doamne! Tată! urmă ea, sărutându-i mâna, pentru
ce nu mi-ai vorbit de mult ca astăzi. Atât mă sâmt de
mângâiată! Vorbele tale mi-au luminat sufletul. Nu s, tiu
cum, parcă mă sâmt norocită de nenorocirea mea. Ori
nu va fi un orb, un schilod, un om care să-s, i fi pierdut
nădejdea în această viat, ă, un nenorocit ca mine? Da! taică,
eu voi găsi un asemenea om s, i voi fi fericită putând să-i
îndulcesc zilele. . . Voi căuta un copil lepădat s, i-l voi cres, te,
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mă voi jertfi, tată, pentru cei mai nenorocit, i decât mine.
- Dumnezeu să te poarte în căile tale! grăi bătrânul.

Fă cum s, tii tu s, i cum te poartă gândul. Dar nu mai bea
acest rachiu prost, Sevastă! Chiar dacă te-ai otrăvi, nu
lua otravă proastă, ci caută pe cea mai bună dintre toate,
care să te omoare adormindu-te în visuri plăcute. Nu mai
cumpăra tu însut, i băutura: lasă, că-t, i voi cumpăra-o eu.

- Nu, tată! niciodată! s, opti ea, apoi se lăsă alinată pe
scaun. Mai bine mor!

- Moartea vine la vremea ei, fiica mea, îi zise bătrânul.
În viat, ă n-avem nevoie să gândim la ea; traiul ne dă destul
de lucru!

VI

Când, a doua zi, mos, Mărian ies, i d-acasă, cerul era senin,
soarele tomnatec se ridica din dosul caselor, iară copacii
încărcat, i de sloi străluceau în zarea diminet, ii.

Înseninată, lumea cu atât mai mult înveselea pe bătrâ-
nul al cărui suflet s-a fost us, urat prin cele ce se petrecuseră
în seara trecută s, i, ies, ind, el s, i-a petrecut ziua după obice-
iul său, privind lumea trecătoare, căutând să destăinuiască
viat, a din fet, ele trecătorilor, încărcând s, i descărcând po-
vara oamenilor. Seara, întorcându-se acasă, curtea, casa s, i
grajdul îi păreau mai put, in părăsite, iar fiică-sa mai veselă
s, i mai plină de viat, ă.

Garafa cu rachiul, pe care l-a cumpărat de dimineat, ă,
stătea unde a fost pus-o cu mâna sa, plină precum a fost
lăsat-o. Când ochii lui o zăriră, îl trecură fiorii, fără ca
să-s, i poată da seamă pentru ce. Nu putea însă vorbi decât
despre lucruri depărtate de fiică-sa.
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Dar mereu era silit să privească la garafă. Oricât de
mult era mâhnit de slăbiciunea fiicei sale, îs, i închipuia
lupta sufletească prin care va trebui să treacă spre a se
lepăda de un învăt, cu care trupul omului atât de lesne se
deprinde s, i pentru aceea ar fi dorit s, i n-ar fi dorit. . . El se
temea că numai în zadar se va munci.

Seara s, i ziua următoare bătrânul mereu era muncit
de asemenea cugetări. În zadar îs, i da trudă să le alunge;
el, care era deprins a gândi la fiică-sa, acum cu atât mai
mult trebuia să se chibzuiască de soarta ei.

Sara, fat, a Sevastei era suptă, ochii îi erau căzut, i în
cap, înconjurat, i de verigi vinet, ii s, i plini de o văpaie gales, ă,
iară obrajii îi erau aproape verzui. Din când în când, ea
părea tremurândă ca de friguri s, i o tulbure ros, at, ă se arăta
trecător în fat, a ei.

Mos, Mărian tresări când o văzu.
— Sevastă! Îi grăi el îngrijat, tu es, ti tristă s, i prăpădită.

Nu t, i-e bine.
— Sunt bine - răspunse ea, silindu-se a zâmbi - dar

astă-noapte nu am putut dormi.
— E rău, fiica mea, asta e cea mai grozavă boală, îi

răspunse bătrânul.
Oricât de mult ar fi dorit însă, el nu mai putea vorbi

despre aceasta. Îi era destul să privească în ochii fiicei sale,
spre a se încredint, a că vorbele lui o vor supăra. S, i totus, i,
de câte ori vedea garafa plină, buzele i se mis, cau, gata de
a rosti cuvinte înt, elepte.

El se as, eză pe patul său s, i rămase tăcut.
Sevasta, după câtăva vreme, se apropie, se as, eză lângă

el, puse capul pe umărul lui, îi apucă mâna s, i o sărută, apoi
rămase cu privirea pierdută.

De când nu mai era copilă mică, nu s-a mai alipit ast-
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fel de tatăl său, s, i acum bătrânul tremura dezmerdat de
această alipire.

— Tată, - grăi ea as, ezat - spune-mi, ce ai mai văzut
astăzi?

— Ce am văzut, fata mea? Îi răspunse el. Multe am
văzut. El se gândi put, in, apoi urmă: E drept, am văzut
un lucru pe care trebuia să t, i-l spun numaidecât când am
intrat în casă. Am văzut pe Casandra cu copilul ei.

— Sărmana Casandră! grăi Sevasta.
— Am vorbit cu ea - urmă bătrânul - s, i, nu s, tiu dacă

am făcut bine, am spus că ai să mergi să o vezi.
- Da, tată, am să merg, dacă dores, ti tu.
- Nu, dragă, tu dores, ti. Ai umblat cu ea la s, coală s, i t, i-a

fost prietenă. . . S, i acum tot la s, coală locuies, te, unde tot le
mai dă învăt, ătură fetit, elor.

- Nici acum nu s-a împăcat cu el? Întrebă Sevasta.
- De aceasta nici vorbă. Bărbatul ei este un om neno-

rocit.
Ei tăcură câtva timp.
- Tocmai mă gândeam astăzi - Începu Sevasta - să mă

duc s, i la Anica.
Anica era o prietenă la care Sevasta a fost făcut cunos, tint, ă

cu Iorgu. Mos, Mărian fu dar întrucâtva supărat auzind
numele ei.

El însă îi zise:
- Du-te, fata mea, du-te s, i la ea. Mai ies, i în lume.
- Dar s, tii cum e lumea. . . urmă Sevasta privind în ochii

bătrânului. Dacă eu mă voi duce la ea, caută ca s, i ea să vie
la mine. Uite, grăi ea cu blândet, e, arătând la patul tatălui
său. Să cumpărăm un alt pat pentru acesta, ori, dacă nu
te superi, să-l punem pe acesta în altă odaie, aici alăturea
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ori în cuhnie. Nu te vei supăra auzindu-mă vorbind astfel.
Nu pentru mine, ci pentru dânsele.

- Înt, eleg, draga mea, înt, eleg. . . Îi zise bătrânul. Să fie
as, a! acum! numaidecât.

- Nu, tată! asta se poate s, i mâne, îi răspunse fiică-sa,
des, i părea a fi mult, umită de grabnica lui hotărâre.

- Acum! numaidecât! grăi mos, Mărian hotărât, stăpâ-
nind un suspin. De dragul lumii toate trebuiesc făcute.

S, i el urmă a stărui ca să fie mutat în cea mai depărtată
parte a casei, în cuhnie.

VII

Era târziu după miezul nopt, ii, s, i mos, Mărian s, edea în
întunerec pe patul său. S, tia prea bine că fiică-sa nu l-a de-
părtat de la sine numai de dragul lumii; mereu se întreba
însă, pentru ce dară? Gânduri peste gânduri se iveau în
capul lui, dar nici unul nu rămânea statornic într-însul.
Unul însă neîncetat se reivea, s, i acesta îi zguduia toată
firea. Pentru ce l-a depărtat fiică-sa? Întru ce o supăra?
Ce va fi făcând ea în lipsa lui? Unul dintre răspunsurile ce
era silit a-s, i da la aceste întrebări vărsa puterile tineret, elor
în brat, ele lui. Îi era teamă ca nu cumva Sevasta, voind a
scăpa de o patimă, să ajungă a fi jertfă alteia, cu mult mai
rea.

După o muncă sufletească de câteva ceasuri, el se ri-
dică repede s, i o apucă spre odaia Sevastei.

Era întunerec în odaie.
Bătrânul urcă tiptil scările s, i tiptil se apropie de us, ă,

fiind îngrijat ca nu cumva să o supere dacă va fi stând
trează.
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Era cea mai adâncă linis, te. . . El puse urechea la us, ă
s, i nu auzi nimic. Sângele începu să fiarbă în vinele lui. . .
Ascultă mai dinadins s, i nu auzi răsuflarea ei.

„Ea nu e acasă! ” îs, i zise el cu ochii aprins, i s, i strângându-
s, i vârtos pumnii.

În clipa aceea se auzi un suspin greu, un scaun se clă-
tină s, i pas, ii us, ori ai Sevastei se auziră pe podelele casei.

Mos, Mărian îs, i astupă cu dreapta fat, a înros, ită.
„Slăbiciunea bătrânet, elor mele! ” zise el mâhnit. În

zadar îs, i da însă trudă; el nu se putea depărta de la us, a
ei. Sta neclăntit s, i oprindu-s, i răsuflarea, ca s, i când ar
fi prins rădăcini. S, i cum auzea pas, ii ei, s, i cum îi auzea
suspinele, sufletul i se zguduia ca s, i când ea ar călca pe
peptul lui s, i suspinele ei ar fi ale lui. Mereu îs, i mis, ca mâna,
ca să o pună pe descuietoare, dar nu putea s, i nu putea; el
rămânea răzemat de us, chior. Lacrămile i se furis, au din
când în când din ochi, i se scurgeau peste fat, ă, s, i el nu
ridica mâna să le s, teargă.

Îndată străbătu o rază de lumină prin gaura cheii. Bă-
trânul tresări s, i, fără a se mai gândi, se aplecă puindu-s, i
ochiul ca să vadă.

Sevasta era as, ezată la masă s, i părea că cites, te în cartea
care fusese pe fereastră.

„Nu poate dormi - Îs, i zise bătrânul înduios, at - ori nu
voies, te a-s, i da hrană odihnei. ”

Peste put, in, ea ridică ochii de pe carte, se răzemă de
spetele scaunului, apoi scoase din sân un mic portret, îl
privi îndelungat, îl sărută s, i îl puse încet pe masă, rămâind
cu privirea at, intită la el. Peptul i se mis, ca în valuri grele s, i
ridicate, obrajii îi erau aprins, i s, i tot trupul îi tremura.

Deodată, sări înviforată de pe scaun s, i începu să alerge
prin casă.
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Mos, Mărian simt, i sângele răcindu-i-se în vine. În
acest moment el nu mai era el însus, i, omul blând, cum-
pătat s, i îndelung răbdător. În loc însă de a pune mâna pe
zăvor ca să intre în casă, se retrase îngrozit s, i smerit, ca s, i
când ar fi fost izbit în pept de către cineva. „Nu poate, nu
mai poate să-s, i stăpânească setea - Îs, i zise el mâhnit - s, i
eu am făcut-o să intre în focul acesta. ”

După ce scoborâse scările, auzi în dosul său zgomotul
us, ii s, i rămase încremenit lângă perete. Fiică-sa, învăluită
în o haină apucată în pripă, trecu cu pas, i repezi pe dinain-
tea lui. El se mis, că aprins, îs, i pipăi tureacul, apoi s, erparul,
s, i, găsindu-s, i cut, itul în el, îl strânse în pumni s, i plecă în
urma ei. Abia făcu însă cât, iva pas, i, s, i se opri, stete put, in,
apoi iarăs, i puse cut, itul în s, erpar. Sevasta nu mergea spre
ulit, ă, precum crezuse, ci spre grajd. Văzând aceasta, mos,
Mărian începu să răsufle cu greu s, i iarăs, i plecă. Când voi
însă a intra după ea în grajd, pasul i se curmă.

„Nu pot s, i nu pot! Îs, i zise el tremurând în tot trupul
s, i apucând iarăs, i cut, itul. Una este în lume cu care nu mă
pot împăca: e aceasta. ”

S, i el rămase încremenit, stând la us, a grajdului, cu
ochii mari s, i aprins, i, cu obrajii lipsit, i de sânge s, i cu cut, itul
în mâna încles, tată.

- Costane, - auzi el - dormi d-ta?!
- Cine-i?
- Eu sunt, Sevasta.
- Sevasta?! Ce e, coconit, ă? Ce e, pentru Dumnezeu?!
- S, tii tu să taci, Costane? Îi zise Sevasta cu glas înăbus, it.
- S, tiu, răspunse Costan.
- Îmi juri tu că nu vei spune nimănui?
- Da, ît, i jur! Nimănui decât lui nenea Mărian.
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-Tocmai lui nu!
- Dar pentru ce?
- Pentru că ai trebui să-i amărăs, ti zilele.
- Eu?! Niciodată! Dar ce voies, ti?
- Să nu spui că am venit acum la tine.
- Nu spui, grăi Costan.
- Costane! Ît, i este t, ie scârbă de mine?
- Mie?! mi-e scârbă?
- Vino cu mine! Îi grăi ea, vino! vino! degrab’! Vino să

vorbim.
Auzind aceste, mos, Mărian făcu trei pas, i îndărăt, apoi

căzu buiguit la pământ.
Sevasta ies, i, fără a-l vedea. Deodată însă, la us, ă, ea se

opri s, i-l apucă pe Costan de amândoi umerii.
- Vrei tu - zise ea ca prin vis - să-mi fii mie bărbat?
Costan privi lung în ochii ei aprins, i s, i, sâmt, ind că ea

s, i-a ies, it din fire, îi răspunse oarecum fricos, dar hotărât:
- Vreau, chiar dacă nu ar fi decât pentru o singură zi,

înainte de moartea mea, apoi, fără de voie, o cuprinse cu
brat, ul.

- Dă-mi pace! dă-mi pace! strigă ea dându-l cu brat, ele
bărbate înapoi, apoi se repezi ca o nebună spre casă.

Când mos, Mărian îs, i veni în fire s, i se ridică de la pământ,
nimeni nu se mai vedea.

Picioarele abia îl mai t, ineau, capul îi erau greu s, i cut, itul
îi căzu din mâna descles, tată. El intră încet în grajd, se
apropiă de cârlan, îi cuprinse grumazul cu amândouă
brat, ele s, i rămase plângând ca un copil, iară calul gemea
încet de durerea stăpânului său nenorocit.
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VIII

Ziua următoare, mos, Mărian găsi pe fiică-sa dormind un
somn adânc s, i copilăresc. Încet, pe vârful degetelor, se
apropia de pat, dar nu putu să o sărute, cum ar fi voit, ci-i
netezi numai părul de pe frunte.

- Iorgule! ah, cât sunt de fericită! s, opti ea prin somn.
Bătrânul privi câtăva vreme la fat, a palidă s, i linis, tită,

apoi ies, i cu un suspin greu din casă s, i se as, eză la scări.
Soarele era sus când Sevasta s-a ivit la us, ă. Văzând pe

tatăl său, ea grăbi la dânsul veselă, aproape zburdalnică.
- Te-ai supărat? Îi zise ea, apucându-l de mână s, i

ducându-l în odaie.
- Nu m-am supărat, fata mea, îi răspunse bătrânul; îmi

pare bine că ai putut dormi.
Mai mult el nu putu grăi.
- Da! am dormit bine s, i mă sâmt veselă, zise ea turbu-

rată. Dar tu vei fi flămând.
- Nu, am mâncat, zise el as, ezându-se.
Ochii lor se întâlniră s, i el nu mai putu vorbi. Ea începu

să as, eze prin casă, iar el rămase nelinis, tit pe scaunul său.
- Nu ies, i? Îl întrebă ea mai târziu.
- Nu! răspunse el cam silit; nu sunt tocmai bine s, i

cârlanul s, chioapătă de un picior.
- Cât e de bine, strigă ea apropiindu-se de dânsul s, i

puindu-i mâna pe umăr. Atunci pot, i veni cu mine.
- Eu?! cu tine?! Întrebă mos, Mărian ridicându-se uimit

s, i îmbucurat. Dar unde?
- La Casandra s, i la Anica, apoi să ducem florile s, i po-

rumbelul.
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- Bine, fata mea, prea bine! grăi, privind-o cu ochi
înveselit, i.

După amiazăzi, mos, Mărian ies, i cu fiică-sa în oras, .
Niciodată nu s-a sâmt, it mai fericit decât în vremea ce

străbăteau ulit, ele unul lângă altul.
El a fost îmbrăcat cămas, ă curată, pieptarul strâmt,

a fost încins s, erparul împodobit cu flori de fir, iară ea,
de sus până jos, era în negru, numai broboada ce avea
era albă. Haina ei s, i scurteica de pe trup erau croite cu
îngrjiire s, i alipicios, încât la oris, ice mis, care ochiul parcă
vedea străbătând la vedere viat, a învăluită în ele. Era peste
putint, ă ca cineva să treacă pe lângă această pereche de
oameni fără ca să-s, i oprească privirea asupra lor. El - un
bătrân cărunt, cu ochii veseli s, i cu obrajii rumeni, ea - o
femeie tânără cu părul negru, cu privirea îngreunată s, i cu
fat, a albă ca marmura poleită.

Sevasta apucă brat, ul bătrânului său părinte, se rezemă
de dânsul, s, i astfel, brat, de brat, , ei îs, i urmară calea până
la Casandra, de la ea la Anica s, i de la Anica la prăvălia
unde vindea lucrul mânilor sale. Pretutindenea bătrânul
se sâmt, ea bine văzut s, i se bucura de buna primire a oame-
nilor.

În toată vremea, atât Sevasta, cât s, i mos, Mărian erau
veseli s, i vorbăret, i.

Îndată însă ce se apropiară de casă, ei începură să fie
tăcut, i. Pe când sosiră acasă, în odaie era întunerec. Se-
vasta căzu obosită pe un scaun, iară bătrânul o privi câtăva
vreme, apoi se apropiă de dânsa s, i îi cuprinse grumajii cu
brat, ul.

- Nevinovatul meu copil! zise el cu glas înăbus, it.
Sevasta privi înspăimântată în fat, a lui.
- Mărită-te, Sevastă! grăi el, mărită-te!
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Ea se ridică repede s, i rămase cu privirea at, intită în
ochii lui.

- Mărită-te după Costan! zise el fricos aproape înspăi-
mântat de cuvintele ce a rostit.

Sevasta se aruncă cu un t, ipăt în grumajii lui s, i îs, i as-
cunse fat, a.

- Iartă-mă, tată! s, opti ea. Iartă rus, inea ce t, i-am făcut.
- Rus, ine?! rus, ine?! strigă el înăbus, it în sâmt, ire. . . Tu

mi-ai făcut rus, ine?!. . . S, i el îi acoperi fat, a cu sărutări. . .
Nu-mi pasă, urmă el aprins, acum să mor, căci mă tem
că nu voi mai ajunge în viat, ă o zi ca aceasta, ori să trăiesc
deopotrivă cu lumea, că ziua de astăzi îmi va fi destulă
mângâiere pentru întreaga viat, ă. . . Dar mă tem, Sevastă!
mereu sunt îngrijat.

După aceste făcu trei pas, i până la fereastră, apucă
garafa cu rachiu s, i cu ea în mână se apropiă de fiică-sa.

- Ia! Sevastă! o rugă el, bea! te rog, bea s, i-mi dă linis, tea
pe care o aveam.

Sevasta privi câtăva vreme îngrozită la garafă, apoi o
luă din mânile tătâne-său s, i o izbi de pământ, încât ea se
sfărâmă în mii de bucăt, i.

- Acum lasă-mă singură - zise ea ca ies, ită din fire -
lasă-mă, te rog!

Mos, Mărian însă astă dată nu se mai putea gândi să
nu supere pe fiică-sa; el rămase ca un stâlp de piatră în
mijlocul odăii.

Ea îs, i încles, tă mânile în brat, ele lui.
- Imbrăt, is, ează-mă, tată! s, opti ea alipindu-se de dân-

sul. . . t, ine-mă ca să nu cad.
El o cuprinse în brat, e s, i o t, inu multă vreme stăpânit de

durere, iară ea rămase tremurând ca frunza de mesteacăn
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în brat, ele lui.
- Mi-am tras seamă cu mine - grăi ea într-un târziu,

obosită
- De mult e de când mi-am tras seamă. Bietul Iorgu!

nici el nu e mai norocit decât mine. . . nici el nu-s, i găses, te
sot, în lumea aceasta. Dar as, voi să-l văd, tată - urmă ea
pătimas, ă - numai să-l văd. A trecut un an de când nu l-am
văzut.

- Uită-l, fata mea! Îi zise bătrânul în luptă cu sine.
- Tată! tată! strigă ea încles, tându-se cu brat, ele în gru-

majii lui, voiesc să-l văd!
- Stăpânes, te-te, fata mea! s, opti bătrânul, depărtând-o

încet s, i cam rece de la sine. Bea, cum ai băut până acum,
pentru ca iar să nu mai dores, ti a-l vedea. Nu vezi tu că t, i
s-a turburat sângele s, i t, i-ai ies, it din fire!

Ea îs, i ridică capul s, i privi la tatăl ei cu îndărătnicie.
- Nu mai voiesc! strigă ea. Tu însut, i zici că una singură

dată trăies, te omul în lume, s, i nimic nu mă va mai face să
mă lipsesc de această una viat, ă.

-Te voi face eu! strigă bătrânul mânios, încât casa
începu să răsune! Mai bine te ucid cu mâna mea decât să
te văd mai nenorocită decât es, ti.

Ea căzu în genunchi s, i îi cuprinse picioarele.
- Tată! aibi îndurare de mine!
- Lasă-mă! lasă-mă! grăi bătrânul, s, i, desfăcându-se

de ea, ies, i repede din odaie.
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IX

A doua zi era duminecă. Sevasta dori să meargă cu tatăl
său la biserică.

Întorcându-se de la biserică, tata s, i fiica erau tris, ti s, i
tăcut, i.

Sevasta se as, eză obosită.
- Tată! Începu ea într-un târziu, privind îndelungat în

fat, a lui. Cât ar fi de bine dacă eu as, muri. . .
- Muri?! Nu! zise mos, Mărian înduios, at, apoi se ridică,

se apropie de ea s, i îi netezi părul de pe frunte.
- Uite, — zise ea — mi-e groază când gândesc că sunt

tânără s, i mai pot avea multe zile. Tu, care es, ti bătrân, mai
lesne port, i nenorocirile, fiindcă ai mângâierea bătrânet, elor,
s, i gândul că tot nu vei mai trăi mult te face să nu t, ii seamă
de nenorocirile ce întâmpini.

- As, a-i, fata mea - răspunse bătrânul - bătrânet, ele sunt
un dar neobicinuit, s, i pentru aceea omul nu cere mult de
la ele. Dară tu, care es, ti tânără, trebuie să aibi nădejdea
tineret, elor.

- Am perdut-o de mult!
- Iarăs, i o vei găsi.
- Niciodată! răspunse ea. Mă sâmt, prea slabă pentru

ca să mă cred vrednică de a străbate după gândul meu prin
viat, ă. S, i apoi, nu ziceai tu însut, i că mai bine să mă vezi
moartă decât mai nenorocită!

-Am zis, fata mea, - răspunse bătrânul turburat - s, i să
nu fi zis în ceas rău, dar am zis în clipă de nechibzuire.

Câtva timp stătură privindu-se în tăcere.
- O, Doamne! cum as, dori să-l văd! zise ea încet.

310



- Să-l vezi dar! Da! să-l vezi! răspunse bătrânul, apoi
se ridică s, i ies, i.

X

După ce se văzu singur, bătrânul se sâmt, i mai linis, tit.
Toată după-amiază-ziua el a stat retras s, i cufundat în

gânduri. Mai multe ceasuri s-a uitat s, ezând pe patul său,
fără a-s, i putea da seamă ce a gândit s, i ce gândes, te.

Era buiguit, gândurile au fost încetat a se mai schimba
în capul lui, sâmt, irea i s-a fost tâmpit. Mereu vedea pe
fiică-sa îmbrăt, is, ând pe iubitul ei, o vedea ies, ită din fire, o
vedea căzută jertfă slăbiciunii, s, i altă nimica nu mai putea
să vadă. „Dacă ar fi un copil us, or de minte, care îs, i dă
seamă s, i nu se mustră de pasul ce a făcut, îs, i zicea el într-
un târziu, dacă ar fi cum poate că era cu zece ani în urmă,
când nu suferea să fie mustrată pentru gres, eala ce a făcut,
dar astăzi. . . astăzi?! ”. . .

Ochii bătrânului se împăinjeniră, sângele i se îmbulzi
spre cap, nu se mai s, tia pe sine, era aproape să îs, i iasă din
fire.

„Da! grăi el, mai bine să moară!. . . Nu! urmă el, scrâs, nind
din dint, i. Să nu moară! S, i totus, i, ar fi mai bine să moară
mai devreme decât mai târziu. . . Ah! Pentru ce nu l-am
sfărâmat pe omul acela! Da, să îl fi ucis, s, i nu ar fi fost om,
nu lege, care m-ar fi osândit!. . . Nu pot! un lucru este în
lume cu care nu mă pot împăca: e acesta! ”

El ies, i cu pas, i hotărât, i s, i îs, i luă calea spre odaia fiicei
sale. După cât, iva pas, i se întoarse, privi împrejur, apoi în-
cepu să caute în toate părt, ile. În sfârs, it, scoase din dosul
polit, ei un cut, it lung ca de două palme s, i lat ca de două
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degete. Plăselele de os erau lucii s, i albe ca de ceară; însus, i
cut, itul era însă negru, s, i în tăis, erau două s, tirbituri. Bătrâ-
nul privi câtva timp cut, itul, îl s, terse cu aripa sucmanului,
apoi îl puse pe masă, mai mult îl aruncă cu dispret, , se
as, eză pe pat s, i rămase pe gânduri.

Iarăs, i se ridică. Într-un colt, era o secure rezemată de
perete; o luă s, i o puse pe masă, apoi ies, i s, i se întoarse cu
câteva bucăt, i de sticlă în mână. După ce le as, eză s, i pe
aceste pe masă, luă un toporas, din cui, s, i, puindu-le pe
muchea securii, începu să sfărâme bucăt, ile de sticlă cu mu-
chea toporas, ului. Era o muncă anevoioasă, dar bătrânul o
urma încet până ce văzu sticla sfărâmată ca praful.

Acum el îs, i dezbrăcă sucmanul, îl întinse pe masă,
presără praful de sticlă pe colt, ul unui pulpan, apoi apucă
cut, itul, t, iind cu dreapta plăselele, iară cu stânga apăsând
asupra tinghilei s, i astfel începu să-l frece pe sucmanul plin
de praf aspru.

Din ce în ce cut, itul se curăt, i. . . În sfârs, it, nu mai ră-
măsese nici o vrâstă întunecoasă pe el. Bătrânul îl privi
mult, umit, îl mai frecă de câteva ori de mânecă, apoi luă
o cute s, i începu să-i scoată s, tirbiturile s, i să-i îndrepteze
ascut, is, ul.

În toată vremea aceasta el era linis, tit s, i părea a nu
gândi decât la lucrul său. Când cut, itul fu ascut, it, după
ce îl mai polei câtva timp de dunga mesei, îl privi încă o
dată mult, umit, îl puse pe masă, îs, i scutură sucmanul s, i îl
îmbrăcă.

În clipa aceasta intră Sevasta. Săcurea, toporas, ul s, i
cut, itul sclipitor erau pe masă.

Ochii ei se opriră asupra lor.
- N-aveam ce face - grăi bătrânul cu un zâmbet amar-

nic - s, i m-am pus să mai îndreptez cut, itul ăsta.
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- Dar cât de frumos e! grăi Sevasta, apucându-l în
mână s, i dezmerdându-s, i degetele cu el.

Pe mos, Mărian îl trecură fiorii. El îi luă cut, itul din
mâni s, i îl puse în dosul polit, ei, de unde l-a fost luat.

- As, a! zise el, asta s-a făcut! Dumineca viitoare o să
mă pun s, i la toporas, .

El puse toporas, ul în cui, securea în colt, , adună fără-
miturile de sticlă s, i le aruncă afară, apoi se întoarse la
fiică-sa.

Intrând, mai mult căzu decât se as, eză pe patul de ală-
turea. Sevasta se puse lângă dânsul, puse iar capul pe
umărul lui, apoi îs, i ridică ochii s, i îi privi în fat, ă.

- Es, ti trist, tată! s, opti ea.
- Nu sunt, draga mea!
- Es, ti trist, zise ea. De câteva zile ai suferit mai mult

decât întreaga ta viat, ă. . . Vezi! eu mult te-am amărât.
Iartă-mă, tată! As, a-i că mă iert, i! ?

El nu îi răspunse nimic, dar ea îs, i putea tălmăci răs-
punsul din ochii lui.

- Aide, Sevastă, du-te sus! Îi zise el ridicându-se. Se
întunecă s, i eu mai am să merg undeva astăzi. Mă voi
întoarce cam târziu. . . Du-te sus, căci eu mă duc să dau
cârlanul în grija lui Costan.

Ea plecă încet, iară mos, Mărian rămase privind înde-
lung în urma ei.

XI

Costan s, edea în grajdul întunecos. Când auzi pas, ii bătrâ-
nului, se ridică s, i plecă spre us, ă.
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- Costane! Îs, i zise mos, Mărian as, ezat, să te duci să-mi
aduci rachiu.

- Pentru ce, mos, Măriane! Îl întrebă Costan în îndo-
ială.

- Nu întreba pentru ce, ci ît, i ia bani s, i te du.
- Mă duc! zise Costan, apoi se întoarse în grajd, luă o

garafă s, i plecă.
Mos, Mărian plecă s, i el în urma lui până la poartă, aici

apoi se opri s, i îl as, teptă.
- Costane! grăi el, când îl văzu întorcându-se, pune

garafa jos, apoi vino s, i-mi ajută să închidem poarta.
Costan puse garafa lângă stâlp, apoi amândoi se apu-

cară de poarta ruginită în t, ât, âni s, i după câteva opintiri o
închiseră.

Săvârs, ind acest lucru, ei se duseră în grajd.
- Dacă beau, mi se dezleagă limba s, i-mi perd cumpătul.

S, i adeseori e bine să vorbim s, i să fim mai put, in cumpătat, i.
- As, a o fi, mos, Măriane! răspunse Costan nelinis, tit.
- Dar am să te rog un lucru mare, urmă bătrânul cu

răceală.
- Oricât de mare!
- Un lucru pe care e pusă viat, a.
- Da! mos, Măriane! grăi Costan apropiindu-se de

dânsul.
- Cunos, ti pe coconul Iorgu?
- Iorgu Stroienescu? Căpitanul Stroienescu? Nu-l cu-

nosc. Dar îi s, tiu casa.
- Pe calea Herestrăului?
- Da, mos, Măriane.
- Sâmt, i tu în tine destulă vârtute să mi-l aduci aici?
- Cum să-l aduc?
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- Să-i spui că îl roagă Sevasta să vie la ea, acum, nu-
maidecât, că eu nu sunt acasă s, i nici nu viu, s, i că nu dorm
în casă cu ea. . . N-aibi grijă, că îl va primi mai drăgăstos
decât pe tine.

Costan stete încremenit.
- Îl aduc, mos, Mâriane! chiar dacă ar trebui să-l aduc

în brat, e.
- Dar te sâmt, i tu vrednic a i le spune toate aceste?
- O! Doamne! Doamne! mos, Mariane! zise Costan

înăbus, it, lasă-l pe mâna mea.
- Dar dacă n-ar voi să vie?
- Grija mea de dânsul. Vine! Îi s, tiu eu pe coconii ăs, tia,

le s, tiu felul, le cunosc graiul.
- Ascultă, Costane, îi zise bătrânul as, ezat. Dacă n-ar

voi să vie, te întoarce s, i te du la fiică-mea, îi spune că din
întâmplare te-ai întâlnit cu el, că t, i-a spus c-ar veni, dac-ar
vedea ceva de la mâna ei. . .

- Înt, eleg, mos, Măriane! grăi Costan, plecând. Grija
mea de lucrul ăsta.

Bătrânul privi put, in în urma lui, apoi se opri la us, a
grajdului. Numai acum sâmt, ea din tot adinsul greutatea
faptei la care se pregătea. S, i era hotărât la ea.

El intră în grajd cu un suspin greu.
Cârlanul începu să necheze încet printre dint, i, îs, i în-

toarse apoi capul spre stăpânul său s, i bătrânul văzu stră-
lucirea gălbie a ochilor lui mari.

- Cârlane! zise el. S, i în acest singur cuvânt era cu-
prinsă toată durerea lui.

Calul se smânci de la grajd, se întoarse înapoi s, i, dându-
s, i capul în pământ, îs, i alipi grumajii de stăpânul său.

Mos, Mărian se cutremură. Îs, i aduse aminte noaptea
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de mai odinioară, când sta t, iind cut, itul în mâna încles, tată,
în vreme ce fiică-sa vorbea cu Costan; se văzu plângând
ca s, i atunci, pe grumajii calului, prea slab spre a putea
cumpăta pe fiică-sa în o clipă de izbucnire pătimas, e.

- Nu se poate! strigă el îngrozit. Eu nu-l pot ucide! Să
fie voint, a Tatălui.

S, i grăind aceste, se repezi ca un nebun în urma lui
Costan.

XII

Sosind la ulit, ă, mos, Mărian se gândi put, in, apoi apucă cea
mai scurtă cale. Din ulit, ă în ulit, ă, el străbătea ca s, i când
ar fi gonit ori ar goni pe cineva de moarte. I-a fies, tecare
pas deznădăjduirea lui cres, tea; la fies, tecare cotitură el îs, i
iut, ea pasul.

În sfârs, it, sosi la casa lui Iorgu fără să fi ajuns pe Cos-
tan. A intrat? N-a sosit încă?. . . A făcut ceva? N-a făcut
nimic?. . . El privi împrejur s, i văzu mai întâi prin întune-
rec, apoi în lumina unui felinar pe Costan.

- Ce-i? mos, Măriane, ce-i? Îl întrebă Costan înspăi-
mântat.

- E bine! zise bătrânul. Lasă pe căpitanul. Mâne să-t, i
pui calul la cărut, ă s, i să te întorci acasă.

-Eu?
- Tu, Costane!
- Pentru ce, mos, Măriane?
- Nu întreba! Îi zise bătrânul mâhnit. Fă cum ît, i zic.
- Da! mos, Măriane! răspunse fiăcăul, apoi rămase

privind în urma bătrânului.
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XIII

Întorcându-se, mos, Mărian străbătea din ulit, ă în ulit, ă cu
aceeas, i iut, eală cu care a venit. Cuprins de neastâmpăr,
de îngrijare, de frica unei nenorociri nehotărâte, el gră-
bea s, i tot mai mult grăbea spre casă. Să vadă pe fiică-sa,
să-i spuie singur nu s, tia ce, să plângă în tăcere, s, i iarăs, i
temându-se de năvala patimilor lui.

Cut, itul, pe care l-a fost ascut, it astăzi, mereu îi sclipea
în ochi s, i mereu se temea că ea, în clipa unei izbucniri, va
putea să-l apuce în mână.

Sosind acasă, grăbi spre us, a fiicei sale. Era încuiată.
El ascultă s, i nu auzi răsuflarea ei. Apucă încuietoarea s, i
făcu zgomot.

În casă nu se mis, ca nimic. Acum văzu raza de lumină
străbătând prin gaura cheii. Sângele i se ridică în cap s, i
cu o mis, care repede apucă securea din apropiere, o ridică,
apoi strigă:

- Sevasta!. . . Deschide, Sevasta!
El bătu tare în us, ă. Nici un răspuns.
Ca ies, it din fire, izbi muchea securii în zăvor, încât

us, a se deschise departe înaintea lui.
Securea îi căzu din mână, s, i el rămase încremenit în

prag.
În mijlocul odăii, Sevasta zăcea întinsă pe spate. Cut, itul

ascut, it de către tatăl său era încă în mâna ei încles, tată,
sângele curs din pieptul ei dezvelit aburea încă în răceala
iernatică; dar sânul nu se mai mis, ca, răsuflarea i-a fost
încetat.

Fără mis, care o privi bătrânul ei părinte, fără suspin,
fără un singur glas de durere. Ca des, teptat apoi din somn,
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el se mis, că, închise us, a, se apropie s, i îngenunchiă lângă
dânsa.

„Moartă! Moartă! grăi el râzând. Ucisă de mâna sa,
cu cut, itul pregătit de mine! Moartă! Sevasta! copilul meu
nevinovat! ”

El îi luă cut, itul din mână s, i tăiă cu el cămas, a de pe tru-
pul moartei. După aceea se ridică, aduse vasul cu apă rece
s, i începu să-i spele rana s, i trupul de sânge. Săvârs, indu-le
aceste, o s, terse pe trup, o luă în brat, e s, i o puse în patul
as, ternut. În urmă deschise dulapul, scoase o cămas, ă cu-
rată, îi tăie spatele, o îmbrăcă cu ea, îi despleti părul, apoi
se as, eză linis, tit la picioarele ei s, i rămase privind-o în tă-
cere.

Peste câtăva vreme, bătrânul se ridică, îi sărută frun-
tea, ochii, buzele, rana din preajma inimii s, i picioarele,
apoi căzu în genunchi, îs, i făcu cruce s, i zise Tatăl nostru.

Când se îndreptă în picioare, fat, a lui era aspră s, i hotă-
râtă.

El ies, i din casă s, i peste put, in se întoarse cu un brat, de
lemne, pe care îl as, eză încet subt pat. Apoi aduse al doilea
brat, s, i-l as, eză s, i pe acela, luă cut, itul, rase sângele de pe
podele s, i aruncă răsăturile în apropierea lemnelor.

După aceste el ies, i, închise us, a în urma sa s, i se duse
în cuhnie. Lada împodobită cu flori tăiate în lemn era la
capătul patului; el o ridică în spate, o duse s, i o as, eză în
mijlocul curt, ii. Acum privi împregiur. Era pustiu.

Mos, Mărian se întoarse în casă.
În toată vremea de când a fost luat cut, itul din mâna

fiicei sale moarte, el era cuprins de adâncă durere, dar
linis, tit s, i senin. Acum începu să plângă amarnic. S, i iarăs, i
căzu asupra moartei s, i o cuprinse în brat, ele sale.

A fost trecut miezul nopt, ii când mos, Mărian se ridică,
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luă lampa s, i o răsturnă pe patul în care zăcea moarta.
Patul începu să ardă. El luă focul în mână s, i îl aruncă

în toate părt, ile, încât deodată întreaga odaie se aprinse.
După aceste ies, i, se duse încet afară, coborî treptele s, i,

ajuns în mijlocul curt, ii, se as, eză pe lada sa, privind îngrijat
la răspândirea focului.

Peste put, ină vreme, flăcările începură să iasă pe feres-
tre, acoperământul arunca scântei s, i din ce în ce focul se
răspândi peste casa întreagă.

Pe când lumea înspăimântată veni să aducă ajutor,
mos, Mărian s, edea pe ladă, jălind patruzeci s, i unu de ani
din viat, a sa.

După trei zile ies, ea din Bucures, ti o cărut, ă cu un cal.
Un bătrân linis, tit, nepăsător s, i senin la fat, ă, s, ezând pe o
ladă împodobită cu flori tăiate în lemn, t, inea frânele s, i îs, i
lăsa cârlanul în draga lui voie.

S, i mâna mos, Mărian fără ca să mai privească înapoi.
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Comoara

I

Sănătatea! Binecuvântata de sănătate! Sănătos să fii, s, i
t, i-e destul un pumn de mălai, ca nici pe un împărat să nu
te dai!

Se scula Dut, u cu noaptea-n cap s, i pleca-n cântarul
cocos, ilor, căci era lung drumul până la linie s, i t, inea să se
puie la lucru mai nainte de a se fi luminat de ziuă. Căra
pământul cu metrul cubic, s, i cu cât mai de dimineat, ă-
ncepea să-l care s, i cu cât mai pe noapte înceta cu căratul,
cu atât mai mult, i erau metrii la sfârs, itul săptămânii.

Bun gând a avut cine a pus la cale ridicarea forturilor:
cari toată săptămâna pământul cu roaba s, i iai sâmbăta
polul, ba chiar un pol s, i jumătate, dacă es, ti om harnic s, i
nu pierzi vremea stând de vorbă, umblând de ici până colo,
ori făcându-t, i t, igările.

Iară Dut, u, om s, i altfel harnic, mai era s, i deprins cu
treaba aceasta din timpul cât a stat în os, tire, la compania
de geniu.

Bun lucru s, i os, tirea: pierzi, ce-i drept, trei ani de zile,
dar vezi lume s, i te mai alegi cu ceva.



Plecând cu noaptea-n cap, lucrând toată ziua întins
s, i întorcându-se pe-ntunerec, n-avea Dut, u timp nici să
mănânce, nici să doarmă, dar era om care t, ine la tăvăleală,
s, i cu atât mai bine îi tigneau duminecile s, i zilele de sărbă-
tori, când Stanca se gătea ca o porumbit, ă, lua pe cel mic în
brat, e s, i pe cel măricel în coadă s, i mergeau cu tot, ii la horă,
nu ca să joace, ci ca să nu stea singuri acasă. Iar dacă erau
odată la han, nu puteau să macine-n sec: tot pe timpul
cât stătuse-n os, tire a luat Dut, u s, i deprinderea de a nu-s, i
trage, când n-are nevoie, nimic de la gură. De ce adecă
muncea el toată săptămâna?! Casa îi era plină; nevasta s, i
el erau bine îmbrăcat, i; copiilor nu le lipsea nimic; în ladă
se adunau încetul cu încetul polii pentru perechea de boi;
e om bogat cine-i sănătos s, i s, tie să rabde s, i să muncească.

Un singur păcat avea Dut, u: băiat des, tept, gures, s, i
curăt, el, el a mai învăt, at la os, tire s, i vreo trei buchii, s, i acum
se credea s, i mai t, ant, os, de l-ai fi socotit în rândul oamenilor
cu două juguri de câte patru boi. I s-ar fi trecut, poate, s, i
asta, dar mai era s, i rău de gură s, i nu suferea ca cineva să-l
atingă la sărăcia lui. As, a, într-una din zile, trecând prin
fat, a casei lui Ghit, ă al Popii, care avea două juguri cu câte
patru boi s, i se fălea mereu cu ele, nu s-a putut stăpâni să
n-o întrebe pe Ana, nevasta lui Ghit, ă.

— Bună ziua, Ano, ce mai fac boii?
— Mult, umim de-ntrebare, sunt bine! răspunse Ana,

care nu era nici ea mai des, teaptă decât bărbatul ei.
— Dar Ghit, ă ce face? Întrebă iar Dut, u, zâmbind pe

sub mustat, ă.
— E bine s, i el! răspunse Ana, care nu înt, elegea nici

acum batjocura.
Au înt, eles-o însă vecinii, s, i peste put, in, as, a-i răuta-

tea omenească, sătenii nu-i mai ziceau lui Ghit, ă, ca mai
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nainte, Ghit, ă al Popii, ci Ghit, ă al Boilor.
S, i multe de aceste făcea Dut, u când alt, ii nu-l lăsau în

pace.
Chiar s, i asta mai ales de dorul Stanchii, care t, inea ca

nimeni să nu-i treacă bărbatului ei înainte.
S, i adecă de ce să-i treacă?!
Averea n-ai decât să vrei, s, i t, i-o faci; pe om însă nu

pot, i să t, i-l faci, s, i mai rar pe omul ca Dut, u al ei. Asta tot, i
trebuiau s-o s, tie!

— Mai rar femeie ca nevasră-mea! zicea s, i Dut, u, care
t, inea s, i el ca nimeni să nu-i treacă nevestei sale înainte.

Era de nesuferit cum t, ineau oamenii aces, tia unul la
altul s, i la ale lor. Copii ca Stanca, găini ca Stanca, rat, e
ca Stanca, gâs, te ca Stanca, purcei ca Dut, u, capre ca Dut, u
nu mai avea nimeni. Îs, i făcuseră s, i ei o cocioabă de casă.
Nu-i vorba, era pusă la un loc bun, largă s, i luminoasă,
totdeauna curată ca-n zi de Pas, ti; o făcuseră din hărnicia
lor, dar auzindu-i vorbind de ea, ai fi crezut că-i curte
domnească, iară nu colibă de mojic.

Noroc că n-aveau bogăt, ii oamenii aces, tia, că n-ar fi
putut nimeni să le ajungă la nas!

As, a-i firea omenească: stă ascunsă până ce n-a ajuns
omul în largul lui, ea se dă apoi de gol.

E câte unul pe care sărăcia-l face sfiicios, dacă nu chiar
umilit, blând la fire s, i totdeauna gata de-a le sări altora
într-ajutor, încât ai zice că n-ar întrece nimic bunătatea
lui dacă n-ar înăbus, i-o sărăcia; când colo, te pomenes, ti
că, ajuns bogat, nu mai vrea să-s, i aducă aminte de nevoile
celor săraci s, i se dă pe fat, ă inima lui cea neagră.

Altul e-ndus, mănit de sărăcie s, i n-are milă nici cu cei
bogat, i, nici cu cei săraci ca dânsul, dar, ajuns bogat, se-
mpacă cu lumea s, i se dă pe fat, ă ca om cu inima miloasă.
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Numai la lărgime iese la iveală firea cea adevărată a
omului, s, i sunt rari oamenii care-s, i păstrează firea în toate
împregiurările.

As, a, plecând cu noaptea-n cap, lucrând ziua toată s, i
întorcându-se pe-ntunecate acasă, puteau să fie Dut, u s, i
Stanca oameni răi de gură s, i buni de inimă: te pomenes, ti
însă că, harnici cum sunt, se-mbogăt, esc s, i iese cu totul
altceva din ei.

Ba poate că nici chiar as, a de săraci n-ar fi cum sunt,
dacă nu i-ar fi intrat lui Dut, u în minte gândul că el are să
fie om cu stare. I-o fi venit as, a din senin, i-o fi spus-o vreo
t, igancă, destul că el nu punea nici un pret, pe averea altora,
fiindcă nu se îndoia că va fi odată s, i el avut. Avea mâna
norocoasă, s, i pe ce punea el mâna lui nu putea să-i iasă
decât bine.

Deprins cu gândul acesta, nu o dată, dând cu cazmaua
în pământ, el se-ntreba de ce adecă n-ar fi cu putint, ă ca să
găsească vreo comoară-n calea lui. S, i-n vremuri de mult,
s, i-n vremuri mai apropiate a fost drum larg pe acolo pe la
Focs, ani. Trecut-au s, i turcii, s, i tătarii, s, i boieri bogat, i, ba
chiar s, i domni plecat, i în pribegie, numai bunul Dumnezeu
s, tie cât, i s, i ce fel de oameni fugari au trecut: cine s, tie dacă
nu cumva vreunul s, i-a îngropat comorile tocmai unde
Dut, u-s, i încărca metrii cubici de pământ?!

Chiar dacă n-ar fi, nu e nici un păcat să s, i-o închipu-
iască: lucrează mai cu poftă, timpul îi trece mai bine.

Când, deodată, Doamne feres, te s, i-n ceas bun să fie!
cazmaua se loves, te de ceva vârtos, foarte vârtos, ce nu
suna nici a lemn, nici a piatră, nici a cărămidă, nici a oală
spartă, nici chiar a fier, ci curat ca o căldare de aramă, ca
un cazan, mare cazan.

Dut, u, om de vreo douăzeci s, i opt de ani, mai mult slab
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decât plin la trup, mai mult bălan decât oaches, , cu fat, a
cam prelungă s, i cu ochii căprui, rămase nemis, cat s, i cu
fat, a galbenă s, i mai lungă decât de obicei. Îi trecuse un
fel de junghi prin inimă, i se oprise sângele-n vine s, i i se
tăiaseră picioarele.

— Dădus, i de cazan?! grăi Dumitru al Ciungului, care
săpa la o depărtare de vreo zece pas, i.

Dut, u se cutremură în tot trupul s, i se uită speriat îm-
pregiurul său.

Vorbise Dumitru-n glumă, dar grăise un adevăr atât
de grozav, încât Dut, u abia se mai putea stăpâni să nu-l
lovească cu cazmaua-n cap, ca să-l lase mort pe loc.

Mai erau însă s, i alt, ii prin apropiere.
— Da, am dat, răspunse el cu glasul înecat. „Dar, taci, c-

o să-l ridicăm la noapte s, i să-l împărt, im”, voi el să urmeze,
dar aceste vorbe i se opriră-n gât.

Era peste putint, ă ca el să împartă cu cineva: mai bine
moarte de om!

Urmă deci a săpa înainte, ca s, i când nimic nu s-ar fi
întâmplat; răsuflarea i se îneca însă, mânile s, i picioarele
îi tremurau, ochii i se furis, au pânditori spre Dumitru.

Un singur sâmt, ământ îl stăpânea: frica de o mare pri-
mejdie necunoscută.

El nu s, tia s, i nu putea să se încredint, eze dacă e ori nu
cazan în pământ s, i dacă e ori nu ceva în cazan; era însă
amet, it de gândul că trebuie să fie, s, i-n amet, eala aceasta
era ca ies, it din fire.

— O să te faci boier mare, Dut, ule; fă-mă s, i pe mine
vreun vătaf la curtea ta, grăi Dumitru, urmându-s, i gluma.

Dut, u iar se cutremură.
— O să te fac - răspunse el - mai mare peste cei mici.
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— Numai să nu fie vreo comoară pusă cu blestem.. .
urmă Dumitru. Zice că sunt s, i comori care sunt fermecate,
ca să aducă nenorociri celor ce pun mâna pe ele.

Dut, u se mai linis, ti.
Văzând că Dumitru nu trage cu ochiul s, i că le ia toate

în glumă, o dete s, i el pe glumă.
— Comoară să fie - Îi răspunse el -, căci de noroc, grija

mea!
— S, i adecă de ce n-ar putea să fie! grăi Dumitru mai

as, ezat. Multe s-au petrecut în t, ara noastră s, i nu e loc
deschis în care n-ai putea să găses, ti comori.

Acum Dut, u era încredint, at că nu bănuies, te Dumitru
nimic; sângele, cu toate aceste, nu i se potoli. Săpa înainte
s, i băga bine de seamă, ca să nu mai ajungă cazmaua pe
unde sunase cazanul, dar îl treceau fiorii când vedea că
roaba se umple s, i trebuie să plece cu ea la fonul depărtat,
vreo patru sute de pas, i.

Era peste purint, ă ca el să plece, să se depărteze, să
părăsească comoara lui - acolo, în apropierea lui Dumitru.

El răsuflă us, urat când Dumitru plecă cu roaba plină.
Mai erau s, i nis, te bulgari pe s, ant, , dar aces, tia lucrau

departe, la vreo sută de pas, i: acum era timpul să pună încă
o dată cazmaua, ca să se încredint, eze mai bine.

Nu! Până la noapte el nu mai putea să facă nimic. Era
peste putint, ă ca să nu fie cazanul acolo, cazanul plin: mai
bine mort!

Roaba îi era plină s, i Dumitru se-ntorcea cu roaba lui
goală. Abia acum dete cu socoteală c-ar fi trebuit să plece s, i
să se întoarcă deodată cu el: nu-i rămânea decât să as, tepte
până ce nu-s, i va fi umplut Dumitru din nou roaba. Ca
să-s, i facă de lucru s, i să piardă vremea până atunci, el se
as, eză pe marginea s, ant, ului s, i se descult, ă, apoi iar îs, i puse
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opincile, încetinel, cu multă chibzuială, ca omul îngrozit
de lungimea timpului. Era abia pe la prânzul mic s, i el mai
avea să sape mult s, i să ducă multe roabe pline.

Pe când el mos, molea la nojit, a opincii din stânga, iată
s, i căpitanul de jurnă - n-ar mai fi fost!. . .

Put, in avea să-i pese capitanului de jurnă dacă Dut, u
face mult, i ori put, ini metri cubici pe zi; el era însă căpitan,
adecă om deprins a t, inea rânduiala în toate s, i a nu lăsa pe
nimeni să-s, i piardă vremea degeaba.

— Dar tu - strigă el cu energie militară - ce pas, ti mus, tele?
Vrei să ne ajungă iarna aici?!

Dut, u sări speriat în picioare.
— Mi-a intrat - răspunse el strâmtorat - nisip în opinci!
— De unde, măi, nisip?! Unde ai găsit tu nisip?
Dut, u avea multe păcate, dar nu-s, i aducea aminte ca

să se fi făcut vreodată de rus, ine spuind minciuni. Îi era
dar greu, de nu mai cuteza să se uite-n ochii căpitanului.

Nici că t, inea însă căpitanul să vadă ochii lui Dut, u: el
se uita la groapa din fat, a lui.

Acolo unde sunase cazanul locul rămăsese nesăpat,
pământul neridicat deopotrivă cu fundul s, ant, ului, un lu-
cru pe care ochii unui căpitan de geniu nu pot să-l sufără.

— Dar de aici, măi, de ce n-ai ridicat pământul?! Ai
servit tu în compania de geniu?! strigă el gata să-l umfle.

Dut, u iar începu să tremure în tot trupul.
— Îl scot, domnule căpitan - răspunse el cuprins de

deznădăjduite - Îl scot.
— Haid’! - strigă căpitanul - ia cazmaua! Scoate-l în

fat, a mea după regulament, să te văd eu.
Dut, u se uită ca turbat la dânsul. Ah! de ce nu erau

numai amândoi, căci, chiar general dac-ar fi fost, l-ar fi
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lăsat mort pe loc. As, a nu-i rămânea decât să puie mâna pe
cazma s, i să ridice pământul.

Vai de capul lui!
Încet, cu băgare de seamă, pipăind cu vârful cazmalei,

ca nu cumva să atingă cazanul, el afâna pământul, pentru
ca să-l ridice apoi cu lopata s, i să-l arunce în roaba plină.

Căpitanul îs, i pierdu răbdarea.
— Ce umbli cu cazmaua parcă dai în buba din spinarea

mă-tii! ? se răsti el, apoi smunci cazmaua din mâna lui, ca
să-i arate cum se lucrează cu ea.

— Uite as, a!
— Aoleo! strigă Dut, u, s, i căzu ca o cocoloas, ă la mar-

ginea s, ant, ului, când văzu că căpitanul înfige cu toată pu-
terea în pământ. Aoleo! strigă iar, când se pomeni că nu
suna cazanul.

— Ce e! ? Îl întrebă căpitanul mirat.
— Mi-e rău, domnule căpitan, gângăni Dut, u. Tare mi-

e rău! Mă taie la inimă s, i-mi vine să les, in; mă trec sudorile
s, i-mi vine să vărs.

Căpitanul vedea că i-e în adevăr rău: fat, a îi era verde-
galbenă, ochii i se împăingeniseră s, i buzele i se făcuseră
vinete.

— Du-te la lazaret să-t, i dea picături! Îi porunci el mu-
iat.

— Nu mă duc, răspunse Dut, u îndărătnicit s, i înfigându-
se oarecum în pământ. Eu stau aici! nu pot să mă duc. Să
meargă Dumitru s, i să mi le aducă picăturile acelea.

— Haide, grăi căpitanul grăbit, s, i plecă însot, it de Du-
mitru.

Rămas el singur, Dut, u se uită câtva timp buiguit în
vânt.
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„N-a sunat, zise apoi într-un târziu. E comoară, dar
comoară pusă cu blestem !”

II

— Scapă-mă, Doamne! Dezleagă-mă, Doamne! Ia-mă,
Doamne, ori fă-mă ce-am fost! gemu Dut, u tăvălindu-se
pe jos.

As, a deodată, ca din senin, numai pentru că i s-a părut
că suna a cazan, el, om în toată firea, s-a pomenit muiat ca
mărul bătut de nu mai s, tia ce să-s, i facă. Nu-l mai tăia, ce-i
drept, la inimă s, i nu-i mai venea să les, ine, dar era amet, it,
sudorile tot i se mai iveau din când în când pe frunte, tre-
mura mereu, un grozav neastâmpăr îl cuprinsese.

Nici că era însă chip să-s, i vie în fire.
Timpul se oprise parcă în loc. Trecuse o spaimă de

vreme de când cu căpitanul, s, i seara tot nu sosise încă,
ziua tot nu se mai sfârs, ea.

Ca să rămâie singur, el a rugat pe Dumitru să se ducă
să-i spună Stanchii că n-are astă-seară să-l as, tepte, fiindcă,
des, i îi este mai bine, se sâmte prea istovit ca să facă lungul
drum pân-acasă.

Nu era adevărat s, i n-o mai mint, ise în viat, a lui pe Stanca;
dar alta nu-i rămânea de făcut s, i, la urma urmelor, nu el,
ci Dumitru era cel ce o mint, ea. Rămas singur, Dut, u s-a
dumirit încetul cu încetul.

Nu se mai îndoia că e fermecată comoara s, i era hotărât
să nu se atingă de ea, cùm nu te atingi de omul înciumat.
Ce folos de bogăt, ie, dacă ea, chiar din clipa în care o atingi,
te face din om neom?!

Era hotărât Dut, u, dar hotărârile omului sunt omenes, ti:
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un gând le aduce s, i altul le ia. Cum gândurile se îns, irau
pe gonite în sufletul lui, mereu se ivea s, i iar se reivea cu
ele sâmt, ământul că nu e cu putint, ă ca el să se lipsească de
comoara lui, fie ea chiar blestămată. De ce adecă a găsit-
o?! De ce tocmai el?! A stat atâta timp în pământ fără ca
vreun altul să fi dat peste ea? De ce tocmai el a trebuit să
sape aici, iară nu Dumitru ori vreunul dintre bulgari?! Are
fiecare om soarta lui, de care, fie bună, fie rea, nu poate
să scape, s, i-i era câteodată lui Dut, u parcă toate stau în
strânsă legătură, s, i forturile au trebuit să fie ridicate toc-
mai acum s, i tocmai aici, pentru ca el să lucreze la ele s, i să
găsească neapărat comoara.

S, i iar i se lumina capul.
„Nu! — zicea el mai limpezit la minte - eu fac ce vreau,

s, i vreau după cum mi-e firea. E numai din întâmplare
c-am găsit-o; ar fi putut s-o găsească s, i altul, care nu făcea
ca mine: ce am să fac eu?! Nu vreau! ” strigă apoi, s, i sări
îndărătnicit în picioare.

Îi era parcă Satana-l ispitea s, i trebuia să-i arate că e
mai tare decât ispita s, i nu i se supune.

„Nu! Îs, i zicea în gândul lui, nu-mi trebuie. Eu cu
Stanca mea s, i cu copiii mei trebuie să rămânem ce suntem;
mai bine decât as, a pentru noi nu se poate, n-avem să fim
scos, i din ale noastre! ”

S, i iar tremura în tot trupul când îs, i dedea seamă de
necunoscutul spre care era împins de ispitirile unei mari
bogăt, ii, el, care nu voia să se dea, ci să rămâie stăpân pe
sine s, i pe ale sale.

Zbătându-se astfel, el adeseori era cuprins de îndoială
s, i se pipăia însus, i pe sine, ca să se încredint, eze dacă nu
cumva visează, dacă el e în adevăr el însus, i, tot cel ce fusese
mai nainte, tot cum se s, tia pe sine.

330



„Ei! Îs, i zise într-un târziu, parcă visând, tot nu eu
însumi m-as, pipăi pe mine s, i m-as, încredint, a că eu însumi
sunt, as, a cum în aievea mă s, tiu?! ”

Nesuferită fiint, ă viat, a omenească: es, ti s, i nu t, i-e cu
putint, ă să te încredint, ezi dacă s, i-t, i pari cum în adevăr
es, ti.

Ar fi vrut Dut, u să se desfacă în două s, i să iasă oarecum
însus, i din sine, ca să se poată privi însus, i pe sine, cum
privea lucrurile ce-l încungiurau.

„Dar - zise el - ce-am văzut, dacă privesc cu ochii?! Are
lumină plină s, i soarele, pe care-l visezi; s, i ale lui raze te
ard; s, i stelele visate lucesc pe cer; s, i iarba visată e verde;
s, i-n războiul visat curge sânge; s, i bucuria visată ît, i umple
sufletul de dulceat, ă; s, i durerea visată te sfâs, ie: totuna t, ie
dacă te visezi trăind ori trăies, ti în aievea. ”

El se scutură, ca să se des, tepte, dacă va fi visând, dar
în zadar, căci nălucirea nu se schimba.

În mijlocul acestei buiguieli, un singur lucru era hotă-
rât în gândul lui: că trebuie să se încredint, eze dacă e ori nu
un cazan cu comoară acolo unde el dăduse cu cazmaua-n
ceva ce-i sunase a cazan, că el singur s, i nevăzut de nimeni
are să vadă - s, i apoi, ce-a fi să fie!

În amurgul serii el se ridică, îs, i luă cazmaua, târnăco-
pul s, i lopata s, i le strânse la un loc, ca să le aibă la îndemână,
apoi se uită cu ochi pânditori în toate părt, ile. Oamenii
încetaseră cu lucrul, s, i unii plecau spre casă, alt, ii se du-
ceau la cantină, iar alt, ii stăteau fără de nici o treabă ori îs, i
făceau, ca bulgarii din apropiere, rost de odihnă. Era încă
mis, care-n toate părt, ile, s, i cu cât mai bine se-nnopta, cu
atât mai iut, i erau bătăile inimii lui, căci cu atât mai mult
se apropia clipa de la care atârna viat, a lui.

În sfârs, it, el nu mai putu să se stăpânească.
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O! ce binefăcătoare e întunecimea!
După ce se uită o dată cu ochii scânteietori împre-

giurul său, el se coborî tiptil în s, ant, s, i începu să scurme
pământul cu ghearele s, i să-l dea cu palma la o parte, ridi-
când mereu capul, ca să se uite împregiur. S, i cum scurma
cu ghearele, cum dădea cu palma, cum se uita împregiur,
inima i se zbătea în piept, sângele îi zvâcnea în tâmple s, i
răsuflarea îi era înecată.

Deodată el sâmt, i ceva vârtos s, i neted s, i începu să scurme
iute s, i tot mai iute, ca ies, it din fire, să scurme cu amân-
două mânile s, i să pipăie cu toate degetele: era cazan s, i era
mare.

El puse mâna ca să-l mis, te.
Se mis, ca, s, i era greu, grozav de greu!
Dut, u se-ndreptă s, i se uită încă o dată lung s, i linis, tit

împregiur, apoi îs, i făcu cruce.
„Ia-mă, Doamne, sub paza ta - zise el - s, i mă feres, te de

păcat: acum să nu-mi mai iasă nimeni în cale, că eu n-am
ce să-i fac, trebuie să-l omor! ”

Luă apoi cazmaua s, i începu să afâneze pământul de
dimpregiurul cazanului, dar încet, cu măsură, fără pripire,
ca omul căruia nu are să-i pese de nimeni s, i de nimic.

Era o căldare cu capac de aramă, nu prea mare, dar
grea, încât Dut, u abia putu s-o ridice ca s-o pună la o parte.

El ridică capacul s, i începu să pipăie, as, a pe-ntunerec,
ca să vadă ce e într-însul. Erau bani, unii mai mici, alt, ii
mai mari, aur, tot aur greu; mai erau s, i lant, uri, s, i brăt, are,
s, i salbe de mărgăritare, s, i potir, încă un potir, o cupă cu
petre scumpe, înc-o salbă, s, i inele, s, i cercei. . . El le pipăia
toate cu mânile lui s, i nu era vis, ci-n aievea, căci inima
îi era încles, tată s, i capul, cu toate aceste, atât de limpede,
încât el lăsă comoara s, i iar începu să afâneze pământul,
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pentru ca nu cumva cineva, trecând mâne pe acolo, să
cunoască locul de unde fusese ridicat cazanul.

Apoi?!
Ce avea să facă mai departe?!
Acasă nu era chip să ducă cazanul; lasă că era prea

greu, dar putea să dea peste cineva în drumul lui.
El se uită încă o dată împregiur, aruncă ochii spre

pădurea ce se afla pe coaste, la depărtare de vreo cinci sute
de pas, i, apoi îs, i scoase cut, itul din brâu s, i-l luă în dint, i,
apucă cazmaua subt, ioară, ridică cazanul cu amândouă
mânile s, i plecă spre pădure, tiptil, cu băgare de seamă, ca
nimeni să nu se poată ivi nevăzut de dânsul la depărtare
de o sută de pas, i.

Ajuns în apropierea pădurii, el as, eză cazanul pe iarbă
s, i se duse ca să se încredint, eze dacă nu cumva e cineva în
adăpostul copacilor, apoi iar se întoarse s, i-s, i luă comoara,
ca s-o îngroape aici, la un loc mai adăpostit s, i s, tiut numai
de el.

Dar ce să facă un mojic ca dânsul cu o comoară împă-
rătească?

O! el nu mai era mojic acum!
Din clipa în care sâmt, ise aurul, s, i mărgăritarele, s, i

pietrele scumpe în mânile lui, el era deopotrivă cu oris, icine
care avea s, i e gata să-s, i apere cu viat, a avutul s, i să curme
viat, a celui ce vrea să se atingă de el.

Nu prea s, tia Dut, u ce are să facă cu atâta bogăt, ie, dar
nu se temea că n-o să s, tie ce are să facă cu ea. Asta se
găses, te us, or!

Mai întâi s, i mai întâi, nimeni în lumea aceasta nu
trebuia să sâmtă că, om sărac, as, a deodată a ajuns la mari
bogăt, ii - nici Stanca, nu! nici ea! Bună femeie, dar muiere,
minte us, oară, gură slobodă.
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Păcat, dar as, a trebuia să fie!
Încetul cu încetul, pe nesâmt, ite, trebuia să-s, i scoată

la iveală bogăt, iile.
„Am - zicea el în gândul lui - să iau o parte s, i să mă duc

cu ea la Bucures, ti, ca s-o prefac în bani. Apoi m-apuc de
negot, s, i câs, tig, câs, tig din ce în ce mai mult, prefăcând înce-
tul cu încetul întreaga comoară în bani. N-o să-i treacă ni-
mănuia prin gând că nu din negot, ul meu m-am îmbogăt, it.
”

As, a veneau lucrurile prin chiar firea lor.
Ce adecă l-ar fi putut împinge să se dea de gol?
El s, i Stanca s, i copiii lor se mult, umeau cu put, in s, i se

sâmt, eau fericit, i în sărăcia lor; chiar fiind bogat, i, nimic nu-
i făcea să se bucure, as, a deodată, de bogăt, iile lor. Pofta-t, i
vine numai încetul cu încetul.

El săpă o groapă sub rădăcina unui stejar bătrân s, i o
săpă adâncă, mai adâncă, apoi luă cazanul, îl as, eză în ea
s, i scoase unul câte unul cincizeci de bucăt, i, după cum se
nimerea, bani s, i mai mari, s, i mai mici.

Asta era pentru început.
Când era însă să pună capacul, el mai scoase un pumn,

as, a pe nenumărate, ba puse mâna s, i pe un lant, s, i pe o
brăt, ară.

La urma urmelor, de la sine luă s, i tot era mai bine la
dânsul decât aici în pădure.

Dar era destul: el as, eză capacul, trase pământul peste
cazan s, i as, eză peste el un strat de frunze uscate, iar încet
s, i cu băgare de seamă, ca nimeni să nu bănuiască nimic.

Erau toate bine.
El îs, i făcu din nou cruce.
„Ît, i mult, umesc T, ie, Doamne! ” grăi umilit.
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„E noroc în lumea aceasta! ” urmă peste put, in.
Ce s-ar fi ales de mine dacă de acolo până aici mi-ar fi

ies, it cineva în cale?! Îl omoram s, i nu mai aveam zi bună! ”
În adevăr, mare noroc!
El însă nu putea să plece: era parcă legat, ferecat de

stejarul acela.
Ce prostie! Cum a putut el să aleagă tocmai stejarul

bătrân, care de azi până mâne poate să cadă sub secure?!
Fără ca să mai stea pe gânduri, el luă cazmaua s, i în-

cepu să sape o altă groapă, sub un alt stejar mai tânăr, care
se afla la depărtare de vreo treizeci de pas, i.

Când groapa fu gata, el se duse s, i dezgropă cazanul,
ca să-l treacă în ea.

S, i dacă acolo ar fi mai în vedere decât aici?!
Afurisită de comoară!
El răsturnă o parte din ea în groapa cea veche: as, a

era mai cuminte, s, i ici s, i colo; dacă se perde una, rămâne
cealaltă. Trecu dar cu cazanul la groapa cea nouă.

Prostie! Tot era mai bine sub stejarul cel bătrân: răs-
turnă dar aici o parte s, i iar se întoarse cu cazanul.

Era târziu, după miezul nopt, ii, când se îmbărbătă, în
sfârs, it, să plece.

Zăpăcit de atâte frământări sufletes, ti, frânt trupes, te
s, i stăpânit de frica omului, care umblă noaptea cu bogăt, ii
ascunse, el abia la jumătate de drum îs, i dete seamă că s, i-a
uitat cut, itul s, i cazmaua în pădure, la cei doi stejari, nu-s, i
mai aducea aminte la care. Ca gonit de iele, se întoarse
înapoi, as, a razna prin pădure, dar nu mai era chip să-
s, i găsească copacii. Alerga încoace s, i încolo ca ies, it din
mint, i; s, tia unde sunt, s, i nu-i găsea, trecea pe lângă ei, s, i
nu-i nimerea; se împiedica de cazmaua lui, s, i n-o vedea.
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Afurisită de comoară!
Stanca se sculase de mult s, i le dăduse purcei/or de

mâncare, când Dut, u sosi, în sfârs, it, acasă, pe jumătate
les, inat, cu fat, a galbenă, cu ochii sperios, i s, i intrat, i în cap,
cu mânile zgâriate s, i cu buza de din jos tăiată de cut, itul
ce t, inuse în gură s, i cu pieptul cămăs, ii stropit de sângele
scurs peste bărbii.

— Ce e cu tine?! Întrebă ea, cuprinsă de fiori.
— Mi-a fost rău, foarte rău, răspunse el fără să îndrăz-

nească a se uita în ochii ei; dar mi-a trecut; sunt numai
prăpădit de abia mă mai t, in picioarele.

Rău i-a fost, în adevăr, lui Dut, u; dar Stanca lui, care-l
cunos, tea, îl vedea că nu mai are inima deschisă ca mai
nainte s, i nu-l credea că i-a fost rău as, a cum el voia să-l
înt, eleagă.

„S-a întâmplat o nenorocire, îs, i zise dânsa pe jumătate
les, inată; omul ăsta a omorât pe cineva! ”

Nu! se putea! Dut, u al ei nu era om care putea să facă
rău! S, i totus, i, când se uita la el, fat, a lui nu mai era ca mai
nainte, voioasă, deschisă s, i pusă pe luare în bătaie de joc,
era în ea ceva aspru s, i nemilos, ceva ce te făcea să sâmt, i
pe omul care putea să s, i omoare.

„Nu! - zise ea - oris, ice ar fi, e ceva ce mie n-are să-mi
spună, ceva ce eu nu trebuie s, i nici nu voiesc să s, tiu. ”

În adevăr, cam as, a ceva s, i era.
Muierea, însă, tot muiere.
Oris, icât a mos, molit Dut, u mai nainte de a-s, i face rând

de odihnă, Stanca tot l-a zăpsit că el ascunde ceva la căpă-
tâiul patului în care avea să se culce.

Nu voia muierea să s, tie ce-a ascuns; asta era treaba
lui, dar după ce el a adormit cum s, tia el să doarmă, ea tot
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s-a dus tiptil, s, i cu răsuflarea oprită, a scos cârpa de sub
căpătâi.

Ah! săraca de ea! nenorocita de ea!
Bani de aur, mult, i bani de aur curat s, i greu, lant, uri

lucrate cu măiestrie! brăt, ări împodobite cu mărgăritare
s, i cu pietre scumpe!

De ce a trebuit să le vadă ea, femeia, care le vede toate
cu inima, iar nu cu ochii, s, i toate de-a-ndoaselea le înt, elege!
?

Satana s-a pus la mijloc, ca s-o ispitească s, i să-i strice
viat, a!

Îngrozită s, i cu sângele răcit în vine, ea puse iar cârpa la
loc, apoi tot tiptil, cu răsuflarea oprită s, i cu ochii muiat, i în
lacrămi, ea se depărtă s, i ies, i din casă, pentru ca să meargă
la copiii ei, care nu s, tiau s, i nu-nt, elegeau nimic, s, i să-i
mângâie plângând, să se mângâie plângându-i.

Într-un târziu, ea se ridică cu fat, a linis, tită s, i aspră s, i
se întoarse iar în casă, apoi se lăsă în genunchi, îs, i plecă
capul pe pat s, i plânse iar lung s, i lin.

„Sărac de tine s, i de mine s, i de noi tot, i! suspină în cele
din urmă. Ce frumoasă ne-a fost viat, a s, i cât de grea ni
s-a făcut deodată! În zadar văd cu ochii s, i tot nu cred, s, i
chiar dac-ar fi, tu tot tu-mi rămâi! Eu nu s, tiu nimic! N-am
văzut! Singur sufletul meu să s, tie! ”

III

Cu ce nu se deprinde omul?!
Se temea Dut, u, nu-i vorba, s, i nu mai umbla t, ant, os,

ca mai-nainte prin lume, ci cu pas sfiicios s, i uitându-se
mereu împregiurul său, ca nu cumva să fie apucat fără
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de veste. Dar, la urma urmelor, de omorât n-a omorât pe
nimeni, de jefuit n-a jefuit, de furat n-a furat, foc n-a pus,
în bors, ul nimănui n-a suflat; prea tare n-avea să se teamă.
Un singur lucru i se putea întâmpla: să se afle cumva c-a
găsit comoara, s, i guvernul s-o ieie de la dânsul.

Acest singur lucru era însă mare lucru, pe care Dut, u
nu-l voia cu nici un pret, : a lui era comoara s, i numai a lui
trebuia să s, i rămâie!

Dar ce dracul! El nu era om prost; cum să-l prindă,
dacă era om des, tept?! S, i om des, tept se sâmt, ea Dut, u, să-
rac, dar des, tept de nu se dedea pe nimeni: pe el nu putea
nimeni să-l încurce.

Păcat numai că Stanca era foarte prăpădită. Nu zicea
nimic, dar era foarte supărată. Asta-l muncea pe Dut, u,
fiindcă n-avea dânsa de ce să fie prăpădită. Păcat, dar tot
al lui s, i al ei păcat, căci n-are bărbatul să facă ceea ce nu
poate să-i spună nevestei sale, s, i n-are muierea să-s, i facă
gânduri pe care nu poate să i le mărturisească bărbatului
său. O porniseră foarte râu amândoi, s, i nu puteau să le fie
bine dacă nu mai aveau inima deschisă unul fat, ă de altul.

Auzi d-ta, bărbat care găses, te o comoară s, i nu o spune
aceasta nevestei sale! Auzi, femeie care umblă pe de-a
furis, a pe sub căpătâiul bărbatului său s, i-s, i face cele mai
rele gânduri despre sot, ul ei!

N-avea Stanca decât să nu-s, i mai facă gânduri rele,
pentru ca să scape de inima rea: cine o punea să s, i le
facă?! Era la mijloc numai o închipuire a ei, dar ceea ce-t, i
închipuies, ti, ceea ce crezi are pentru tine cea mai adevă-
rată fiint, ă, s, i dacă muntele din fat, a ta s-ar prăbus, i s, i tu
l-ai închipui tot la locul lui de mai nainte, el t, i-ar sta în cale
s, i n-ai trece peste el, ci l-ai ocoli. Nu ceea ce este, ci ceea
ce-t, i pare are fiint, ă pentru tine.
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Dacă era prăpădită Stanca, ea s, i avea de ce să fie, s, i
numai Dumnezeu s, tia unde au să ajungă lucrurile între
doi oameni, care se zbuciumă pe înfundate s, i nu se mai
uită unul în ochii altuia, nu mai îndrăznesc să-s, i deschidă
inimile.

Adunaseră încetul cu încetul nouă poli.
Dut, u luă s, apte din ei s, i-i spuse Stanchii că pleacă la

Bucures, ti, ca să cumpere o pereche de boi.
La Bucures, ti, tocmai la Bucures, ti, o pereche de boi, cu

s, apte poli!
Îl s, tia Stanca pe Dut, u al ei că nu e om să-s, i cumpere,

dacă-s, i cumpără, boi cu s, apte poli s, i să meargă pentru
atâta treabă la Bucures, ti. Nu i-a zis cu toate aceste nimic,
ci s, i-a făcut numai, după ce a plecat, de trei ori cruce s, i-a
suspinat: „Păzes, te-l, Doamne, s, i-l adă-napoi! ”

Îi era parcă n-o să-l mai vadă, s, i totus, i, când nu-l mai
vedea, inima i se us, ura. Nu putea să s, i-l închipuie cum îl
văzuse la plecare, ci tot ca mai nainte, voios s, i t, ant, os, , s, i se
mira cum a putut ea să-l creadă altfel.

Da, era cu buza tăiată, era stropit de sânge, era galben
la fat, ă s, i cu ochii intrat, i în cap, ascundea ceva, avea, fără
îndoială, avea la el lucruri scumpe: te miri cum s, i în ce fel!
Nu, ca dânsul nu pot să fie oamenii care au săvârs, it vreo
faptă grea. Ba te miri s, i nu-t, i vine să crezi: nici n-o fi fost
aur ce a văzut ea!

Când nu vrei, vezi cu ochii s, i nu crezi: de ce să creadă
ea, care nimic nu văzuse s, i nici pe el nu-l mai vedea?

Tot astfel s, i Dut, u.
Se sâmt, ise el strâmtorat câtă vreme s, tia că-l văd ochii

în care nu se putea uita: îndată ce a ajuns singur, nu se
mai temea de nimic s, i iar era voios s, i t, ant, os, .

E mare lucru să fii, s, i cu atât mai mare lucru să te
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sâmt, i des, tept, fie s, i chiar dacă-n adevăr n-ai fi. Iară Dut, u
se sâmt, ea.

De ce ar fi putut adecă să se teamă un om atât de
des, tept ca dânsul?

Râdea-n el când se gândea cum are să tragă toată lu-
mea pe sfoară.

Mai întâi s, i mai întâi, ca om des, tept, el luase hotărârea
de a nu se opri nici la Focs, ani, nici la Ploies, ti: se ducea la
Bucures, ti, unde e lume multă, învălmăs, ală mare s, i unde
nu-ntâlnea oameni care-l cunosc.

Apoi, tot ca om des, tept, el luase hotărârea de a-s, i cum-
păra cu cei s, apte poli un rând de haine nemt, es, ti, căci,
îmbrăcat t, ărănes, te, ar fi căzut în bănuială.

Iar celelalte urmau de sine.
Mergând as, a singur spre Focs, ani, de unde voia să se

urce-n tren, el îs, i croia mereu planul s, i se vedea pe sine
prin stradele Bucures, tilor, pe care le cunos, tea destul de
bine din timpul petrecerii sale la Cotroceni. Intra ici s, i
vindea o bucăt, ică, dincolo s, i vindea alta, tot una câte una,
bucăt, ică cu bucăt, ică, cu măsură s, i cu socoteală, ca nimeni
să nu bănuiască nimic.

Dus as, a cu gândul la mari depărtări, se miră când se
pomeni aci la Focs, ani.

„N-ar fi oare lucru cuminte să-mi cumpăr hainele aici?
” se întrebă el.

„Ba da! ” răspunse tot el.
Bani avea: nu-i rămânea decât să intre la un ovreu ca

să-s, i aleagă hainele.
As, a s, i făcu.
— Să-mi dai - zise el îndrăznet, s, i t, ant, os, - un rând de

haine bune.
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— Pentru cine? Întrebă ovreul, mult, umit de a-l putea
servi.

— Pentru mine! răspunse Dut, u oarecum mirat, ca s, i
când ovreul ar trebui să s, tie că trebuie acum să se îmbrace
nemt, es, te.

Ovreul, care nu s, tia lucrul acesta, se uită în adevăr
mirat, ba chiar bănuitor la mojicul ce vrea să se îmbrace
boieres, te.

— Pentru d-ta-a-a?! Întrebă el.
Dut, u se făcu alb, s, i ros, u, s, i galben, în fel de fel de fet, e,

s, i iar începu să tremure. Ce prostie nemaipomenită era să
facă el, omul des, tept?! Nu, aici, unde la tot pasul întâlnea
oameni care-l cunosc, aici el nu putea să-s, i cumpere haine
nemt, es, ti. Ce-ar fi fost dacă l-ar fi văzut cineva îmbrăcat
cu ele? Ce dacă cineva l-ar fi văzut ducându-le s, i l-ar fi
întrebat ce face cu ele?

Îi venea să fugă, încât să nu mai deie în viat, a lui ochii
cu ovreul acela. Tocmai atât de prost tot n-ajunsese însă
Dut, u.

— Adecă pentru cineva, care are tocmai felul meu, care
seamănă la trup cu mine, răspunse el strâmtorat, dar atât
de strâmtorat, încât ovreul nu mai bănuia, ci se sâmt, ea
încredint, at că e ceva din ale polit, iei la mijloc. El însă nu
era polit, ai, care umblă să descurce lucrurile, ci negut, ător,
care caută să-s, i vândă marfa oris, icui, numai pret, ul să fie
bun; iar Dut, u îi semăna a om care dă oris, ice pret, numai
ca să scape cât mai curând din prăvălie. „Vrei ori nu vrei,
trebuie să cumperi”, îs, i zise dar, s, i începu să-s, i desfăs, ure
hainele croite după cea mai nouă modă, un rând cu 60,
altul cu 80, iar altul cu 100, ba chiar s, i unul cu 130 Iei, toate
croite pe măsura lui.

Dut, u nu putea să le vadă-n ochi, dar ovreul se uita la
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el as, a de nu s, tiu cum, încât nu era chip să-i spună că nu
mai vrea să cumpere.

— Uite, astea, zise el, arătând la cele de o sută de lei.
— Poftes, te de le încearcă, grăi ovreul mai mult, umit

decât odinioară.
— Ce să le mai încerc? văd eu că-mi vin bine! răspunse

Dut, u tare grăbit, s, i numără cei cinci poli pe tes, ghea.
Ovreul, grăbit s, i el, le-nfăs, ură-n hârtie, le legă cu sfoară

s, i i le dete, plecându-se ca-n fat, a celui mai mare boier.
— Să le port, i sănătos! Îi zise apoi, după cum îi era

obiceiul.
Atât îi mai trebuia lui Dut, u.
— T, i-am spus - grăi el zăpăcit - că nu pentru mine le

cumpăr, apoi plecă cu hainele subt, ioară.
Nu ies, i bine-n ulit, ă, s, i zări venind de la dreapta pe

Ghit, ă al Măriei. Era pierdut dacă Ghit, ă îl vedea cu hainele
subt, ioară!

El se întoarse iar în prăvălie s, i puse hainele pe tes, ghea.
— Am - zise apoi răsuflând greu - să mă întorc să le

iau, dar trebuie să mai cumpăr ceva.
Grăind aceste, el ies, i s, i-o apucă spre stânga. Tare îi era

să fugă, dar nu cuteza, ci mergea călcând t, apăn s, i t, ant, os, ,
ca omul care nu se teme de nimic. Peste câtva timp însă el
se uită înapoi: ovreiul ies, ise-n us, a prăvăliei s, i se uita după
el.

„Vai de mine! ” îs, i zise Dut, u, s, i se dete-n pas mai iute,
s, i tot mai iute, încât era peste putint, ă ca trecătorii să nu
se uite după el, ceea ce-l făcea să meargă încă mai iute.

El începu în cele din urmă să fugă. N-avea de ce, dar
se gândea ce-ar fi dacă vreun comisar, vreun epistat ori
vreun sergent, văzându-l as, a de grăbit, l-ar înhăt, a, l-ar
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duce la sect, ie, l-ar scotoci s, i ar găsi. . . Nu! o dată cu capul,
nu! El trebuia să fugă, ca să ajungă cât mai curând unde
ochii nimănuia nu se mai îndreptează asupra lui.

Dar Dut, u nu era numai des, tept, ci totodată s, i norocos,
s, i trebuia să iasă bine lucrul pe care el punea mâna.

— Stăi, dobitocule! Ce-alergi as, a?! Ce te izbes, ti în
oameni?! Vrei s-ajungi la sect, ie?! răcni un domn bine
îmbrăcat, s, i-i dete brânci de-l aruncă cât colo.

— Aoleo! strigă Dut, u, s, i iar căzu cocoloas, ă la pământ,
s, i iar îl trecură sudorile. Uite — gângăni apoi - mi-a scăpat
carul cu boii s, i-a apucat înainte.

Domnul acela, care n-avea timp să umble pe la polit, ie
— asta era norocul lui Dut, u — Îs, i iut, i pasul; iar Dut, u se
ridică, s, i acum să-i fi văzut fuga!

Afurisita de comoară!
Ajuns afară din oras, , în largul binefăcător, el se mai

potoli, răsuflă mai us, or s, i îs, i dete încetul cu încetul seamă
că mari prostii a făcut s, i că n-avea de ce să se teamă.

Nici nu se temea.
Cum rămânea însă cu hainele, pentru care dăduse

cinci poli?
I se făcea părul măciucă de câte ori se gândea că are

să mai dea ochi cu ovreul. Nu! era peste putint, ă!
S, i totus, i, dăduse cinci poli, nu vreun fleac, ci bani

muncit, i de dânsul.
El umbla neastâmpărat pe la marginea oras, ului, ca

vulpea împregiurul cotet, ului: voia s, i nu voia, trebuia s, i
nu-ndrăznea să intre.

Deodată iar începură să-l treacă sudorile.
El umbla pe aici cu frica-n sân s, i se zbuciuma ca vai

de el; te pomenes, ti că-n vremea aceasta vreun altul va fi
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dat peste comoara pe care o ascunsese-n pădure.
Sărac de sufletul lui!
Trebuia să plece, să grăbească, s-alerge, ca să se încredint, eze

că nu degeaba se zbuciumă. Într-un ceas s, i jumătate era
acolo. . .

Da! cum rămânea însă cu hainele, cu cei cinci poli ai
lui?!

Unul era Dut, u!
El se uită împregiur; nu era nimeni care ar fi putut

să-l vadă; scoase dar din brâul lui cârpa cu aurăriile s, i-o
vârî sub un petroi de lângă gard, apoi plecă înapoi la oras, ,
t, ant, os, s, i cu pas apăsat.

Nu mai avea acum de ce să se teamă: nu mai putea
nimeni să găsească nimic la dânsul.

Ovreul se uită foarte lung la dânsul: era tot omul căruia
îi vânduse hainele, s, i parcă era cu totul altul, care seamănă
numai cu el. Poate că era cellalt, pentru care zicea că le
cumpără.

Dar dacă l-ar fi văzut însă peste put, in, mergând iute
s, i tot mai iute cu afurisitele de haine, n-ar mai fi stat nici
ovreiul la îndoială.

Dacă l-ar fi văzut mai târziu, după ce s, i-a luat s, i cârpa
de sub petroi, mergând ca gonit de o mare primejdie spre
pădurea din apropierea forturilor?!

Erau hotărâte toate în gândul lui Dut, u.
„Mă duc - Îs, i zicea el —, mă încredint, ez dacă toate sunt

cum le-am lăsat, apoi îmbrac hainele nemt, es, ti, ascund
hainele mele în vreo scorbură s, i o iau pe jos până la Râmnic.
”

Degeaba! Mare lucru des, teptăciunea!
Păcat numai că sunt în lumea aceasta s, i slăbiciuni
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omenes, ti.
Erau toate cum el le lăsase acolo, la stejarul cel bătrân

s, i la cel mai tânăr; el însă tot trebuia să se încredint, eze,
să vadă cu ochii lui, acum ziua, când vedea cu ochii, nu
numai pe pipăite. Era primejdios lucru, fiindcă, de! ziua
nu e pe-ntunerec, dar n-avea încotro, trebuia s-o mai facă
s, i asta. Se duse dar la stejarul cel tânăr, unde îngropase
cazanul, as, a-s, i aducea el aminte, s, i începu să râcâie cu
ghearele din ce în ce mai neastâmpărat, cuprins în cele
din urmă de o groaznică deznădăjduire.

Nu mai era cazanul acolo! nu era! nu mai era! S, tia că
acolo l-a îngropat s, i vedea că nu mai era! El alergă ca ies, it
din sâmt, iri dincolo, la stejarul bătrân, unde s, tia c-a vărsat
o parte din comoară.

Cel put, in asta dacă i-ar fi rămas, cel put, in!
Trebuia s-o dezgroape, ca să se încredint, eze, iute-iute-

iute.
Deodată se opri s, i rămase încremenit: era de necrezut,

dar cazanul se afla aici; îl lăsase acolo, s, i acum îl găsi aici.
Curată minune! Auzise el că sunt comori care se mută

de la un loc la altul: acum vedea cu ochii lui că-n adevăr se
mută.

El ridică capul s, i se uită câtva timp umilit, cu ochii
mari s, i cu gura căscată, la aurul cel mult, la mărgăritarele
îns, irate s, i la sculele împodobite cu petre scumpe, apoi vârî
amândouă mânile s, i luă cu ele din plin, nesăt, ios, as, a orbis,
s, i pe apucate. Ce-i în mână nu-i minciună; tot mai bine la
el decât oris, iunde aiurea. Tot mai bine!

Da! Ce-ar fi fost, însă, dacă acum, în clipa aceasta, ar
fi trecut as, a, din întâmplare, cineva pe acolo s, i ar fi văzut
cele două gropi?!

El astupă iute-iute-iute mai întâi groapa cu cazanul,
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apoi cealaltă groapă s, i abia acum, după ce toate fură la loc,
răsuflă iar mai us, or, îs, i desfăcu cârpa s, i strânse în ea s, i
partea ce mai luase din comoară.

Erau trei pumni plini, de-t, i fura vederile când te uitai.
Era întunerec când el ajunse, în sfârs, it, să-s, i schimbe

hainele.
Nu degeaba dăduse cinci poli: îi s, edeau hainele nemt, es, ti

leite pe trup, ofit, er de tunari, nu altă.
Un singur lucru îl supăra: cârpa cu scule s, i bani nu în-

căpea în nici unul din buzunările lui. El o împărt, i în două
s, i băgă o jumătate în dreapta s, i altă jumătate în stânga.
As, a mergea, dar tot se vedea că are-n buzunări ceva greu
de tot.

Mai era încă un lucru care putea să-l supere pe Dut, u;
nu-l supără însă pe om decât lucrurile de care-s, i dă seamă,
iar el nu ajunse încă să-s, i dea seamă că era-n opinci s, i cu
căciulă mocănească-n cap, ceea ce nu se potrivea deloc cu
hainele plătite cu cinci poli.

Îs, i ascunse dar hainele t, ărănes, ti în o scorbură, mult, umi
lui Dumnezeu că l-a ajutat să ajungă pân-aici, apoi plecă
tignit spre Râmnic.

Acum nu mai putea nimic să-l oprească până la Bucures, ti.
Abia în gară la Râmnic începu să dea cu socoteală că

tot ar mai putea să-l oprească ceva.
El îs, i luă un bilet de clasa a doua până la Bucures, ti,

apoi începu să se plimbe, as, teptând sosirea trenului, de
ici până colea.

Era un lucru ce mai rar se vede: omul acesta, îmbră-
cat în haine bune, dar cu opinci în picioare s, i cu căciula
mocănească-n cap, acu-n timp de vară; lumea se uita cam
mirată la el s, i după el.
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S, i e urât lucru să vezi că tot, i se uită la tine, mai ales
când amândouă buzunările ît, i sunt pline s, i te temi ca nu
cumva cineva să te întrebe: „Cum ai ajuns tu, măi, să port, i
haine boieres, ti?! ”

Dar ce-i păsa, la urma urmelor, lui Dut, u? Tot nu ve-
dea nimeni ce are el în buzunări. Se plimba cu atât mai
t, ant, os, , încât mult, i dedeau cu socoteală că e vreun coconas,
cam într-o ureche, care a făcut plimbare pe munt, i s, i-a pus
opinci s, i căciulă mocănească, pentru ca să fie mai inte-
resant. Nu-i vorba, mutra nu prea era de coconas, , dar a
umblat omul pe munt, i s, i l-a bătut soarele s, i vântul.

S, tiind că nu e as, a, Dut, u se repezi cel dintâi spre unul
dintre vagoane, când trenul intră în gară; tot era mai bine-
n vagon, unde nu mai putea să-l vadă toată lumea s, i unde
putea să-s, i ascundă mai bine buzunările pline. Aici însă
oamenii îl vedeau mai de aproape, ba ar fi putut, la urma
urmelor, să-l s, i pipăie. Mai ales conductorul s-a uitat, când
a venit să ia biletul de la el, foarte lung s, i mirat nu s, tiu cum,
cam în felul ovreiului de la Focs, ani, ca s, i când ar fi voit
să-l bănuiască de ceva, abunăoară c-a furat hainele cele
frumoase. Asta tot s-ar mai fi trecut, dar s-a mai uitat s, i la
opincile din picioarele lui.

„Sunt pierdut! ” zise Dut, u, s, i parc-un sloi de gheat, ă îi
trecu prin inimă.

Îi venea să se arunce din tren s, i nu-i era că-s, i va frânge
gâtul - asta put, ină treabă ar fi fost! - dar se temea că
mas, inistul va opri trenul s, i-l vor prinde s, i-l vor lua din
scurt s, i vor pune mâna pe comoară. Trebuia să stea, as, a
pe spini s, i pe jăratic, până la stat, iune; aici însă nu l-ai mai
fi putut t, inea nici legat cu lant, uri

Când se opri trenul, el se dete jos să bea apă, se s, i duse
să caute vreun put, pe undeva, apoi, când se văzu singur, o
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luă la fugă întinsă, de n-ai fi putut să-l prinzi nici cu ogarii.
Abia târziu, când se află departe, o mai slăbi din fugă

s, i se mai linis, ti.
Am început să mă prostesc, îs, i zise el mâhnit s, i descu-

rajat. Prea e greu lucrul de care m-am apucat s, i n-o să-l
scot la capăt. ”

Cam as, a s, i era. Dacă-t, i dai bine seamă, nici n-o por-
nise încă, s, i se încurca la tot pasul: la ce mai putea să se
as, tepte de aici înainte?

S, i totus, i, era peste putint, ă ca el să părăsească comoara
lui ori s-o dea pe mâna cuiva.

Trebuia să-s, i cumpere ghete s, i pălărie.
Înapoi la Râmnic! Ba nu, înainte la Buzău! N-ai noroc

dacă te întorci!
Hai, Dut, ule, hai la Buzău! nu te uita că e lungă calea;

as, a numai, fără de osteneală, nu te faci om bogat.
Cum intri în oras, as, a, boieres, te s, i cu opincile în pi-

cioare?
El se opri în viile despre deal, îs, i dezbrăcă hainele s, i le

ascunse dimpreună cu cârpa, apoi intră as, a-n cămas, ă, iar
t, ant, os, , iar cu capul ridicat, ca tot omul care n-are de ce să
se teamă.

Ce păcat că-s, i luase bilet de la Râmnic! După ce îs, i
cumpără ghete s, i pălărie, mai rămase cu 3 lei s, i patruzeci
de bani.

Acum era acum.
Nu i-ar fi trecut niciodată prin gând că poate el, om

bogat, s-ajungă în astfel de strâmtorare.
Dar nevoia e dascăl mare: Dut, u se duse înapoi, însă nu

înapoi, la Buzău, de unde venise, ci unde-s, i lăsase hainele,
se îmbrăcă din nou s, i plecă înainte la Ploies, ti, ca să aibă

348



noroc. La Ploies, ti, da, acolo putea să înceapă cu prefacerea
în bani a sculelor; cu totul altfel se sâmt, ea apoi după ce
avea câteva sute de lei la dânsul.

Deocamdată însă n-avea decât 3 lei s, i patruzeci de
bani s, i se sâmt, ea foarte muiat, de tot plouat, des, i era mare
secetă, nesuferită ars, it, ă, greu zăduf, ba-l mai strângeau
s, i-l ardeau la picioare s, i ghetele cele nouă.

S, i totus, i, mergând as, a singur s, i abătându-se mereu
din drumul umblat de alt, ii, el îs, i dădea seamă că mare
noroc a avut pân-acum în drumul lui. Se-ncurcase la tot
pasul, s, i numai norocul lui cel orb l-a scăpat. Dar as, a se-
nvat, ă omul cu toate.

— N-am — zise el - să mă mai încurc de aci înainte: e
greu să te deprinzi a mint, i pe alt, ii; după ce te-ai deprins o
dată, n-ai să-t, i mai bat, i capul cum s-o ticluies, ti, căci vin
toate de la sine.

S, i mergea Dut, u, mergea de la Buzău la Ploies, ti, cum
venise de la Focs, ani la Râmnic s, i de la Râmnic la Buzău.

Iar Stanca-l as, tepta acasă s, i era foarte strâmtorată
când vecinii o întrebau unde i s-a dus bărbatul de nu s-a
mai întors de patru zile. Îl as, tepta, biata femeie, să se-
ntoarcă, s, i el era încă tot în drum de ducă.

IV

De! ce să-i faci! oras, mare! Prea afară din cale prost ar
trebui să fii ca să te temi până chiar s, i într-un oras, ca
Bucures, tii.

După ce la Ploies, ti ai asudat, numai bunul Dumne-
zeu s, tie cât s, i cum te sâmt, i când te vezi odată urcat în
tren, parc-ai scăpat de toată primejdia. Stai înghesuit în-
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tre oameni care nu te cunosc s, i nici nu t, in să afle cine
es, ti, de unde vii s, i în ce treburi umbli, ci estel fiecare
mult, umit dacă-s, i poate găsi vreun colt, is, or, ca să nu stea-n
picioare până la Bucures, ti. Chiar nici conductorul nu mai
are vreme să se uite la tine.

Încetul cu încetul, însă, oamenii se încuibă, se potolesc,
s, i, stând odată fiecare la locul lui, ei se uită împregiur, te
văd s, i pe tine, s, i apropierea lor te supără. Mai ales în fat, a
ta e unul care se uită s, i iar se uită la tine, s, i zâmbes, te, s, i
parcă tot ar voi să te întrebe ceva.

„Domnule - i-ar veni să-i zică - cum se face că d-ta es, ti
îmbrăcat în haine boieres, ti, ai ghete cu nasturi în picioare
s, i pălărie fină-n cap, dar cămas, a t, i-e t, ărănească?

De ce n-ai cămas, ă scrobită? de ce n-ai pus guler căl-
cat? cum umbli as, a fără de legătoare la gât? D-ta trebuie
să fii un om foarte zăpăcit: te-ai sculat, se vede, prea târ-
ziu, te-ai îmbrăcat, ca să nu pierzi trenul, foarte-n pripă
s, i ai rămas în cămas, a de noapte. Să nu fii, te rog, atât
de t, ant, os, , fiindcă es, ti ridicol cu cămas, a d-tale proastă s, i
foarte nespălată. ”

Dacă el t, i le-ar spune aceste, tu, om des, tept, ai băga de
seamă că alt, ii au cămas, a scrobită, guler călcat s, i legătoare
de mătase la gât; el însă le gândes, te numai, s, i astfel, tu, om
zăpăcit, ît, i faci fel de fel de alte gânduri s, i te sâmt, i atât de
strâmtorat, încât ît, i vine iar să sări pe fereastră din tren.

N-o faci nici acum aceasta; pare însă că t, i se deschid
port, ile raiului când soses, ti, în sfârs, it, în gara Bucures, tilor
s, i vezi învălmăs, ala s, i auzi zgomotul de aici.

Cei sosit, i cu tine îs, i adună bagajul s, i se înghesuiesc
spre ies, ire s, i aleargă pe-ntrecute, pentru ca nu cumva să
rămâie fără de birjă. Alt, ii, care pleacă cu trenul ce stă gata
să iasă din gară, se înghesuie s, i aleargă s, i ei, ca să-s, i gă-
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sească locuri prin vagoane. Iar alt, ii, mai potolit, i, as, teaptă
trenul ce va sosi ori pe cel ce va pleca peste câteva minute.
Aici nu te mai bagă nimeni în seamă s, i, mai ales acum,
în timp de noapte, singure felinarele cele multe te mai
supără, ba chiar nici aceste nu te-ar supăra, dacă ochii tăi
n-ar da pretutindeni de gardis, ti, de jandarmi s, i de ipistat, i,
tot oameni care perd vremea căscând gura degeaba.

As, a zicea s, i Dut, u, care nu se sâmt, i us, urat decât din
clipa în care se văzu urcat în birjă.

— La „Dacia”! strigă el.
Acolo, la „Dacia”, era locul lui.
Fusese odată, când stetea la Cotroceni, ca să caute

pe un ofit, er care era tras la „Dacia”, s, i se perduse prin
gangurile cele multe, încât a umblat mai bine de un ceas
căutând ies, irea fără ca cineva să-l întrebe ce caută s, i în ce
fel de treabă umblă. As, a ceva îi trebuia lui.

Apoi nici Piat, a Sf. Anton nu e pustie, ca să te sfies, ti
a ies, i pe poarta otelului: intri s, i ies, i fără ca cineva să te
bage-n seamă.

Vorba e numai să fii dezghet, at, pentru ca nimeni să
nu te sâmt, ă că te temi de ceva, s, i să bagi bine de seamă ca
să nu faci vreo prostie care te dă de gol.

Iar cât pentru asta, mai rar om ca Dut, u! El nu se-
ncurcă cu una, cu două!

Cine-l vedea cerându-s, i odaie s, i urcând scările trebuia
să creadă că e vreun pomojnic, dacă nu chiar mai mult, ba
când chelnerul îl pofti să intre în odaie, el strâmbă din nas
ca s, i când ar fi voit să zică: „Ei! e bună s, i asta! Ce să-i faci,
dacă nu e alta?! ”

Lucrurile se schimbară însă când chelnerul, îi puse o
hârtie pe masă s, i-l rugă să-s, i scrie pe ea numele, domiciliul
s, i scopul călătoriei.
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Acum Dut, u nu mai era t, ant, os, .
S, tia, ce-i drept, să scrie, dar la una ca asta nu se gân-

dise s, i, nepregătit cum era, nu s, tia ce are să scrie pe afuri-
sita aceea de hârtie. De, e lucru foarte greu să spui cum te
cheamă când nu-t, i dă mâna să spui cine es, ti! Luase Dut, u,
nu-i vorba, deprinderea de a mint, i, dar una e să mint, i
când ai vreme ca să ticluies, ti minciuna, s, i alta să-t, i mint, i
chiar numele când es, ti întrebat as, a în pripă. Mare lucru
n-ar fi fost să spună că-l cheamă Gheorghe ori Pavel. Cum
rămânea însă lucrul dacă mâne sau poimâne întâlnea pe
cineva care îi zicea „Dut, ule”? Ce răspundea el dacă-l în-
treba: „De ce ai zis că te cheamă Gheorghe când s, tiai prea
bine că Dut, u te cheamă?! ”

La lucrul acesta ar fi trebuit să se gândească mai nainte,
s, i fiindcă nu s-a gândit, acum iar începu să asude.

— Lasă biletul, - grăi dânsul strâmtorat - că am să-l
scriu, să mai răsuflu put, in.

Chelnerul însă avea rânduiala lui, din care nu putea
să iasă.

— Vă rog să-mi spunet, i — zise el — că scriu eu.
Dut, u ar fi voit să-l ia de piept s, i să-l arunce pe fereastră.

Auzi obrăznicie! nici măcar timp de răzgândire să nu-i
lase! Trebuia cu toate aceste să-i răspundă iute, căci altfel
se dedea de gol.

— Gheorghe Râmniceanu, grăi dânsul.
As, a era mai cuminte: nu-l chema, ce-i drept, Gheorghe,

dar era de felul lui dintre Focs, ani s, i Râmnic.
— Gheorghe Râmniceanu, repetă chelnerul scriind.

Profesiunea d-voastre?
— Antreprenor, zise el cam în silă.
Dut, u ar fi voit din nou să-l arunce pe fereastră, dar
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trebuia să-i dea răspuns.
Nu mint, ea, la urma urmelor, nici de astă dată, fiindcă

tot un fel de antreprenor e s, i cel ce cară cu metrul cubic.
— Antreprenor, repetă chelnerul, scriind mai departe.

Locuint, a d-voastre?
— Din Dobrogea! răspunse Dut, u mânios.
Chelnerul o mai scrise s, i asta, apoi îi mult, umi s, i se

depărtă.
Dut, u rămase câtva timp nemis, cat la locul lui.
„Cine păcatele mele m-a pus pe mine să intru în încur-

cătura aceasta?! ” grăi dânsul. Îl treceau fiorii când se gân-
dea c-ar putea să-ntâlnească pe cineva care-l cunoas, te, s, i
iar stetea la îndoială dacă nu cumva toate se petrec numai
prin vis. Era însă obosit de abia-l mai t, ineau picioarele, s, i
nu se poate să visezi când es, ti obosit s, i vezi patul as, ternut
în fat, a ta.

„Fie ce-o fi! acum să-mi odihnesc ciolanele! ” grăi
dânsul, apoi încuie us, a s, i lăsă perdelele de la fereastră.

Începând să se dezbrace, el scoase cârpa cu banii.
Oris, icât de obosit s-ar fi sâmt, it, era peste putint, ă să se

culce mai nainte de a-s, i fi făcut socoteala - acum, în toată
tigna.

El se încredint, ă dacă us, a e bine încuiată s, i dacă per-
delele sunt bine lăsate, apoi îs, i vărsă comoara pe masă.

Era o brăt, ară cu pietri scumpe s, i cu cinci mărgăritare
mari, un lant, de aur, trei inele s, i două perechi de cercei
cu pietri strălucitoare, iar bani o mult, ime s, i fel de fel, unii
cam ca galbănul, alt, ii ca lira otomană s, i iar alt, ii cu mult
mai mari decât lira.

Din aces, tia vânduse la Ploies, ti trei bucăt, i, cu câte s, asezeci
de lei bucata.
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El îi alese acum la o parte s, i-i numără; mai erau însă
cincizeci s, i patru de bucăt, i, peste trei mii de lei!

Numără pe cei de mărime mijlocie; erau o sută s, aptesprezece
bucăt, i, alte vreo trei mii!

Numără pe cele mici: erau s, aptezeci s, i opt de bucăt, i.
Cum o să poată găsi el cumpărători pentru atâta su-

medenie de bani? Ce să facă el cu atâta bănet? Cum să se
încredint, eze dacă cumpărătorii nu-l îns, ală?

Dar ceea ce mai era încă în cazan?!
Trecuse miezul nopt, ii, s, i el, obosit cum era, tot se

plimba neastâmpărat prin casă, mergând din timp în timp
la us, ă ca să se încredint, eze dacă e ori nu bine încuiată, s, i
la perdele, ca să vadă dacă sunt bine lăsate. Cel mai mic
zgomot îl făcea să tresară s, i să asculte cu răsuflarea oprită
s, i cu inima încles, tată; în fiecare clipă îl ispitea gândul de a
se întoarce cu cel mai apropiat tren la Focs, ani s, i de acolo
în satul lui.

Ah! satul lui! Ce bine era în satul lui! Ce fericit era el
în casa lui de om sărac!

În zadar însă, acum numai în zadar s-ar fi întors în
satul lui, căci viat, a lui de mai nainte n-o mai putea găsi
nici acolo; trebuia să meargă înainte, fără ca să s, tie până
unde.

Stetea tremurând în fat, a aurului risipit pe masă s, i-l
cuprindeau fiorii când se gândea că în fiecare clipă poate
să se dea de gol, la fiecare pas se poate încurca.

Dar de ce să se teamă, la urma urmelor, când nici n-a
furat aurul, nici n-a omorât pe nimeni, ca să se facă stăpân
pe el?!

Da, n-a omorât, dar s, tia că-n atâte rânduri a fost s, i
sâmt, ea că ar fi s, i acum gata să omoare pe acela care, din
întâmplare, ar vedea cu ochii lui aurul acesta.
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Grozavă primejdie era pentru dânsul aurul acesta: îi
venea să se repeadă la el, să-l ia cu pumnii plini s, i să-l
arunce pe fereastră.

Îi venea s-o facă, dar nu putea - s, i nu putea. Un singur
lucru îi rămânea: el scoase la o parte o brăt, ară, două inele,
o pereche de cercei, cinci bucăt, i din banii mari s, i câte zece
din ceilalt, i.

„Aceste rămân la mine, grăi dânsul, iar celelalte le în-
grop pe undeva pe la Cotroceni.

În zadar! În pământ, e mai bine decât oris, iunde, s, i cu
cât mai put, in ai la tine, cu atât mai mică t, i-e grija. ”

V

Pe dibuite umblă omul numai câtă vreme nu s, i-a găsit
drumul.

Dut, u s, i-l găsise pe al lui. După ce s, i-a îngropat aurul
la tulpina unui copac bine adăpostit, din jos de fântâna
Brâncovenesei, el s-a-ntors us, urat în oras, . Pentru banii
ce lăsase la dânsul îs, i cumpărase o pungă cu verigi; într-o
parte se aflau cei mari, iar în cealaltă cei mici s, i cei mijlocii.

În dreptul Căzărmii Malmezon el scoase punga s, i luă
din ea un ban mare, unul mijlociu s, i doi din cei mici. Pe
aces, tia trebuia să-i aibă la îndemână, ca să n-aibă nevoia
de-a mai scoate punga când va fi intrat la vreun negustor;
îi puse dar în buzunarul jiletcei.

Luând apoi Calea Plevnei, el ies, i în cele din urmă la
biserica Zlătari, iar de aici apucă spre stânga, unde s, tia că
sunt mai mult, i giuvaergii. Nici c-avea să caute mult pentru
ca să-i găsească, fiindcă în fat, a prefecturii de polit, ie sunt
nu mai put, in decât patru. Sunt s, i erau; dincolo însă, peste
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drum, în curtea polit, iei, steteau fără de nici o treabă cât, iva
jandarmi, s, i Dut, u nu îndrăzni să intre. Prea era în mijlocul
oras, ului.

El îs, i urmă cu toate aceste drumul mai spre mijloc,
până la bulevard, s, i de aici înainte spre Piat, a Teatrului.
Erau s, i aici giuvaergii, el însă nu îndrăznea să intre.

Cu totul altfel îs, i închipuise el lucrurile: căuta locuri
mai dosnice s, i prăvălii mai mici, ca cea de la Ploies, ti.

În fat, a bisericii Cret, ulescu el se opri mirat la o fereas-
tră în care se aflau vreo cincizeci de bucăt, i de monede
vechi, cele mai multe de argint, dar s, i câteva de aur, care
semănau cu ale lui, parcă ar fi fost luate din acelas, i cazan.

El stete câtva timp neastâmpărat pe gânduri: aici tre-
buia să intre! Prăvălia era îngustă s, i cam întunecoasă;
strada părea s, i ea în această parte mai strâmtă s, i mai dos-
nică.

Dut, u îs, i luă inima în dint, i, scoase banii din buzunarul
jiletcei s, i intră cu ei în mână.

— Am nis, te bani — zise apoi sfiicios — pe care un
t, ăran vrea să mi-i vândă; at, i putea, vă rog, să-mi spunet, i
cam cât să dau pe ei?

În prăvălie se aflau doi domni, unul tânăr s, i altul bă-
trân.

— Noi cumpărăm ori vindem, dar nu pret, uim, răs-
punse domnul bătrân cam supărat.

Dut, u voi să iasă - cum ies, i când scapi; domnul tânăr
însă îl opri cu vorbele:

— Îmi dai voie să-i văd?
Ovreul din Ploies, ti pusese banii în cumpănă mai na-

inte de a le fi hotărât pret, ul. Domnul acesta însă nu-i
cumpăni, ci se duse cu ei la fereastră să-i vadă bine, apoi
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îi arătă s, i bătrânului, care îs, i îndoi ochelarii ca să-i vadă
mai bine.

— Mai are t, ăranul acela bani de aces, tia? Întrebă el în
cele din urmă.

— Nu s, tiu! răspunse Dut, u.
— Atunci nu putem nici noi să-t, i spunem pret, ul, grăi

bătrânul. Ăsta — urmă el arătând la unul din banii cei mici
— e ban foarte rar s, i cu două sute de ani mai vechi decât
ceilalt, i, care sunt din timpul lui Hadrian; el se plătes, te dar
scump. Dacă însă t, ăranul va fi având mult, i s, i îi va vinde
în curând, pret, ul va scădea s, i us, or te pot, i îns, ela.

Dut, u se uita la el cu ochii mari s, i cu gura căscată.
— Dar cel mare ce pret, uies, te? Întrebă el cu jumătate

de gură.
— Ît, i dau — răspunse bătrânul, înapoindu-i unul câte

unul banii — pentru acesta 200, pentru acesta 50, pentru
acesta 40, iar pentru acesta 90 de lei, s, i put, in îmi pasă cu
cât i-ai cumpărat d-ta.

Dut, u era zăpăcit de îi era parcă lumea se învârte ca o
moară cu dânsul.

De ce unul mai scump s, i altul mai ieftin? Ce fel de
bani erau aces, tia? De unde putea el să s, tie care dintre ei
ce pret, uies, te? Era peste putint, ă ca el să scoată la capăt
lucrul de care se apucase! Un singur lucru era deslus, it în
capul lui: că trebuie să se întoarcă la „Dacia”, să se încuie
în odaia lui s, i să-s, i vadă bine banii, ca să aleagă la o parte
pe cei de 200 lei. Pe aces, tia trebuia să-i vândă în aceeas, i zi
la deosebit, i negut, ători, însă nu cu 200 lei, ci mai scump.

Dus de gândul acesta, el ies, i din prăvălie; era însă atât
de buiguit, încât numai cu anevoia putu să-s, i dea seamă
dincotro a venit s, i încotro are să apuce spre a se duce la
„Dacia”.
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Sosit sub poarta hotelului, el rămase s, i mai buiguit.
Venit noaptea s, i plecat în zori de zi, el nu-s, i mai aducea

aminte pe care din cele două scări trebuie s-o urce ca să
ajungă la odaia lui.

Văzând că scara de la dreapta e curată s, i as, ternută cu
pres, uri, el nu îndrăzni s-o urce; apucă dar la stânga, spre
sala de reprezentat, iuni, care acum era des, artă, cu scena
pustie în fundul ei. S, i o mare sală des, artă, mai ales când
are-n fundul ei s, i-o scenă cu decorat, iuni aruncate de-a
valma, produce chiar s, i asupra omului mai put, in buiguit
o impresie foarte proastă. Dut, u se opri pe o clipă, apoi îs, i
iut, i pasul s, i peste put, in dete de gangul strâmt, dosnic s, i
întunecat, care se afla în dosul sălii.

Aici nu putea să fie odaia lui, s, i chiar dac-ar fi fost, el
nu putea să se oprească la ea: trebuia să treacă iute înainte,
unde se vede mai multă lumină.

Aici se sâmt, i mai bine: dar ce folos? Tot us, ă lângă us, ă
s, i tot una ca alta, încât era peste putint, ă să-s, i dea seamă
care e de la odaia lui.

„Ptiu! păcatele mele! ” suspină el deznădăjduit.
Vedea acum că fiecare us, ă are numărul ei: cum să-s, i

găsească el odaia dacă nu-i s, tie numărul?!
Un gând luminos!
Luase cheia cu dânsul: n-avea decât să încerce cheia,

căci odaia lui era, fără îndoială, aceea pe care o putea des-
cuia cu cheia de la dânsul.

Oris, icât de luminos însă, gândul acesta era cam îndrăznet, ,
fiindcă e lucru neobicinuit ca un pasager să umble-n hotel
de la us, ă la us, ă încercând cheia. Foarte us, or i se poate
întâmpla ca cineva să-l întrebe: „Ce caut, i, domnule? ” - un
lucru de care Dut, u se ferea.

Nu i s-a întâmplat lucrul acesta nici la us, a întâia, nici
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la us, a a doua, nici la a treia, care erau încuiate; la us, a a
patra însă locuia domnis, oara Lina, actrit, a, care se culcase
târziu, după miezul nopt, ii, s, i astfel acum, pe la orele 11,
ajunsese să se scoale s, i să-s, i facă toaleta.

Obicinuită a primi vizite în timpul acesta, ea nu fu
câtus, i de put, in mirată când auzi că cineva mos, moles, te
la us, a ei. Ce-i drept, nu se îmbrăcase încă, dar fusta s, i-o
pusese, părul îi era pieptănat s, i vizitele de la 11 le primea
s, i în cămas, ă, căci n-avea cuvinte de a-s, i ascunde brat, ele
s, i gâtul.

Ea-s, i aruncă deci o cârpă peste umeri s, i grăbi la us, ă
ca să vadă cine vrea să intre.

Dut, u rămase stean de piatră în fat, a ei.
Prin multe trecuse el de când era om bogat; asta însă

punea vârf la toate.
Se uita la el femeia aceea s, i-l măsura de jos până sus s, i

de sus până jos, parc-ar fi voit să-i scoată sufletul din trup
s, i comoara din pământ.

— Ce dorit, i, mă rog? Îl întrebă ea trăgănând vorbele.
— Îmi caut odaia - răspunse el cu glas tânguios - s, i nu

pot s-o găsesc.
— Care număr?
— Nu s, tiu numărul! zise el deznădăjduit.
Nu se poate lucru mai hazliu decât un pasager care-

s, i caută într-un hotel odaia s, i nu e în stare s-o găsească.
Lina, cu toate aceste, nu râse: era în fat, a bietului om ceva
ce-o umplea de milă. Nu mai încăpea nici o îndoială că
omul acesta nu mai umblase prin hoteluri. Femeie încă
tânără, dar trăită-n lume, deschisă la cap s, i prin multe
trecută, ea nu trecu cu vederea cămas, a lui t, ărănească, fat, a
lui bătută de soare s, i de vânt s, i purtarea lui de om stângaci
s, i neumblat prin lumea în care se afla. Nu mai încăpea
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pentru dânsa nici o îndoială că-n fat, a ei se afla un t, ăran
îmbrăcat în haine nemt, es, ti.

— Uite, — grăi dânsa — să te duci la portar, să-t, i spui
numele s, i să ceri cheia, căci el are pe tablă s, i cheia, s, i nu-
mele d-tale la numărul odăii în care stai.

Dut, u se făcu alb ca varul: i se tăiară picioarele, îi venea
să les, ine. Dacă i-ar fi pus cineva pistolul în piept, el tot
nu s, i-ar fi putut aduce aminte cum s, i-a spus chelnerului
numele.

Era perdut, dat de gol!
— E la mine cheia! gângăni el arătând cheia.
Prea era din cale afară!
În loc de-a râde, Lina se dete put, in înapoi.
Omul acesta era ori nebun, ori vreun tâlhar ascuns în

haine nemt, es, ti, ori cine s, tie ce?!
Aici era ceva la mijloc; ea dăduse de urma unei taine;

trebuia să o descoase! De ce adecă să se teamă, aici în
mijlocul lumii, de acest om care tremura de frică?!

Ea îs, i schimbă deodată atitudinea, se apropie din nou
de dânsul, îl luă cu brat, ul peste umăr, ca să-l aducă în
odaie.

— Intră, te rog, — grăi — s, i închise us, a.
Dut, u nu mai era în stare să se împrotivească. Văzându-

se singur cu dânsa, îi era ca s, i când ar fi căzut pe vecii
vecilor sub stăpânirea ei.

— Uite, — Îi zise ea cu un fel de viclenie plină de
dulceat, ă - eu numaidecât am văzut că tu es, ti t, ăran; trebuie
să-t, i mai cumperi s, i o cămas, ă scrobită s, i să pui guler s, i
legătoare la gât dacă vrei să nu te cunoască nimeni.

Dut, u se uită la ea ca la un demon care-t, i s, tie s, i cele
mai ascunse gânduri s, i te are în deplina lui stăpânire.
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— T, i-o spun aceasta pentru ca să vezi că nu-t, i voiesc
răul. Haid’, s, ezi colea ca să vorbim ca doi prieteni.

Ea-l cuprinse apoi cu brat, ul s, i-l duse la canapea, se
as, eză lângă el, aproape, cu totul aproape, pentru ca cu atât
mai vârtos să-l încurce.

— As, a! grăi apucându-l de mână. Să-mi spui acum
ca la o soră de unde es, ti, cum te cheamă s, i ce caut, i la
Bucures, ti. Poate că pot să-t, i fiu de ajutor.

Dut, u se uită lung s, i îndrăznet, la ea.
Era prins de nu mai putea să scape, dar tocmai gândul

că e prins as, a îi luminase deodată capul.
Ea lăsase cârpa cu care-s, i acoperise umerii s, i s, edea

lângă dânsul cu brat, ele goale, cu umerii dezvelit, i s, i cu
sânul pe jumătate scos de sub cămas, a cu horbotă. Nu
era femeie grasă, dar avea o carne atât de fragedă, încât
Dut, u nu-s, i mai putea stăpâni degetele, pe care s, i le sâmt, ea
intrând în carnea ei. O dată să-i pună mâna pe gât, s, i nu
mai crâcnes, te, nu mai răsuflă, e scăpat de ea!

Îi era foarte greu, dar trebuia să se stăpânească.
„Am s-o duc - Îs, i zise el în gândul lui - mai la o parte,

abunăoară-n pădurea de la Băneasa. Crezi tu că m-ai prins
pe mine, dar însăt, i te-ai prins! ”

Domnis, oara Lina nu s, tia ce fel sunt gândurile ivite-n
capul lui; era însă-n ochii lui ceva ce-o făcu să sâmtă că tot
nu-l stăpânes, te s, i ea se mai depărtă de dânsul.

— De ce să nu-t, i spun adevărul? zise el. Am găsit,
săpând, nis, te bani de aur s, i umblu să-i vând pe nesâmt, ite.

— Sunt mult, i? Întrebă ea, apropiindu-se iar de dânsul.
— Destui, răspunse el, s, i scoase banii din buzunar, ca

să-i arate. Uite, ca aces, tia.
Lina se uită cu multă luare-aminte la ei.
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— Aces, tia sunt bani vechi, zise ea.
— Chiar foarte vechi; pentru aceste patru bucăt, i mi-a

dat negut, ătorul patru sute de lei, dar n-am voit să-i dau,
grăi dânsul. Ca să-i fure apoi ochii, el scoase punga s, i trase
inelele, ca să verse banii pe masă.

— Nu! strigă Lina cuprinsă de un fel de bet, ie. Lasă-i!
În fiecare clipă ar putea să intre cineva. Care va să zică, ai
găsit o comoară!

— Cam as, a ceva, răspunse el băgând iar punga în bu-
zunar. Aur mult s, i pietre scumpe s, i mărgăritare.

— Tu nu pot, i să le vinzi, grăi dânsa cuprinsă de o sin-
ceră îngrijare. Ai să fii îns, elat s, i o să te dai de gol, cum
te-ai dat acum. Uite, urmă stăruitoare s, i cu căldură, eu
vând mai us, or s, i n-am să te îns, el. Sunt fată săracă s, i mă
mult, umesc cu ceea ce-mi dai tu.

El iar se uită lung s, i des, ghet, at la ea. Îi era milă de
dânsa, care putea să-i fie de mare ajutor. Venise ca să-s, i
numere banii s, i să aleagă pe cei de 200 lei; amândoi îm-
preună o făceau mai bine aceasta, s, i dânsa vindea fără în-
doială mai us, or decât el. Ea era însă femeie, minte us, oară,
gură slobodă!

— Să vedem! zise el chibzuit. Vii cu mine la noapte, ca
să-t, i arăt comoara?

— Unde?
— În pădurea de la Băneasa, răspunse el. Trebuie s-o

vezi, ca să s, tii cum ai să te apuci de lucru. Vii cu birja până
la S, osele, apoi ît, i urmezi drumul pe jos până în fat, a s, colii
de la Herăstrău, unde am să te as, tept pe la zece, iar de
acolo mergem împreună.

Lina stete câtva timp pe gânduri.
Avea repetit, iune după-amiază s, i un rol în reprezentat, iunea

de seară. Putea să trimeată vorbă că e bolnavă, ceea ce mai
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făcuse s, i alte dăt, i. Nu se sâmt, ea însă în stare să meargă
singură până în dreptul s, colii de la Herăstrău s, i se temea
să meargă cu el în pădurea de la Băneasa. Mai era însă
mult până seara s, i n-avea nevoie să-i spună chiar de pe
acum ce are s, i ce n-are să facă.

— Mă duc, zise ea. Deocamdată însă, acum după-
amiază, putem să facem încercare cu aces, tia, care sunt
la tine. Trebuie, înainte de toate, să-t, i cumperi cămas, ă,
gulere s, i legătoare.

— Da! strigă Dut, u speriat. S, i să-mi găses, ti odaia. . .
— Asta e lucru us, or - Întâmpină dânsa - fiindcă numă-

rul ei e pe cheie. Du-te însă să-t, i cumperi cămas, a, iar eu
mă îmbrac până ce te întorci, s, i apoi mergem împreună la
tine ca să alegem banii.

Dut, u se ridică gata de plecare, dar nu putu să se mis, te
din loc.

Era peste putint, ă ca el s-o lase singură. În fiecare clipă
putea să vie cineva la dânsa: de unde s, tia el că ea n-are să
spună ce-a aflat?

— E mai cuminte - zise el - să trimit, i pe cineva să mi
le cumpere s, i să mi le ducă-n odaie. Eu rămân aci până ce
te îmbraci s, i apoi mergem împreună s, i mă îmbrac s, i eu.

Domnis, oara Lina era foarte strâmtorată. Prea afară
din cale rus, inoasă, ce-i drept, nu era, dar tot îi părea lucru
curios să se îmbrace-n fat, a lui s, i să steie cu dânsul în vreme
ce el îs, i schimbă cămas, a. Apoi, de ce t, inea el să rămâie?!

— Dacă vine însă cineva s, i te vede aci? grăi dânsa. Ar fi,
poate, mai bine ca nimeni să nu s, tie că noi ne cunoas, tem.

Dut, u-s, i încret, i fruntea.
— Să-ncui us, a - zise el hotărât - s, i să nu las, i pe nimeni

să intre.
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— Oamenii vor fi însă cu atât mai curios, i - Întâmpină
ea -, vor sta de pândă, ne vor vedea când vom ies, i s, i vor
cerceta cine e omul cu care am stat încuiată în casă.

Dut, u sâmt, i că iar i se răces, te sângele-n vine: era prins,
s, i oris, icum o sucea s, i-o-nvârtea, nu mai putea să scape.
Ea putea, la urma urmelor, să-l deie de gol s, i fiind de fat, ă.

Diavolul i-a scos femeia aceasta-n cale: nu-i rămânea
decât să sară la ea s, i s-o gâtuie, să-i sucească gâtul ca la un
pui de vrabie.

Ba nu!
Mai avea o scăpare.
Dacă pleca el acum s, i lua cel mai apropiat tren spre

Giurgiu, pentru ca de acolo să se urce-n vapor s, i să meargă
la Galat, i, nimeni nu-l mai căuta de urmă până la zece de-
seară, iar atunci se va afla pe Dunăre, cu urma perdută.

— S-o lăsăm pe mâne, grăi dânsul. Eu mă duc acum
să-mi caut de alte trebi, s, i deseară, pe la zece, ne vedem în
fat, a s, colii de la Herăstrău.

Grăind vorbele aceste, el plecă iute ca descărcat din
pus, că lăsând pe domnis, oara Lina zăpăcită în urma lui.

VI

E us, or să iei hotărâri, dar cu cât mai us, or le iei, cu atât mai
greu t, i-e să stărui în ele.

Mai nainte de a pleca din Bucures, ti, Dut, u trebuia să-s, i
cumpere cămas, ă, guler scrobit s, i legătoare, să se urce-n
odaia lui s, i să se schimbe, apoi să se ducă la Cotroceni, ca
să-s, i dezgroape odoarele. Toate aceste sunt lucruri care
nu se pot face as, a deodată, cât ai bate în palme, s, i multe
se puteau schimba în gândul lui în vreme ce le săvârs, ea.
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Om cu capul limpezit, el se uită, după ce ies, i de la
domnis, oara Lina, la numărul de pe cheie. Era 36. Trecând
apoi pe la portar, îl întrebă pe acesta cum se cheamă d-l ce
s, ade la no. 36.

— D-l Gheorghe Râmniceanu — Îi răspunse portarul
— antreprenor din Dobrogea.

— No. 36, Gheorghe Râmniceanu, antreprenor din
Dobrogea, repetă Dut, u, ca să s, i le întipărească toate bine.

Câte însă s, i iar câte trebuia el să mai facă mai nainte
de a pleca de la Bucures, ti, s, i bine trebuia să bage de seamă
ca să nu se mai încurce.

Bine trebuia să bage de seamă!
Cămas, ă, guler s, i legătoare la gât.
N-avea să meargă departe ca să s, i le cumpere.
Câte încurcături însă s, i aici! ?
— Ce număr ai, domnule? Îl întrebă fata care grăbi

să-l servească.
— Numărul 36, răspunse Dut, u, care-s, i însemnase bine

numărul.
Fata se uită cam mirată la el. Nu-i semăna deloc a om

ce poartă cămăs, i s, i gulere numărul 36. Dar, în sfârs, it, asta
pe dânsa n-o privea; avea să-i deie ceea ce cere; poate că
nu le cumpăra pentru sine.

Ea îi dete trei cămăs, i.
— Gulerele - Întrebă apoi - le voit, i drepte ori îndoite?
Dut, u era foarte strâmtorat.
Ce va să zică „drept” s, i ce „îndoit”?
Nu putea să răspundă s, i totus, i se dedea de gol dacă

nu-i răspundea fără întârziere.
— Dă-mi - zise el - s, i drepte, s, i îndoite.
Fata îi dete jumătate de duzină gulere drepte s, i altă
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jumătate îndoite, toate numărul 36, cum le ceruse.
— Legătoare? Întrebă apoi.
— Dorit, i plastron ori fundă?
— Dă-mi fundă, răspunse Dut, u, s, tergându-s, i sudo-

rile.
— Cu, ori fără mas, ină?
— Cu mas, ină! răspunse el.
— Ce culoare?
Dut, u ar fi voit să poată face ca la ovreul din Focs, ani.
— Cum vrei d-ta, răspunse el foarte grăbit.
Fata îi dete una de culoare vis, inie.
— Mans, ete nu dorit, i? Îl întrebă apoi.
— Nu mai vreau nimic! răspunse el. Fă-mi socoteala,

ca să plătesc!
A plătit apoi ca tot omul ce are din ce să plătească s, i s-a

întors la hotel, ca să se închidă în odaia lui s, i să se schimbe.
Îi părea lucru foarte curios că aici la Bucures, ti toate

se potrivesc cu numărul odăii în care stai.
S, i lucrul acesta era în adevăr foarte ciudat.
S, tia că stă în odaia numărul 36, avea chiar cămes, i s, i

gulere numărul 36 s, i cu toate aceste îi era frică să vâre
cheia în broasca us, ii numărul 36. O păt, ise o dată s, i t, inea
mult să nu se mai dea de gol: el bătu la us, ă o dată, de două
ori, de trei ori s, i numai apoi se încumetă să vâre cheia în
broască, să descuie s, i să intre.

Ah! ce bine era aici! mai ales după ce se-ncuie, se
sâmt, ea ca departe-n pădurea de lângă forturi, unde ochii
nimănuia nu se mai îndreptau asupra lui.

S, i totus, i. . .
Nu era nimic mai firesc decât ca femeia cu carne fra-

gedă să meargă la polit, ie s, i să spună că se află aici, la nu-
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mărul 36, un om care a găsit o comoară.
El trebuia să grăbească, să scape cât mai curând de aici.

La Galat, i, acolo era cu totul altăceva. Avea acum cămas, ă
s, i gulere, s, tia rostul numărului de pe cheie, trecuse prin
multe: acum nu-l mai încurca nimeni!

Da! Însă cămăs, ile erau prea mici s, i gulerele prea scurte,
numărul 36: foarte mici cămăs, ile s, i foarte scurte gulerele.

„Ei, păcatele mele! ” zise el deznădăjduit.
Oris, icum o sucea s, i o învârtea, nu era chip să pună as, a

cămas, ă s, i as, a guler. Trebuia să le ducă înapoi s, i să ceară
altele mai mari.

Ferit-a Sfântul! Să mai deie el ochii cu fata aceea?
niciodată!

El aruncă cămăs, i s, i gulere cât colo s, i se duse să cum-
pere altele, din altă prăvălie.

„Put, in îmi pasă de numărul odăii - Îs, i zise el - numai
să-mi fie destul de mari, potrivite cu grosimea gâtului meu.
”

Atât de prost ca să nu s, tie cumpăra cămăs, i s, i gulere
tot nu era el.

Hotărât că nu era; dar nu e destul să ai cămăs, ile s, i
gulerele potrivite cu grosimea gâtului tău, ci trebuie să
mai s, i s, tii a t, i le pune.

Abia acum, după ce, întors din nou la numărul 36, se-
ncredint, ă că-i sunt bune cămăs, ile s, i gulerele, el îs, i dete
seamă că ele nu sunt nici ca cele t, ărănes, ti, nici ca cele
milităres, ti.

Tot găuri s, i iar găuri fără bumbi s, i fără chiotori; cum,
păcate, se-ncheie cămas, a s, i cum se pune gulerul la ea?!

El se lăsă istovit, frânt pe un scaun.
Peste putint, ă să mai meargă înainte!
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Degeaba! o singură mântuire mai era pentru dânsul;
să se deie legat acelei femei, care s, tiuse să afle taina lui.
De ce adecă să-l deie de gol? Prea ar trebui să fie proastă
pentru ca să o facă aceasta, când s, tie că, făcând-o, perde
câs, tigul ce poate să aibă de la dânsul. Fie chiar în jumătate,
tot e mai bine atâta decât nimic!

„Mă duc - zise el ridicându-se - la ea, ca să-mi arate
cum am să-mi pun cămas, a s, i gulerul, s, i să-mi spună ce
am să fac mai departe. ”

Alta fără îndoială nu-i rămânea.
El însă nu s, tia cine e femeia aceea, cum o cheamă, nu-

s, i notase numărul odăii s, i nici tăiat nu mai era în stare
să-s, i dea seama încotro ar trebui să apuce ca să deie de
odaia ei.

Să mai umble acum pe dibuite, de la us, ă la us, ă, ca să o
caute, asta nu mai era cu putint, ă.

De mult încă s, i de multe ori se ivise în inima lui sâmt, ământul
că el nu mai e stăpân pe sine, nu mai s, tia ce vrea s, i ce nu
vrea, nu mai poate să voiască. Stăpânit acum cu desăvârs, ire
de simt, ământul acesta, el se întinse ca mort în pat s, i ră-
mase as, a până ce somnul nu lua-n stăpânire trupul lui
obosit de atâtea frământări s, i de atâte zile petrecute în
zadarnică alergătură.

Iară domnis, oara Lina se zbătea în tot timpul acesta s, i
nu putea nici ea să se hotărască într-un fel.

Erau la mijloc bani, poate chiar mult, i bani, pe care
putea să-i câs, tige us, or, fără nici o primejdie s, i fără ca să-i
facă vreo nedreptate cuiva în lumea aceasta.

Foarte mult, i, foarte us, or! s, i acest „foarte”, care-n gra-
iul omenesc rămâne acelas, i, cres, tea-n închipuirea ei feme-
iască, mereu se umfla, încât ea se vedea în cele din urmă
scăpată prin o norocoasă întâmplare de toate nevoile cu
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care se lupta, bogată nu, dar putând să dispună ea însăs, i
de sine, ba poate chiar s, i bogată. De ce nu?!

Iară ea l-a lăsat să se ducă as, a, el singur, prost cum e,
expus în fiecare clipă să se dea de gol s, i să scape din mână
norocul lui s, i pe al ei.

Ar fi voit să alerge, dar nu s, tia unde: as, a des, teaptă
cum era, tot a uitat să-i afle numele s, i numărul odăii. Îs, i
perduse capul s, i ea.

Cum s-alerge s, i să caute, dacă nu s, tia unde s, i pe cine?!
Se dedea de gol.

Vreun făcător-de-rele, care a mint, it-o. Nu! ea nu se
putea îns, ela. Îl vedea în strâmtorarea lui, s, i o cuprindea
sâmt, ământul de milă, pe care-l avuse atunci: as, a nu pot
să fie făcătorii-de-rele.

Dar nebun? Nu! nici nebun. Un biet de om zăpăcit,
care nu mai s, tia încotro să apuce s, i ce să facă.

Trebuia să alerge. . . Unde?
Un singur lucru îi rămânea: să meargă deseară, pe la

zece, ea singură. . .
Peste putint, ă!
Altfel însă nu mai putea să facă.
Da, un lucru tot ar mai fi putut s-o ajute.
S, vart, , samsarul, era om cinstit. S-a ajutat de multe ori

cu el, s, i niciodată el n-a îns, elat-o, niciodată el n-a dat-o de
gol. S, vart, se pricepe la multe s, i s, tie să tacă ca mormântul.

„Dacă mă duc la S, vart, - Îs, i zise ea - s, i-i spun să vie
cu mine s, i să mă urmărească din depărtare, el nu mai
stăruie să-i spun de ce să vie s, i să mă urmărească, ci-s, i
face gândurile lui, de care mie put, in îmi pasă, s, i vine s, i
tace. Trebuie să mă duc; alta nu-mi rămâne! ”

Tot as, a zicea s, i Dut, u după ce s-a des, teptat s, i a sărit
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speriat în picioare.
Era întunerec s, i-n casă, s, i afară, nu putea să-s, i dea

seamă dacă abia de curând ori de mult acum s-a întunecat,
nu mâncase astăzi, dar trebuia să se ducă, s-o mai încerce
s, i asta. Alta s, i as, a nu-i rămânea!

Domnis, oara Lina, care nu dormise s, i venise-n nerăb-
darea ei cu un ceas bun mai nainte, îs, i perduse de mult s, i
răbdarea s, i nădejdea, dar stătea s, i as, tepta plimbându-se
în sus s, i în jos s, i aruncând ochii când spre Băneasa, când
spre S, vart, al ei, care stetea mai spre S, osele, răzămat de
un tei gros, linis, tit, răbdător, cu nepăsare, ca omul care-s, i
face meseria s, i nu vrea mai mult decât atât.

Dut, u trecu pe lângă el fără ca să-l bage în seamă, apoi
peste put, in el se opri pe o clipă s, i dup-aceea îs, i rări pasul.

Era pe la ora unsprezece, o noapte fără de lună, dar cu
cer senin cam acoperit de ceat, ă, prin care stelele licăreau
numai. Lina, care stetea de vreo două ceasuri în întunerec,
îl văzuse cu mult mai nainte de a o fi zărit el pe ea s, i tresări
când el se opri s, i începu să-s, i rărească pas, ii. Nu putea
să-i vadă fat, a, dar îi era destul să vadă cum se apropie din
ce în ce mai încet, pentru ca să sâmtă că el s, i-a schimbat
hotărârea s, i stă-n chibzuri ca să ieie alta.

Era ceva pânditor s, i mis, elesc în mersul lui din ce în ce
mai anevoios, s, i ea plecă spre dânsul, ca să fie mai aproape
de S, vart, .

Dut, u iar se opri.
Unul era gândul cu care venise s, i altul era acum în

capul lui.
Începuse a-s, i perde nădejdea că o va mai găsi s, i-s, i

urma drumul cu inima din ce în ce mai încles, tată; tocmai
de aceea însă, când o văzu, le zise-n gândul lui: „Tot a
venit! ”
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Ce-a făcut-o să vie, să steie, să as, tepte, să înfrunte
urâtul nopt, ii?! Setea de bani, de banii lui!

El nu mai vedea-n fat, a lui pe femeia după care alerga,
fiindcă putea să-i fie de mare ajutor, ci pe s, erpoaica vi-
cleană, care a prins taina lui, putea să-l deie de gol, umbla
să-i ieie banii.

Ce căuta el aici? De ce a făcut-o să vie la Băneasa?
Ca să scape de ea!
E greu lucrul acesta!
Us, or ît, i trece prin gând, dar cu anevoint, ă te hotărăs, ti!
Îi venea lui Dut, u să fugă când văzu că dânsa vine spre

el s, i nu-i lasă timp să se hotărască într-un fel.
— Începusem a crede că n-o să mai vii, grăi dânsa cu

glasul înăbus, it de o emot, iune vie.
El se opri s, i se uită mirat la ea.
Nu era, parcă, tot femeia pe care o s, tia el. Semăna, ce-i

drept, cu ea, dar era mai înaltă, mai voinică, mai t, eapănă;
fără ca să-s, i deie seama despre ceea ce face, el puse mâna
ca să-i pipăie umerii s, i. brat, ele s, i să vadă dacă e tot fragedă
s, i moale carnea.

Domnis, oara Lina se dete speriată la o parte.
Nu doară că-i era greu, nu! De trei ani, de când era

actrit, ă, ba poate chiar s, i mai nainte, se obicinuise cu ase-
menea lucruri. Era însă în degetele lui ceva aspru s, i în
felul lor de a pipăi ceva atât de neobicinuit, încât ea îs, i
perdu sărita.

Îl adusese pe S, vart, cu dânsa, pentru că îi era urât să
vie singură, dar nici S, vart, n-avea să s, tie ce caută ea aici,
nici Dut, u n-avea să afle că ea n-a venit singură. Dut, u avea
însă dreptate: femeia tot femeie!

— Să s, tii că n-am venit singură! Îi zise ea, stăpânită
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numai de gândul că era un apărător în apropiere.
— N-ai venit singură?! Întrebă el turburat.
— Mi-a fost urât - urmă ea - s, i am luat cu mine pe

S, vart, , un samsar, un ovreu. El nu s, tie însă nimic s, i nici
nu trebuie să-i spunem,

Dut, u iar stetea la îndoială dacă nu cumva visează.
Putea dânsa să-i spună cât vrea că nu s, tie S, vart, ni-

mic; erau acum doi care s, tiau, mâne aveau să fie patru,
poimâne opt. . . Era prins, biet de el, încungiurat din toate
părt, ile s, i nu-i rămânea decât să se deie legat. . .

S, i totus, i. . . când strâmtorarea era mai mare, Dut, u îs, i
găsea scăparea în gândul că el e, la urma urmelor, om cu
noroc s, i că numai bine putea să iasă pe ce el punea mâna.
N-ar fi găsit el altfel comoara, cum atâta timp n-au găsit-o
alt, ii; n-ar fi scăpat cum scăpase din o mult, ime de ispitiri
prin care trecuse. Chiar acum era să cadă într-un greu
păcat, s, i-ar fi căzut dacă norocul nu i-ar fi scos în cale pe
S, vart, .

Degeaba! oris, icât de spurcat, ovreul e om de credint, ă,
care nu te dă de gol, om cu care pot, i să faci oris, ice treabă,
iar S, vart, acela era ovreu!

— Unde e S, vart, ? Întrebă Dut, u.
— Lasă-l, răspunse ea. Să mergem numai înainte, ca

să ne căutăm de treabă, că vine el după noi s, i fără ca să
s, tie unde-l ducem. Îs, i va fi făcând el gândurile lui, dar mie
put, in îmi pasă. Mâne vine să-i plătesc s, i nimeni nimic
n-are să afle.

— Nu mai mergem, grăi Dut, u. E prea târziu. Să ne-
ntoarcem acasă s, i să alegem banii pentru ziua de mâne.

Domnis, oara Lina nu t, inea să mai meargă s, i pe la Bă-
neasa.
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— Mergi tu înainte, că viu s, i eu cu S, vart, , zise ea. Nu
vreau să te cunoască.

Voia să le facă toate as, a, ca Rigopulo al ei să nu sâmtă
nimic. Era bătrân grecul s, i prepuielnic; nu putea să-i
spună adevărul s, i t, inea să nu se strice cu el mai nainte
de a se fi asigurat.

Lui Dut, u îi era acum mai greu să se despartă de dânsa:
nu se mai sâmt, ea sigur decât fiind singur cu ea. Dar ce
putea să facă?!

— Să nu mă las, i să as, tept, grăi el, s, i plecă înainte.
Peste jumătate de ceas apoi ei steteau amândoi la masa

pe care erau întins, i banii, cu us, a încuiată s, i cu perdelele
lăsate, s, i-s, i dedeau silint, a să aleagă la o parte pe cei de 200
s, i pe cei de 90 lei, fiindcă cu aces, tia voia Dut, u să înceapă.

Cum rămânea însă cu cei de la Fântâna Brâncovene-
sei?

Alegerea trebuia să se facă chiar acum s, i din aceia.
Era pe la miezul nopt, ii, s, i multe li se puteau întâmpla

dacă plecau chiar acum ca să-i ridice. Domnis, oara Lina
îndeosebi, cum putea dânsa să meargă în cap de noapte,
ea singură cu el, în pustietatea aceea? Foarte bine putea!
De când văzuse aurul întins pe masă s, i-l trecuse printre
degetele ei, nu mai putea nici ea să se despartă de Dut, u;
se temea că-l scapă, îl perde.

Se-nt, eleseră dar să iasă unul după altul s, i să se-ntâlnească
la colt, ul despre podul Dâmbovit, ei, apoi să ieie o birjă s, i să
iasă până la biserica Sf. Elefterie.

As, a s, i făcură.
La Sf. Elefterie ei se deteră din birjă s, i o luară pe jos,

spuind birjarului să-i as, tepte.
Cum să treacă însă înainte?
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— În strada Carol Davila se stârniră nis, te câni s, i în-
cepură să se at, ie după dâns, ii, iar sergentul de la casele
generalului Davila, văzând cele două mogâldet, e prin întu-
nerec, sună de câteva ori s, i plecă spre dâns, ii.

Drept înainte, spre fântână, ei nu mai puteau să meargă,
fiindcă ar fi trebuit să treacă prin grădinile de zarzavat
s, i-i urmărea s, i sergentul; la dreapta dedeau în sergentul,
care putea să-i oprească s, i să-i întrebe ce caută pe timpul
acesta aici; o luară la stânga, spre bereria „Opler”, s, i-s, i
urmară drumul, as, a, la un noroc, printre câni, cu inima
încles, tată, uitându-se mereu înapoi, să vadă dacă sergen-
tul îi urmăres, te ori nu.

Abia departe, la grădina Societăt, ii de dare la semn, ei
se opriră s, i se uitară împregiurul lor. Era pustiu s, i linis, te:
numai despre oras, se mai auzea zuruitul trăsurilor.

Mai înainte de-a apuca spre Fântâna Brâncovenesei,
care rămăsese departe înapoi, ei trebuiau să treacă peste
un s, ant, plin de apă s, i printr-un gard viu destul de des, iar
aceasta aveau s-o facă iute, fiindcă în toată clipa putea să
se abată cineva pe acolo.

Dut, u o luă deci pe Lina ca pe un copil în brat, e s, i o trecu
peste s, ant, , apoi îi făcu loc prin desis, s, i-s, i urmară drumul
cu pas din ce în ce mai grăbit.

Doamne! câte li se puteau întâmpla, s, i câte li s-ar
fi întâmplat dacă n-ar fi fost la mijloc norocul cel orb al
lui Dut, u, care, mergând spre deal, zicea mereu „Ajută,
Doamne! Doamne, ajută! ”

Lina se t, inea după el s, i se uita mereu când la dreapta,
când la stânga, când înapoi, numai înainte nu: ar fi fost
acuma gata să meargă cu el până-n fundul iadului; vorba
era numai să scape nebăgat, i în seamă.

Ajuns la fântână, Dut, u se opri, se uită o dată împregiur,
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apoi tus, i s, i ascultă cu luare-aminte, ca să vadă dacă l-a
auzit ori nu cineva, dacă se mis, că ori nu undeva ceva.

Nimeni! Nimic!
Acum era singur cu dânsa, nes, tiut de nimeni: putea

să scape de ea. Altele erau însă gândurile lui.
— Stăi aici, îi zise el, apoi se duse singur la copacul

unde-s, i ascunsese banii.
De ce singur?! Nu-s, i dedea seamă! Atât de tare se-

nfipsese în mintea lui gândul că nimeni nu trebuie să s, tie
unde-s, i ascunde el banii, încât s, i acum numai pitis, se pu-
tea duce la locul unde-i ascunsese.

Domnis, oara Lina, femeie, nu se putu stăpâni. Era în-
tunerec s, i îndată ce-l perdu din vedere, ea lunecă oarecum
ca un s, arpe după el, ca să vadă ce face s, i de unde ia ba-
nii, apoi se trase iar înapoi, când văzu că el se ridică s, i se
întoarce.

— Haid’! zise el, s, i o luă repede înapoi, dar nu pe dru-
mul pe unde venise, printre câni s, i prin fat, a sergentului, ci
mai cu ocol, de la grădina Societăt, ii de dare la semn peste
câmp spre Dâmbovit, a s, i de acolo înapoi la birjă.

Domnis, oara Lina se t, inea s, i acum după el, dar gândul
ei era lăsat în urmă, la Fântâna Brâncovenesei; ar fi fost în
stare să se întoarcă s, i singură, as, a pe dibuite, ca să vadă
ce-a mai rămas acolo.

Atât era de plină de gândul acesta, încât ea uitase că
t, ine să n-o vadă nimeni cu Dut, u s, i, sosit, i la „Dacia”, ea
intră deodată cu el, urcă scările alăturea cu dânsul s, i-l
însot, i la numărul 36.

El încuie us, a, aprinse lumânarea, apoi răsturnă banii
pe masă.

Domnis, oara Lina se uită cu ochi mari la ei.
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— Mai e încă pe atât? Întrebă apoi cam sfiicioasă.
— Asta nu e nici a zecea parte, răspunse el.
Ea începu să tremure.
— Sunt mult, i, de tot mult, i, grăi dânsa, gândindu-se

mai ales la ceilalt, i. N-o să-i putem vinde pe tot, i aici; o să
fim nevoit, i să mergem cu ei mai departe, la Viena, la Paris.

— Să vedem mai nainte ce putem să facem aici, întâm-
pină el, începând să caute pe cei de 200.

Gândul lui era numai la aces, tia, iar al ei numai la
ceilalt, i.

Erau prea mult, i, s, i aceasta îi buiguia capul.
Ea n-a fost făt, arnică atunci când a zis că se mult, umes, te

cu ceea ce el va voi să-i deie. Îs, i închipuia că va putea să
câs, tige fără de greutate o mie, poate ehiar două mii de lei,
ceea ce era foarte mult pentru dânsa: putea să-s, i cumpere
mobilă, să-nchirieze o casă, să scape de multe nevoi.

Acum însă vedea că poate să câs, tige s, i zece, ba poate
chiar s, i douăzeci de mii, ceea ce era put, in. . . Trebuia să
aibă mai mult, ca să-s, i cumpere o căscioară la mahala s, i
să-i rămâie s, i de cheltuială.

Grozav se temea ca nu cumva să piardă pe omul acesta,
de la care atârna soarta ei. . .

S, i ce putea dânsa, o biată de femeie, să facă pentru ca
să-l t, ie legat?!

Era târziu după miezul nopt, ii, s, i ea nu putea să se
despartă de el.

Îs, i făcuseră s, i împărt, irea s, i socoteala; luaseră înt, elegere
cum au s-o pornească mâne; ea-i spusese că are să-s, i cum-
pere „butoni” s, i-i arătase cum să-s, i pună cămas, a s, i gulerul
s, i legătoarea. Dânsa se sculase pe la unsprezece s, i era obi-
cinuită să se culce mai mult dimineat, a decât seara, iar el
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dormise pe-nserate: steteau fiindcă nu le era somn.
Mai luară dar înt, elegere că vor merge împreună pe

la giuvaergii, însă fără ca cineva să poată bănui ceva. Ea
plecă înainte, iar el venea după dânsa s, i intră cu vreo altă
treabă în prăvălie, ca să fie de fat, ă când ea vinde s, i ia banii.
După ce s, tiau apoi pret, urile, ea îi dedea s, i lui S, vart, câte
ceva, însă fără ca el să afle de unde are ea banii. S, i pentru
el, s, i pentru ea, lucrul de căpetenie era ca ei amândoi să se
aibă unul pe altul mereu sub ochi.

Acum însă, acum trebuiau să se despartă, fiindcă nu
mai aveau nici ce să facă, nici ce să vorbească, s, i e greu să
stai cu cineva, mai ales noaptea, fără de nici o treabă.

Mai greu însă e să te despart, i când ai ceva pe inimă.
„De unde s, tiu eu ce face ea după ce pleacă de la mine!

? ” zicea el în gândul lui.
„De unde s, tiu eu ce face el după ce rămâne singur?! ”

zicea s, i dânsa în gândul ei.
Cel mai cuminte ar fi fost să steie toată noaptea îm-

preună: asta însă n-o voia dânsa, dar nici el.
Ea se ridică nu ca să plece, ci, numai as, a, ca să facă

ceva.
— Vrei să pleci? Întrebă el ca speriat.
Domnis, oara Lina era foarte mult, umită.
— Ce să mai fac aici?! răspunse ea.
Dacă n-ar fi fost femeie, el i-ar fi zis să se culce s, i

să doarmă; era însă femeie, s, i în femeie n-ai să-t, i pui
credint, a.

— Să mai stai as, a, grăi el. Sunt mai linis, tit dacă te văd
colea înaintea mea.

Domnis, oara Lina nu se mai temea c-o să-l peardă.
— S, i adecă de ce să nu fii linis, tit după ce plec eu? Îl
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întrebă ea.
— Uite, — zise el — nu-mi iese din minte gândul c-ai

putea să te mai întâlnes, ti cu cineva.
Era un mare dispret, în vorbele aceste, s, i ea se sâmt, ea

umilită; femeia e însă mlădioasă s, i se încovoaie ca s, arpele.
— Ce minunat lucru ar fi - grăi dânsa - dacă am găsi

două odăi una lângă alta, c-o us, ă la mijloc
— Bun lucru ar fi, întâmpină el înviorat. Dar acum ce

facem?
Ea se uită câtva timp nedumirită la el. T, inea să nu-l

supere.
— Dacă vrei, rămân aici - răspunse ea - dar vorba era

să nu s, tie nimeni că ne cunoas, tem.
— Nu! — zise el — aici nu pot, i să rămâi. Trebuie să

te duci să te culci s, i să dormi, ca să te scoli devreme. Ar fi
păcat să perdem mâne ziua degeaba. Dar — adăugă peste
put, in — să mă las, i să te încui în odaie s, i să iau cheia la
mine.

Domnis, oara Lina era încântată! Nu! pe omul acesta
nu mai putea să-l peardă.

— Prea bine! răspunse ea, apoi ies, iră amândoi s, i se
duseră tiptil la odaia ei, de unde el se întoarse peste put, in
singur s, i cu cheia în mână, uitându-se la numărul de pe
ea, ca nu cumva să-l uite.

VII

Era samsar S, vart, , dar nu dintre cei pârlit, i, s, i t, inea să fie
socoat în rândul negut, ătorilor. N-avea, ce-i drept, prăvălie,
dar poate omul să fie negut, ător s, i fără de prăvălie. Avea
multe cunos, tint, e s, i printre negut, ători s, i printre boieri s, i
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printre cocoane, le afla toate s, i s, tia să tacă, iar tăcerea e o
marfă care se plătes, te bine.

Însot, ind pe domnis, oara Lina la S, osele, el dedea cu
socoteală că dânsa are o întâlnire cu un domn oarecare, pe
care numai ea are să-l s, tie. Se-ntâmplă adeseori as, a ceva,
mai ales la Bucures, ti - asta n-o s, tia nimeni mai bine decât
S, vart, . Tocmai de aceea însă el t, inea să-l vadă pe domnul
acela. L-a s, i văzut, pe cât aceasta era, as, a pe-ntunerec, cu
putint, ă.

Îi părea om necunoscut s, i nu tocmai de-acătarea.
De aceea dimineat, a s-a s, i dus cam în silă la dânsa, ca

să-s, i ieie răsplata ostenelelor s, i a tăcerii. Spre marea lui
mirare, ea ies, ise, des, i abia trecuseră nouă ceasuri.

El trecu pe la portar, ca să facă întrebare.
— A ies, it s, i s-a s, i întors - Îi răspunse portarul - dar nu

mai stă la numărul 22. S-a mutat la numărul 11.
„La numărul 11? ” zise S, vart, în gândul lui. Odaia de

la numărul 11 era una dintre cele mai frumoase, elegant
mobilată, cu ferestrele spre piat, ă - s, i S, vart, s, tia ce va să
zică aceasta.

El urcă scările cu oarecare chibzuială s, i bătu aproape
cuviincios la us, ă.

— Cine e? Întrebă dânsa.
— Eu, S, vart, ! răspunse el.
— S-as, tept, i put, in, că mă îmbrac, strigă dânsa hodoro-

gind la dulapul în care-s, i t, inea hainele.
S, vart, dete din cap.
Nu se poate lucru mai firesc decât ca femeia care se

îmbracă să hodorogească la dulap. Domnis, oara Lina nu
avea însă obiceiul de a ies, i înainte de nouă, nici de a se
îmbrăca de mai multe ori pe zi, nici de a sta încuiată în
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casă s, i îl primea mai nainte s, i neîmbrăcată.
Aici trebuia să fie la mijloc ceva, s, i S, vart, era în stare

să-s, i închipuiască că dânsa ascunde pe cineva în dulap.
El rămase deci cam rus, inat după ce ea descuie s, i-l pofti

să intre.
Us, a dulapului era pe jumătate deschisă, încât el putea

să vadă că nu e nimeni în dosul hainelor.
De unde ar fi putut să-i treacă lui prin minte că două

din scândurile din fundul dulapului sunt scoase din cuie?
El vedea us, a din dosul dulapului, dar dulapul era pus

în us, ă tocmai pentru ca să acopere trecerea în odaia de
alături.

— E bine c-ai venit, S, vart, , îi zise ea. Am să-t, i dau de
lucru, dar să nu afle nimeni.

— Domnis, oară Lină, — o întrerupse el — Îmi pare
foarte tău. Parcă de azi ne cunoas, tem!

Ea îi dete deocamdată numai patru monede, ca să le
vândă cât mai curând, cu cel put, in 200 lei bucata.

S, vart, se uită lung la ele.
Monede vechi din timpul romanilor, frumoase, foarte

bine păstrate. Se pricepea el s, i la asta.
El începu să le cântărească în mână. Aurul, la cântar,

nu pret, uia mai mult decât patru napoleoni bucata.
— E mult două sute de lei, întâmpină el.
— Am vândut eu patrusprezece bucăt, i, dintre care

cinci chiar 230 lei bucata, răspunse ea.
Patrusprezece s, i cu patru fac optsprezece, de două ori

optsprezece fac treizeci s, i s, ase: 3600 lei. Frumos, i bani!
Nu puteau să fie tot, i ai ei.

— Se poate că sunt rarităt, i, zise el. O să văd; mai sunt
mult, i?
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La întrebarea aceasta domnis, oara Lina nu putea să-i
răspundă.

— Nu! grăi dânsa, dar ochii ei ziceau „da! ”.
Ies, ind de la dânsa, el vedea lucrurile în cu totul altă

fat, ă.
Nu mai încăpea nici o îndoială că monedele sunt ale

domnului de la S, osele. Le va fi furat de undeva, va fi găsit
vreo comoară, asta nu-l privea pe S, vart, : destul că era la
mijloc ceva ce nu trebuia să se s, tie, ceva pentru dânsul.
Păcat ar fi fost să mai alerge s, i domnis, oara Lina, când ea
putea să câs, tige s, i altfel.

Mult ar fi dat să-l poată găsi pe domnul acela s, i să-i
zică: „Nu te bizui pe femeie, fiindcă e proastă s, i se lasă
să fie îns, elată de negut, ători, e us, urică s, i te dă de gol, e
râvnitoare s, i te despoaie cu vicles, uguri femeies, ti: eu ît, i
fac treabă mai bună. ”

Cine era însă domnul acela? unde putea să-l găsească?
cum putea să-i vorbească?

La urma urmelor, tot cu dânsa trebuia să se pună la
cale.

Dar deocamdată avea să se orienteze.
În timp de câteva ceasuri, până la două după amiazăzi,

el s-a dus s, i s-a întors de patru ori, i-a dat domnis, oarei
Linei peste trei mii de lei s, i din ochii ei vedea că tot mai
sunt multe monede: as, a nu mai mergea!

— Domnis, oară Lină, - Îi zise el - ne încurcăm: mâne
o să s, tie toată lumea c-avem o mult, ime de monede vechi.
Lasă, că n-o să ni le mai cumpere nimeni decât la cântar,
dar ne pomenim c-o să fim urmărit, i. Cel mai cuminte
lucru e să căutăm pe cineva, care le cumpără pe toate s, i
se duce cu ele ca să le vândă aiurea. Luăm mai put, in, dar
mergem la sigur.
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Domnis, oara Lina, care se gândea mereu la Fântâna
Brâncovenesei, îi dedea dreptate. Vânduse s, i ea cincizeci
s, i s, ase de bucăt, i, abia cincizeci s, i s, ase, cu cele douăzeci
s, i trei vândute de dânsul, s, aptezeci s, i nouă, s, i erau peste
trei sute. Ce făcea cu celelalte? ce făcea cu sculele? ce făcea
mai ales cu ceea ce mai era la Fântâna Brâncovenesei?

— Bine ar fi! grăi dânsa.
— Mai e mult? Întrebă el. Cam cât, i bani intră în joc?
Ea rămase câtva timp strâmtorată. Ar fi trebuit să-i

spună că nu mai sunt, iar asta nu putea s-o facă.
— Nu s, tiu - răspunse ea - dar îmi închipuiesc vreo

douăzeci de mii de lei.
S, vart, se uită lung la ea.
— N-as, putea eu să vorbesc cu el? Întrebă dânsul cu

jumătate de gură.
Domnis, oara Lina dete — zâmbind cu vicles, ug - din

cap.
— Caută - zise apoi - găses, te s, i mergem tot, i trei îm-

preună să ne înt, elegem s, i să luăm banii.
Cu toate aceste, după plecarea lui S, vart, ea ies, i din nou,

ca să mai vândă s, i să caute s, i ea.
Dut, u era s, i el de părere că e mai bine cum zice S, vart, :

i se făcuse bietului om lehamite de atâta alergătură s, i de
atâta încordare sufletească.

Apoi de ce să mai s, i alerge?!
Farmec a avut lucrul pentru el numai la început. În-

dată ce-a trecut peste două mii de lei, el nu mai s, tia să
numere s, i s, i-a perdut socotelile. Cinci mii de lei erau pen-
tru dânsul două mii s, i încă ceva pe deasupra, iar zece mii
cam tot atât ca cinci. Cu cât însă mai mult se aduna, cu
atât mai vârtos se temea ca nu cumva să-l apuce cineva s, i
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să-l întrebe de unde are atâta bănet.
Pentru el lucrul de căpetenie era să scape cât mai cu-

rând de aici s, i să se-ntoarcă la Stanca lui: era peste putint, ă
să stea s, i să as, tepte până ce vine S, vart, .

Abia pe-nserate, pe la opt ceasuri, ei se potoliră s, i se-
ncuiară în casă pentru ca să numere banii luat, i s, i să-s, i ia
d-s, oara Lina partea.

Nu era încă întunerec; domnis, oara Lina însă dormise
put, in noaptea trecută, alergase mult peste zi s, i era hotă-
râtă să se as, eze cât mai curând la odihnă. Ea-s, i scoase dar
talia s, i corsetul, puse un camizol s, i se as, eză lângă dânsul
pe canapea.

Dut, u scoase hârtiile din portofelul mare, pe care i-l
cumpărase ea, s, i începu a le număra.

Erau grozav de mult, i bani, s, i ochii lor sclipeau în ve-
derea lor. Acum se hotărî, la urma urmelor, soarta ei.

El puse la o parte trei hârtii de câte o mie, numără
la altă parte s, aizeci s, i opt hârtii de câte o sută, dar tean-
cul hârtiilor de douăzeci îl lăsă în portofel. Aces, tia erau
bani adevărat, i, poli, cu care era deprins s, i pe care voia
să-i păstreze pentru sine: în celelalte hârtii nu prea avea
încredere.

El luă una din hârtiile de o mie s, i i-o dete d-s, oarei
Linei.

Mult, i bani o mie de lei, dar o singură hârtie din atât
de multe, s, i ea se uită oarecum jeluitor în ochii lui, ca s, i
când ar fi voit să-i zică: „Numai atât! ? ”

El îi mai dete s, i celelalte două mii.
La asta nu se as, teptase d-s, oara Lina.
Trei mii de lei era mult pentru o singură zi.
Nu-i vorba, put, in pentru toată viat, a, dar mai rămânea
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s, i ziua de mâne, mai era la mijloc s, i fântâna Brâncovene-
sei.

— Ît, i mult, umesc! grăi dânsa înduios, ată. Nu pot, i să-
t, i închipuies, ti ce mare e binele pe care mi-l faci, de câte
nevoi mă scapi!

Ar fi fost gata să sărute mâna lui aspră s, i, fiindcă aceasta
nu putea s-o facă, ea îi apucă mâna s, i i-o strânse, se alipi
de el s, i-l cuprinse ca un copil cu brat, ul stâng.

Dut, u ar fi voit s-o deie la o parte. E greu să te vezi as, a
deodată strâns s, i să stai ca un bus, tean.

„S, tiu eu ce vrei tu”, zise el în gândul lui.
Ca să scape dar cu binele de ea, dânsul mai luă as, a,

pe apucate, vreo cincisprezece din hârtiile de o sută s, i i le
dete s, i pe aceste. Put, ină treabă era, la urma urmelor; tot
avea el prea mult pentru dânsul.

Domnis, oara Lina îi înt, elese gândul s, i se sâmt, ea greu
umilită.

— E prea mult! zise ea, dându-se înapoi.
Ar fi voit să nu primească, dar n-o ierta firea.
— Puteai să nu mi-i dai - adause dar după ce îi luă -

căci o să-mi dai s, i mie, după ce vom fi vândut pe ceilalt, i.
Ceilalt, i?
Dut, u stete câtva timp pe gânduri.
Să mai rămână el s, i mâne aici? Să meargă cu ea s, i

cu S, vart, , ca să se tocmească? Să steie încuiat cu femeia
aceasta în casă s, i să împartă banii cu ea? Era peste putint, ă!

„Ce nu e femeia aceasta în stare să facă - zise el în
gândul lui - ca să mă bage în slăbiciune s, i să-mi stoarcă
banii?! ”

Cu totul altfel se închipuise el pe sine având bani mult, i.
Acum, când îi avea, era despret, uit s, i de ei, s, i de lume, s, i
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de sine însus, i, s, i dispret, ul acesta se oglindea în fat, a lui
nedeprinsă a ascunde adevărul.

Ea îi cumpărase pentru monede s, i scule o pungă de
piele.

— S, tii ce? zise el scot, ând punga s, i aruncând-o pe masă.
Eu plec, dacă se poate, încă astă-seară; dă-mi ce t, i-am dat
s, i-t, i dau punga, să fie întreagă a ta.

Domnis, oara Lina se uită ca ies, ită din fire la el.
Să deie dânsa banii, pe care abia acum îi luase? Era

peste putint, ă.
S, tia ce pret, uiesc monedele s, i sculele, dacă pleca cu ele

la Viena s, i le vindea acolo; când se uita însă la hârtiile ei,
monedele îi păreau bucăt, i de tinichea, iar pietrele scumpe
beut, e din albia râului.

— Mai lasă-mi ceva de cheltuială! grăi dânsa cu inima
îndoită.

— As, a să fie! răspunse el s, i-i dete o mie s, i patru sute,
apoi strânse celelalte hârtii în portofel s, i se ridică de lângă
dânsa, ca omul căruia îi vine să fugă.

Acum domnis, oara Lina ar fi putut în adevăr să-i sărute
mâna. Ea însă nu vedea nici hârtiile, nici punga, ci numai
dispret, ul din fat, a lui s, i, jignită în slăbiciunea ei de femeie,
ar fi voit să rupă hârtiile în bucăt, i s, i să-i arunce punga
în fat, ă. Grozav de mult trebuia să aibă el, pentru ca să
arunce astfel miile, s, i în gândul ei era lucru învederat că
el n-are să plece, ci umblă numai să scape de ea, pentru ca
să nu-i mai facă parte s, i din comoara rămasă la fântâna
Brâncovenesei.

Trebuia cu orice pret, să-l oprească: ori mergeau îm-
preună să ridice comoara, ori se ducea ea singură s, i pleca
cu ea la Viena.

Luată o dată hotărârea aceasta, ea se ridică zâmbind,
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se duse la el s, i iar îl cuprinse cu brat, ul.
— Chiar astă-seară n-o să pot, i pleca, îi zise. Lasă că e

prea târziu, dar trebuie să rămâi, ca să te mult, umesc s, i eu
cu ceva. Ar fi păcat să pleci, urmă ea cu glas ademenitor,
fără ca să fi petrecut un ceas împreună. Nu-mi pasă acum
dacă lumea mă vede cu rine s, i n-are să-t, i pese nici t, ie, căci
nimeni nu te cunoas, te. Să facem o plimbare la S, osele, apoi
să mergem să cinăm.

El stete la îndoială.
Om era, la urma urmelor, s, i el. Îi era lui însus, i de sine

milă, când se gândea câte a păt, it, ce-a ostenit s, i prin ce fel
de zbuciumări a trecut de când a găsit comoara: prea le-ar
fi pus vârf la toate, dacă acum, când avea atâta bănet, ar
fi plecat flămând s, i setos de la Bucures, ti. Da, ar fi vrut să
tragă un chef mai nainte de a pleca, dar nu cu ea: de dânsa
se temea chiar s, i acum, om cu capul limpede.

— Să nu zici ba — urmă ea stăruitor — că mă mâhnes, ti
pe toată viat, a. Uite, îi scriu lui S, vart, să nu mai caute, fi-
indcă omul cu monedele a plecat, iar tu te duci, mai nainte
de a ies, i la plimbare, ît, i plătes, ti odaia s, i spui că pleci. Pu-
tem apoi să-l luăm cu noi s, i pe S, vart, , căruia îi spunem că
tu es, ti d-l Cristescu, un vechi prieten al meu, arândas, din
judet, ul Tutova.

Dut, u se uită cu ochii mari la ea.
Erau toate minunat ticluite. De ce adecă ar fi mai avut

să se teamă când îl aveau s, i pe S, vart, cu dâns, ii? Nu era
nimic mai us, or decât s-o lase cu S, vart, s, i să plece drept la
gară.

Nu putea să-i treacă omului prin minte că Lina vrea
să-l lase pe el cu S, vart, s, i să plece ea la Cotroceni s, i de acolo
la gară.

De aceea, ca s-o momească, o cuprinse, drept răspuns,
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s, i el cu brat, ul s, i o strânse put, in.
Putea acum s-o facă aceasta, fiindcă nu mai avea de ce

să se teamă.
Domnis, oara Lina se uita cu coada ochiului la el s, i se

suci oarecum, nu însă ca să iasă de sub brat, ul lui, ci ca să-l
momească s, i ea.

El o strânse mai tare s, i, simt, ind carnea ei cea moale,
începu s-o pipăie.

— Nu t, i-e rus, ine?! grăi dânsa, lăsându-se în voile lui.
— Deloc! răspunse el, râzând.
Ea se suci s, i se răsuci câtva timp ca fetele mari.
— Bagă de seamă - Îi zise apoi - că te-ncurci s, i n-o să

pleci mâne, nici poimâne. Vrei?!
— Nu vreu! răspunse el hotărât s, i cu inima deschisă.
— Atunci lasă-mă-n pace! se răsti ea supărată s, i se

desfăcu din brat, ele lui.
— Apoi nu-i as, a! grăi dânsul; o prinse cu toată puterea

s, i o trase lângă sine pe canapea, unde s, ezuseră mai nainte.
Nu eu m-am legat de tine, ci tu te-ai legat de mine. Nu
sunt bus, tean nici eu: lasă-mă acum să mă dezmeticesc.
Ce-o să-t, i fac adecă?!

În fiecare clipă poate să bată cineva la us, ă. . . Iacă mă
joc s, i eu, cum făceam când eram flăcău.

Domnis, oara Lina se sâmt, ea iar stăpână. Dacă era
vorba să-l prindă bine, trebuia să-l t, ie din scurt.

— După ce ne întoarcem — s, opti dânsa - ne ducem,
dacă nu vrei aici, aiurea, unde nu ne supără nimeni, s, i te
joci în toată tigna. T, in s, i eu! O să vezi tu atunci! adause
ea cu glas tainic s, i ademenitor, apoi se ridică.

El rămase nemis, cat, cu capul dat put, in înapoi s, i cu
ochii pe jumătate închis, i, ca omul care se lasă în voia în-
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tâmplării.
S, i iar stetea la îndoială dacă nu cumva visează. A vă-

zut, ce-i drept, cu ochii lui carnea cea moale, a pipăit-o
cu mânile lui, îi era buiguit capul s, i i se turburase sângele
în vine; dar nu e altfel nici când visezi asemenea lucruri;
tot as, a vezi, tot as, a pipăi, tot as, a te sâmt, i. Fie-n aievea,
fie prin vis, omul acelas, i rămâne, s, i t, i-e greu să crezi c-ai
putea să te visezi făcând ceea ce firea nu te-ar ierta să faci
s, i în aievea.

• Ce am să văd atunci?! Întrebă el cam aiurând.

Mult ar fi dat să n-aibă la el afurisit, ii de bani!
El se ridică repede s, i trecu prin dulap cu gândul de a-s, i

regula socotelile mai nainte de a se fi îmbrăcat ea.

VIII

— Es, ti un pungas, prost! grăi d-l Panaiot.
— Ba sunt om cuminte s, i negut, ător cinstit, întâmpină

S, vart, . Nu mă prives, te de unde are el monedele. Nu vreau
să s, tiu! Am câs, tigat cu el într-o singură zi patru sute de
lei, s, i nu-mi pasă de nimeni. Dacă as, s, ti ceva, m-as, teme
s, i de umbra mea. Am câs, tiga cu mult mai mult dacă n-ar
fi la mijloc s, i ea. Trebuie dar s-o înlăturăm, s, i d-ta pot, i s-o
faci aceasta. El se feres, te s, i se ascunde în dosul ei: o iai cu
binele s, i facet, i mâne o plimbare la Sinaia, iar de el — grija
mea!

— Dar dacă dânsa nu vrea?! Îl întrerupse d-nul Pa-
naiot.
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— As, ! răspunse S, vart, . S, tiu eu de ce am venit la d-ta!
D-ta pot, i să faci ceea ce vrei cu dânsa. Eu nu pot; alt, ii nu
pot: d-ta însă. . .

D-l Panaiot, un om de vreo treizeci s, i doi de ani, scurt
s, i cam pântecos, se plimbă câtva timp prin casă.

Putea S, vart, să se mult, umească cu câteva sute de lei.
D-l Panaiot însă a cheltuit în timp de cât, iva ani o avere
frumoasă s, i nu s-ar fi putut mult, umi decât cu câteva mii;
el a fost timp de aproape un an comisar de polit, ie s, i se
pricepea la lucruri de aceste: mai bine îi venea la socoteală
să-l înlăture pe S, vart, s, i să rămână el singur.

— N-ar fi oare mai cuminte să-l denunt, ăm? Întrebă
el.

— Asta ar fi cea mai mare prostie, răspunse S, vart, . iao
d-ta pe dânsa, s, i celelalte mă privesc pe mine: nu s, tii nimic
s, i nu ris, ti nimic.

— S, i când crezi că e mai bine să mă duc la ea?
— Mai pe seară, căci acum n-o găses, ti, răspunse S, vart, .
Mai pe seară, însă, S, vart, primi de la domnis, oara Lina

un bilet, el.
„Nu mai căuta, îi scria dânsa; Râmniceanu, supărat

pentru că a găsit la mine pe un vechi prieten, pleacă astă-
seară. Treci pe la Costică s, i venit, i amândoi la Herăstrău.
Bun chilipir! ”

S, vart, citi bilet, elul de mai multe ori. Trebuia să fie vreo
cursă la mijloc Ori, poate, o prostie!

El alergă la „Dacia”.
Portarul îi spuse că domnis, oara Lina a ies, it.
Nu mai încăpea îndoială că vechiul prieten e d-nul

Panaoit.
— Singură? Întrebă S, vart, .
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— Nu, răspunse portarul. Cu d-l Râmniceanu de la nr.
11, care pleacă cu trenul de la nouă.

S, vart, era foarte supărat.
— D-l Panaiot n-a fost pe aici? Întrebă el iar.
— Nu! răspunse portarul. Singur d-l Costică a căutat-

o, dar n-a vorbit cu ea, fiindcă dânsa mi-a zis că oris, icui,
afară de d-ta, să-i spun că a ies, it.

S, vart, nu mai înt, elegea nimic. Dacă n-ar fi fost la mijloc
s, i Costică, ar fi crezut că domnis, oara Lina a plecat cu omul
ei spre Viena.

Ea însă dorea să-l aibă pe Costică la Herăstrău, trebuia
dar să fie la mijloc altăceva.

Costică avea rolul lui în lumea aceasta.
Mai ales în Bucures, ti e greu pentru o femeie ceva mai

tânără să iasă singură pe stradă; de aceea doamna Tereza
Bodoni, care era nu numai tânără, ci totodată s, i frumoasă
s, i nici n-avea, nici n-avusese bărbat, ies, ea la plimbare cu
băiatul ei Kaiman, căruia îi zicea Costică, fiindcă suna
mai bine. Mai târziu apoi Costică ies, ea la plimbare cu
veris, oarele lui, care erau mai tinere, ba adeseori s, i mai fru-
moase decât doamna Tereza. As, a a crescut Costică s, i as, a-s, i
petrecea viat, a s, i acum, când era om de douăzeci s, i s, ase de
ani. Nu e dar minune că fetele-l răsfăt, au, îs, i împărt, eau
bucăt, ica cu el s, i-i făceau toate voile, mai ales când era sin-
gur cu ele. Ce-i drept, ies, ind la plimbare, el se întorcea de
cele mai multe ori singur acasă, dar aceasta nu-l supăra, fi-
indcă as, a se obis, nuise din copilărie s, i cunos, tea foarte bine
stradele Bucures, tilor. Îl cunos, teau însă s, i bucures, tenii
bine pe el. S, vart, s, tia dar că e la mijloc cineva care a umblat
put, in pe la Bucures, ti. Cine era acest cineva?

El alergă la doamna Tereza, ca să afle urma lui Costică.
În vremea aceasta, domnis, oara Lina îl trecuse pe Dut, u
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la „Hotel Regal”, no. 5. Lăsând apoi geamantanul lui aici,
ies, iră amândoi pe jos până în Piat, a Teatrului, unde se ur-
cară în o cupea ca să fie mai ferit, i de privirile trecătorilor.

Minunat lucru cupeaua! Să tot s, ezi s, i să te tot plimbi
în ea: vezi, dacă vrei, pe toată lumea, iar pe tine nu te vede
nimeni.

S, tia acum s, i Dut, u la ce sunt banii buni s, i ar fi voit să
fie plimbat toată noaptea as, a.

— Eu zic să nu ne mai ducem nicăiri, grăi dânsul. Mă
pomenesc că tot dau de cineva care mă cunoas, te. E mai
cuminte să ne-ntoarcem la odaie, unde suntem singuri.

Domnis, oara Lina era foarte mult, umită. Ea însă nu
degeaba se bucurase când portarul i-a spus că a căutat-o
Costică. Nu s, tia, ce-i drept, ce voies, te dânsul, dar îi era
ies, it ca adus de noroc în cale. Dacă era vorba să-l t, ie pe
Dut, u legat, el trebuia s-o vadă cu altul, s, i Costică era făcut
pentru aceasta.

— S, i-acolo o să fim singuri, zise ea. Intrăm într-un
ietăcel s, i facem tot ceea ce voim fără ca cineva să ne vadă.
Iar de chelneri put, in ît, i pasă.

Dut, u se mai linis, ti, ba parcă se sâmt, ea chiar mai bine
decât în cupea după ce se văzu tolănit pe canapea alăturea
cu domnis, oara Lina, care comandă mâncare s, i băutură.

Îi trecu însă tot cheful când peste put, in us, a se deschise
s, i S, vart, intră însot, it de Costică, un tânăr curăt, el s, i foarte
obraznic, care nici nu as, teptă să fie poftit, ci se tolăni s, i el
pe canapea, la dreapta Linei, care-l primi foarte voioasă.

Dut, u se sâmt, ea ca într-o cus, că de lei. Domnis, oara
Lina îi spuse, ce-i drept, că omul acesta e domnul Costică;
dar ce s, tia el cine e Costică?

Apoi Costică acesta nu se mult, umi că e tolănit, ci se
mai s, i plecă spre Lina s, i-i s, opti la ureche:
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— Panaiot te as, teaptă astă-seară!
— E peste putint, ă! Îi răspunse ea supărată.
Nu-nt, elesese Dut, u vorbele s, optite de dânsul, dar înt, elesese

răspunsul ei, s, tia că el a cerut ceva ce e peste putint, ă s, i-ar
fi voit să-l apuce de pept s, i să-l deie afară.

În acelas, i timp însă S, vart, se uita la dânsa ca cel mai
îndrăcit comisar de polit, ie s, i nu-t, i prea vine să apuci pe
alt, ii de pept când te sâmt, i strâmtorat în colt, .

— Nu vorbi prostii! s, opti iar Costică. În trei sferturi
de ceas te duci s, i te-ntorci, iar noi îl t, inem în timpul acesta
de vorbă.

— Nu! răspunse Lina cu îndărătnicie.
Chelnerul aduse mâncare s, i băutură. Erau bune mân-

cările, s, i vinul luneca de minune; ce folos, însă, dacă Lina
s, edea ca pe spini s, i jeratec, iar Dut, u se temea să beie!

Mâncau, nu-i vorba, s, i beau, se arătau voios, i, dar nu-i
era nici unuia de asta, s, i mai ales Dut, u ar fi dat mult să
poată scăpa de acolo.

Ea-l luă în cele din urmă de brat, s, i ies, i cu el afară, ca
să-i vorbească în taină.

— Trebuie — Îi zise încet — să scap de omul acesta,
care se t, ine mereu de capul meu.

— Să ne întoarcem, răspunse el foarte mult, umit.
— Da — grăi dânsa — Însă nu împreună. E mai cu-

minte să mă întorc eu singură. Tu mai stai apoi câtva timp
cu ei, iar după ce te întorci, vii singur la mine.

— Cum? nu mergi, cum a fost vorba, la odaia mea?
Întrebă el turburat.

— Nu se poate! răspunse ea. As, a singură, cum să mă
duc?

— Dar eu am plecat de la „Dacia”, întâmpină el.
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— Ei — grăi dânsa — zici c-ai perdut trenul. Tot o
să mai stai tu câteva zile. Dacă e vorba, nici n-ai stat la
Bucures, ti. Nu-i as, a?!

Dut, u nu putea să zică ba; o pornise o dată s, i nu se mai
putea întoarce. Nu-i era oare destul că dânsa vrea să scape
de Costică?!

El se întoarse dar mai voios înapoi la S, vart, s, i la Costică,
care nu erau nici ei supărat, i când le spuse că domnis, oara
Lina a plecat s, i-o să trimită iar cupeaua.

Putea acum s, i el să beie, căci nu mai avea de ce să se
teamă.

Băutura nu e făcută pentru ca omul să-s, i astâmpere
setea cu ea. Vinul era al dracului de bun, s, i cu cât mai
mult îl bea, Dut, u cu atât mai vârtos se înduios, a. Trecuseră
s, ase zile de când el plecase de acasă; era peste putint, ă să
mai steie! Ce-o fi făcând Stanca lui, care nu-l s, tia pe unde
umblă. . . S, i totus, i, era prea de tot greu să plece.

— A dracului poamă femeia! zise el voios, după ce
limba i se mai dezlegă. Om să fii, ca să nu-t, i strice rostul.

— De ce-i făcută?! răspunse Costică. Dacă e vorba, tot
noi alergăm după ea.

Pândind o clipă, când S, vart, nu-i observa, el îi s, opti:
— Să scăpăm de el s, i te duc eu undeva!
Dut, u se uită lung la dânsul. Îl înt, elegea.
Ideea îi părea minunată: as, a s, i numai as, a putea să

scape din mrejile în care-l încurcase domnis, oara Lina.
El trase cu ochiul.
„M-am dus, îs, i zise el mult, umit. Mâne dimineat, ă, m-

am dus fără ca cineva în lumea aceasta să s, tie cine sunt s, i
încotro am plecat. Poate Lina să mă as, tepte! ”

Peste put, in se-ntoarse apoi s, i cupeaua, care îi duse
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până-n fat, a teatrului, unde se despărt, iră de S, vart, , s, i n-au
fost în lumea aceasta doi prieteni mai buni decât Dut, u s, i
Costică. E mare lucru să ai a face cu oameni care nu te s, tiu
cine es, ti s, i în ce treburi umbli!

Doamna Tereza avea saloane elegante, unde serile se
întâlnea cea mai bună societate la ceai. Dut, u t, inea să fie el
singur cu prietenul său Costică, s, i doamna Tereza le făcu
rost într-un iatac, unde nu-i supăra nimeni.

Fiindcă Dut, u nu t, inea la ceai, Costică îi comandă o sti-
clă de s, ampanie, apoi peste put, in încă două, căci erau cinci
ins, i, ei doi s, i trei din veris, oarele lui Costică, s, i s, ampania
era rece s, i bună, al naibii de bună.

Dut, u se răsfăt, a. Nu, abia acum vedea el ce mare lucru
e să ai bani, mult, i, de tot mult, i, fie chiar de zece ori cât, i
avea el la rădăcinile celor doi copaci.

El puse mâna ca să-s, i pipăie portofelul tescuit cu hârtii
s, i să-l drăgostească oarecum.

O puse s, i se pipăi mai întâi c-o mână, apoi cu amân-
două s, i se ridică alb ca varul: portofelul nu mai era la
dânsu.

— Ce e? Întrebă Costică părând foarte îngrijat.
— Portofelul meu cu banii, grăi Dut, u prăpădit. L-am

perdut, mi l-a luat cineva. . .
El începu să caute deznădăjduit pe canapea s, i pe jos.
Fetele ies, iră speriate.
— As, ! nu se poate! zise Costică. Nu-l vei fi avut când

ai venit aici.
— S, tiu foarte bine că l-am avut, întâmpină Dut, u înrăit.

Mi l-a furat vreuna dintre fete.
În clipa aceasta se ivi în us, ă doamna Tereza c-o falcă-n

cer, cu alta-n pământ.
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— Cum?! strigă ea. În casa mea să piară un porto-
fel cu bani?! Asta nu s-a mai pomenit! Numaidecât să
vie comisarul de polit, ie s, i să facă o cercetare: din fundul
pământului trebuie să iasă banii! Casa mea e casă cinstită.
La sect, ie, să vie comisarul! strigă dânsa, s, i se depărtă.

Dut, u alergă la dânsa.
— Cocoană, zise el umilit. Am avut în portofel peste

zece mii de lei: lasă-mă să plec s, i apoi cheamă polit, ia, c-o
să-i găsească. T, i-i las tot, i: ai d-tale să fie!

— Nu! Întâmpină ea zâmbind. As, a nu mă îns, ală ni-
meni! Nu-mi trebuie banii nimănui: plătes, te s, -apoi fă
ce-t, i place.

Lui Dut, u îi venea să-i deie o dată brânci, să treacă peste
ea s, i s-o ieie la fugă, cum făcuse mai nainte cu câteva zile
la Focs, ani, dar îl treceau fiorii când se gândea că stradele
sunt pline de sergent, i, care sună tot, i din fluier, s, i că-l iau
la goană.

— Cocoană, zise el tânguios, plângând aproape, s, i-s, i
dezbrăcă haina. Am dat, sunt acum patru zile, cinci poli
pe hainele aceste: t, i le las d-tale!

— Ce să fac eu cu hainele d-tale? Întâmpină ea. Bani
să-mi dai! Eu nu fac negut, ătorie de vechituri!

El îs, i mai scoase cu toate aceste s, i jiletca s, i începuse a-
s, i scoate s, i pantalonii, când se ivi un sergent în us, a despre
scară. Stras, nică polit, ie! Te gândes, ti numai s-o chemi, s, i
te s, i pomenes, ti cu ea la fat, a locului.

— Ce-i aici? Ce gălăgie? Întrebă sergenul cam răstit.
Linis, te să fie, că vine s, i d-l comisar în clipa aceasta.

— Nimic nu e, răspunse Dut, u. Uite, ne-am înt, eles. Nu
mai e nevoie de comisar.

La Bucures, ti însă polit, ia e pretutindeni gata. Dut, u
nici nu rosti cea din urmă vorbă, când se ivi în us, ă, din
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dosul sergentului, un domn de treizeci s, i doi de ani, scurt
s, i cam pântecos, d-l comisar de polit, ie.

Acum nu mai era nici o mântuire pentru Dut, u, care
tremura mai rău decât cum tremurase în fat, a căpitanului
de la forturi.

— Cine es, ti dumneata? Întrebă comisarul scurt s, i rece.
Cum te cheamă? De unde es, ti? Care t, i-e profesiunea? Ce
caut, i aci?

Oris, icât de scurte, întrebările aceste erau multe, s, i
nici chiar un comisar de polit, ie nu putea cere ca Dut, u să
răspundă la toate deodată.

„Dut, ule - zise el în gândul lui - ai mint, it destul s, i-n rău
hal ai ajuns; nu mai mint, i: orice-ar fi, spune adevărul, că
nu e nimic mai bine decât asta! ”

— Eu - Îi răspunse apoi comisarului - sunt Dut, u al lui
Ene, t, ăran de lângă Focs, ani.

— Ce caut, i aici? De ce t, i-ai lepădat portul? Întrebă
comisarul râzând pe sub mustăt, i, apoi intră cu el singur
în iatac, ca să-i facă interogatorul între patru ochi.

— Uite, domnule comisar, - grăi Dut, u mai potolit - a
căzut pe capul meu o nenorocire, mare nenorocire! Că-
rând pământ cu metru cubic pentru forturile de la Focs, ani,
am dat peste o comoară afurisită, un cazan plin cu bani
de aur s, i cu scule scumpe, s, i am venit aci să vând o parte
din comoara aceasta.

Ochii comisarului începură să scânteieze.
— Cu ce pot, i să o dovedes, ti aceasta? Întrebă el iar.
— Să vii, domnule comisar, cu mine, ca să-t, i arăt co-

moara, răspunse Dut, u cuprins de grijă.
Grozavă nenorocire ar fi fost pentru el dacă-n lipsa lui

ar fi ridicat cineva comoara!
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— Asta trebuie neapărat s-o facem — grăi comisarul —
fiindcă comorile care se găsesc sunt ale statului. S, tii însă
că ai să intri în temnit, ă pentru că ai ascuns comoara s, i
să-t, i ieie toată averea drept despăgubire pentru partea pe
care ai prăpădit-o.

— Vai de sufletul meu! se tângui Dut, u; dar n-am avut
nici un folos de ea. O parte a scos-o cu vicles, uguri o femeie
de la „Dacia”, iar celalaltă mi-au furat-o femeile de aici.
Cum să piardă biata mea nevastă pânea din gura copiilor ei
când numai altele s-au folosit?! Caută, domnule comisar,
că găses, ti banii, s, i apoi să mergem s, i la „Dacia”, căci acolo
sunt mult, i de tot.

— Ca să-t, i arăt că vreau să te scap - Îi zise comisarul cu
glas binevoitor - nu te iau la sect, iune, ci vii la mine acasă,
pentru ca să-t, i iau procesul-verbal. Să-mi spui însă tot
adevărul, dacă e vorba ca să găsesc banii s, i să te scap.

— Nu mai mint, domnule, - răspunse Dut, u - nici dac-
as, s, ti că scap cu minciuna de spânzurători!

El plecă apoi pe urma d-lui comisar, as, a cu capul gol
s, i în cămas, ă, fericit că poate să iasă la aer curat.

IX

Nu degeaba zice românul: „Fă-mă, mamă, cu noroc s, i pot, i
să m-arunci în foc”.

Prin toate a trecut Dut, u, din toate a scăpat s, i numai
norocul lui cel orb l-a scos în larg, încât putea iar să se uite
fără de sfială în ochii oris, icui.

Îl treceau fiorii când îs, i aducea una câte una aminte
faptele pe care era ispitit să le săvârs, ească, dar nu le-a
săvârs, it, fiindcă a intrat totdeauna la mijloc vreo întâm-
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plare care i-a schimbat hotărârea.
S, i tot numai norocul lui cel orb a depărtat de la el pri-

mejdiile.
Ce s-ar fi ales de capul lui dacă n-ar fi sosit comisarul

la timp, tocmai când se afla în cea mai mare strâmtorare?!
Mare noroc!
Atât de mult se temuse de polit, ie s, i-n atâte rânduri

era p-aci, p-aci să cadă-n mânile ei! Nu, însă, a trebuit să
scape până ce nu-i iese-n cale un comisar, care e om cu
frica lui Dumnezeu.

Auzi d-ta, comisar care nu te dă pe mâna sergent, ilor,
ca să te ducă în bătăi la sect, ie s, i să te vâre-n vreo gaură
mucigăită, ci te ia la el acasă, ît, i vorbes, te cu blândet, e s, i te
ajută ca un părinte!

— Fii linis, tit! Îi zise comisarul după ce îi luă procesul-
verbal, căci eu văd că es, ti om cumsecade s, i n-am să te las.
Plec mâne chiar eu cu tine la Focs, ani, fără de jandarmi,
numai noi amândoi. Pentru ca lumea să nu bănuiască
nimic s, i pentru ca să nu se uite oamenii la tine, tu mergi
cu mine ca s, i când n-as, fi comisar de polit, ie. Ai înt, eles?!

— Să te trăiască Dumnezeu, coconas, ule! răspunse
Dut, u gata de a-i săruta mâna.

— S, i dacă-mi vei preda cazanul, ca să-l dau în seama
guvernului — urmă d-l comisar — Ît, i dau drumul, te în-
torci la casa ta s, i nu are să t, i se mai întâmple nimic: scot eu
s, i banii furat, i, s, i pe cei lăsat, i la domnis, oara de la „Dacia”.
Vorba e numai să fii om cuminte s, i să nu-t, i umble gura.

— Vai de mine! grăi Dut, u. N-am păt, it oare destule
de când cu afurisita asta de comoară?! Mă tem numai,
domnule comisar, că n-o să mai scap de afurisenie după
ce am atins o dată banii aceia. . .

— De! grăi d-l comisar pus pe gânduri. Asta e lucru
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cam greu. . . Uite - urmă apoi - un mijloc de scăpare tot ar
fi: să nu mai păstrezi nimic din banii afurisit, i, să lepezi
hainele pe care le ai acum, să te speli cu agheasmă, să te
afumi cu tămâie s, i să pui pe popa să-t, i citească o moliftă
de dezlegare.

— As, a o să fac, domnule, — grăi Dut, u — tocmai as, a!
S, i totus, i. . . prea e greu să ai o comoară, fie ea chiar

afurisită, s, i s-o dai din mâna ta, dacă nimeni nu te poate
sili s-o faci aceasta.

Ce-ar fi fost adecă dacă el ar fi spălat banii cu agheasmă,
i-ar fi afumat cu tămâie s, i ar fi pus pe popa să citească o
moliftă de dezlegare pe ei?!

Cu totul altfel ar fi venit lucrurile!
S, i cu cât mai mult se apropia de Focs, ani, cu atât mai

tare era în el hotărârea de a nu da comisarului decât ca-
zanul. Nu s, tia comisarul că mai sunt bani s, i la rădăcina
celuilalt copac: de ce să i-o mai spună s, i asta! ? Nu mint, ea
dacă tăcea s, i tot rămânea om bogat.

Comisarul potrivise însă lucrurile astfel, ca ei să sosească-
n pădure pe-nserate, s, i asta-l zăpăcea pe Dut, u.

— Ei, unde e cazanul? Întrebă d-l comisar după ce
sosiră la fat, a locului.

Dut, u era foarte strâmtorat.
S, tia el unde e îngropat cazanul, dar comoara era afu-

risită, se muta de la un loc la altul, s, i o mai păt, ise o dată
cu ea.

„Te pomenes, ti - zise el în gândul lui - c-o caut, i unde ai
pus-o, s, i o găses, ti dincolo. ”

— Aici! răspunse dar, s, i arătă unde n-a pus-o.
— Scoate-l! porunci d-nul comisar.
Neavând nici sapă, nici cazma, Dut, u începu iar să
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scurme cu ghearele pământul afânat, s, i cum scurma, pică-
turile de sudori îi ies, eau din ce în ce mai mari pe frunte.

Blestematul de cazan rămăsese tot unde l-a pus.
— Ce-i! ? Întrebă d-l comisar răstit. Eu nu văd nici un

cazan: nu cumva umbli să mă mint, i! ?
— Nu, domnule comisar - grăi Dut, u tremurând de

frică s, i de emot, iune - dar sunt bani s, i aici. Cazanul e din-
colo, s, i voiam numai să t, i-i dau mai nainte pe aces, tia, ca
să-i treci în cazan.

El începu apoi să scoată banii s, i să-i arunce în pălăria
d-lui comisar, care se lăsase în genunchi lângă groapă s, i
scurma s, i el cu poftă nesăt, ioasă, ca nu cumva să rămâie
ceva prin pământ.

Erau dus, i banii lui Dut, u, dusă era bogăt, ia lui!
Tot nu toată însă. Dincolo nu era numai cazanul. Mai

aruncase Dut, u s, i-n groapa aceea cât, iva pumni, care se
aflau sub cazan.

„Am - Îs, i zise Dut, u - să-i dau numai cazanul. ”
Trecând apoi la cellalt copac, el scurmă până la buza

cazanului, apucă mărginile lui cu putere s, i ridică, pentru
ca pământul de dimpregiur să cadă peste banii ce se aflau
dedesubt.

— Iată! grăi apoi as, ezând cazanul la depărtare de vreo
trei pas, i de groapă.

D-l comisar rămase cu ochii împăiengenit, i.
— E plin? Întrebă el.
— Put, in lipses, te! răspunse Dut, u ridicând capacul;

dacă mai pui s, i pe cei din pălărie s, i mai aduni s, i ceea ce e
la Bucures, ti, îl împlines, ti.

D-l comisar se plecă, pipăi s, i puse mâna, ca să ridice.
Nu, bogăt, ia aceasta întrecea toată închipuirea lui!
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Era peste putint, ă ca el să ducă cu el cazanul acesta:
nu-i rămânea decât să ia o parte din el, apoi să-l îngroape
aiurea s, i să vină altă dată ca să-l ridice.

— E bine, băiete! grăi dânsul. Acum te pot, i duce. Dar
du-te ca lăsat din pus, că, s, i a ta o să fie vina, dacă nu-i tăcea
s, i vom trebui să trimitem iar după tine.

Dut, u se depărtă, dar nu ca din pus, că, ci pas cu pas,
mai mult de-a-ndoaselea, oprindu-se mereu.

El văzu cum d-nul comisar ridică cazanul s, i pleca cu
el, s, i-i auzi pas, ii după ce nu-l mai văzu s, i-i venea parcă
să plece-n urma lui, ca să-l toace în cap s, i să-i ia cazanul
înapoi.

Dar tot mai rămăsese ceva în groapa din care scosese
cazanul; el se-ntoarse înapoi s, i începu să caute, să numere
s, i s-adune. Nu s-a bucurat de cazan cum se bucura acum
de fiecare bucată pe care o găsea. . . Împlinise suta, s, i tot
mai erau, trecuse miezul nopt, ii, s, i tot mai căuta! Nu mai
găsea, s, i tot nu se putea depărta de cele două gropi.

„Am să mai vin o dată, în timpul zilei”, zise el în cele
din urmă, s, i dete pământul la loc, ca să astupe gropile, s, i
aruncă frunze uscate pe deasupra ca să nu se cunoască
urma.

X

Stanca lui Dut, u era adevărată femeie, care nu zace când
doarme ca un bus, tean, ci visează, iar visurile sunt s, i ele de
la Dumnezeu.

Erau, ce-i drept, de cele mai multe ori foarte încurcate
lucrurile pe care Stanca le vedea prin vis. I se întâmpla însă
câteodată, ceea ce li se va mai fi întâmplând s, i altora, să
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viseze lucrurile cum ele se petrec în aievea. Vedea femeia
locuri pe unde mai umblase s, i oameni pe care îi cunos, tea,
făcea lucruri pe care-s, i aducea aminte de a le mai fi făcut.
Ea se încredint, ă dar însăs, i pe sine că nu mai visează, s, i-
abia după ce se des, tepta îs, i dădea seamă că a visat cele ce
i se arătau ca-n aievea.

De când cu plecarea lui Dut, u la Bucures, ti, ea era nelinis, tită
s, i dormea atât de iepures, te, încât se des, tepta de o sută de
ori pe noapte s, i at, ipea de o sută de ori peste zi. Totdeauna
apoi, mai nainte de a adormi, vedea ca prin vis, dar s, tiind
că nu visează, fel de fel de lucruri, acum un car cu boi, altă
dată un colt, de pădure ori o vie întinsă, iar altă dată o babă
bătrână ori un câne cu urechile tăiate. Erau vedenii fără
de rost, închipuiri pe care le făcea fără ca să voiască, un fel
de gânduri văzute, s, i ar fi voit adeseori să s, tie ce urmează
mai departe, dar totdeauna acest început de vis se perdea
în visul adevărat, de care numai arareori îs, i mai aducea
aminte, după ce s-a des, teptat din somn.

As, a treceau zilele ei una după alta. Vecinii o întrebau
mereu când are să se întoarcă Dut, u al ei, s, i ea era din ce
în ce mai strâmtorată, căci nu s, tia ce să răspundă.

A cincea zi, în sfârs, it, se pomeni cu vătăjelul, care veni
s-o ducă la primărie.

• Bine, am să mă duc, îi zise ea cuprinsă de spaimă.
As, a cum mă vezi, nu pot merge. Să mă premenesc.

Nu se mai îndoia că primarul are să-i spună că Dut, u a
fost prins s, i aruncat în temnit, ă.

Premenindu-se, ea rămase deodată pusă pe gânduri.
Îi era parc-a mai păt, it ea lucrul acesta. Nu s, tia dac-a

visat ori s, i-a închipuit numai, dar îs, i aducea aminte că s-a
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mai văzut ea însăs, i pe sine îmbrăcându-se, ca să meargă
la primărie, c-a mai sâmt, it ceea ce sâmt, ea acum s, i-l s, tia
pe Dut, u legat cot la cot s, i dus între doi călăras, i la subpre-
fectură.

„Le voi fi visat - Îs, i zise ea - s, i abia acum îmi aduc
aminte, căci vede omul toate cele viitoare prin vis, dar uită
cele visate. ”

S, i atât de tare era Stanca încredint, ată că visurile nu
pot să mint, ă, încât ea nu voia să-l creadă pe primar, când
acesta îi spuse c-a chemat-o numai ca s-o întrebe unde s-a
dus Dut, u s, i în ce treabă umblă de lipses, te atâta timp de la
casa lui.

Ea spuse că el a luat cinci poli s, i a plecat la Bucures, ti,
să-s, i cumpere o pereche de boi.

N-o credea dânsa aceasta; dar as, a a zis el s, i altfel nu
putea nici dânsa să zică.

Primarul dete din cap.
Cinci poli? O pereche de boi? La Bucures, ti? Nu credea

nici el! Dar put, in îi păsa, la urma urmelor, dacă e ori nu
adevărat ceea ce spune Stanca: el avea să-s, i facă raportul,
spuind în el ceea ce s, tie s, i ceea ce i s-a spus.

• Bine - Îi zise el dar Stanchei - pot, i să te duci.

Stanca era încredint, ată că el o minte. Dut, u al ei se afla
pe acolo prin apropiere, legat cot la cot între doi călăras, i:
altfel nu putea să fie.

• Ce avet, i cu el? Întrebă ea luându-s, i inima în dint, i.
Ce vină îi găses, ti?

Primarul se uită mirat la ea.
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• Ce vină? Întrebă s, i el. O fi având el una. Eu văd nu-
mai că lipses, te din sat de atâte zile s, i nu s, tie nimeni
unde se află.

• Nu umbla să mă îns, eli, grăi dânsa; eu s, tiu că l-at, i
prins s, i l-at, i legat cot la cot: de ce at, i făcut-o? unde
voit, i să-l ducet, i? Lasă-mă să vorbesc cu el.

Primarul se uită încă mai mirat la ea.
Nu-i părea nebună femeia, s, i totus, i ea vorbea într-

aiurea.
„O fi s, tiind ea ceva”, îs, i zie el. Dar nici asta nu-l privea:

n-avea decât s-o mai pună s, i asta în raportul lui.

• Du-te acasă s, i stăi linis, tită, îi zise el.

Stanca era mai tare în credint, a ei, dar ce putea să facă?!
Ea se întoarse acasă. Îi venea pe drum să plângă, dar îi era
rus, ine, ar fi vrut să plângă după ce-a sosit acasă, dar nu-i
veneau lăcrămile. S, tia că-l duc legat cot la cot, dar inima
ei îi spunea că el are să scape, s, i cu cât mai mult se gândea,
cu atât mai vârtos o sâmt, ea aceasta.

Mare-i fu deci mirarea s, i spaima când, două zile în
urmă, la revărsatul zorilor, el bătu la fereastră.

• Cum ai scăpat? Îl întrebă ea buiguită de somn, după
ce-i deschise us, a s, i-l trase iute în casă.

• Har Domnului, cu fat, a curată! răspunse el, răsu-
flând din greu.

• Mult, umescu-t, i t, ie, Maica Domnului! grăi dânsa,
făcându-s, i de trei ori cruce. Mare minune visul)
Dar cum s, i unde te-au prins?

Dacă n-ar fi fost întunerec, Stanca s-ar fi speriat vă-
zând ros, at, a din obrajii lui.
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Îs, i pusese omul tare în gând că n-o să mai mintă s, i-i
era peste putint, ă să spună adevărul.

• La Bucures, ti, zise el. Mă aflam într-un loc unde
mă dusesem, as, a, din întâmplare, s, i beam un pahar
de vin, când deodată mă pomenesc că mi-au furat
banii. . .

• Polii tăi, cei cinci poli?! strigă ea îngrozită.
• Da! răspunse el înecându-se s, i dându-se un pas

înapoi, pentru ca nu cumva ea să sară la el s, i să-i
scoată ochii cu ghearele.

Ce-ar fi făcut ea dacă ar fi s, tiut că nu cinci poli, ci mii
de lei erau?!

• Da, cinci poli, repetă el.
• Te-ai îmbătat, ticălosule! Îl înfruntă ea cu asprime.
• Zău că eram treaz, se dezvinovăt, i el.
• Atunci, cum i-au putut fura de la tine?
• Uite - grăi el strâmtorat - s-a apropiat careva de mine

s, i-a pus mâna pe ei.
• Bine - zise ea luându-l de scurt - cum s-a putut apro-

pia fără ca să sâmt, i?
• De - răspunse el mai strâmtorat - uite as, a, s-a apro-

piat.
• Cine?
• Mai s, tiu s, i eu?!
• Bine, dobitocule, să fi chemat polit, ia ca să caute s, i

să-t, i găsească banii!
• Heh! răspunse el suspinând din greu. Unde să mai

chem eu polit, ia! Au chemat-o ei s, i comisarul m-a
scos pe mine vinovat, încât mult, umesc lui Dumne-
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zeu, că mă văd scăpat. As, a-i în oras, ele mari: păgubas, ul
pate rus, inea!

Stanca tot nu putea să înt, eleagă lucrul acesta.

• Cine era cu tine? Întrebă ea aspru.

Dut, u iar se dete un pas înapoi: era peste putint, ă să-i
spună el Stanchii cine era cu el.

• Ei, de! ce să zic?! gângăvi el. Erau fel de fel. . . Omul
nu se prea uită când merge la astfel de locuri. . .

• Unde aveai banii? urmă ea cu întrebările.
• Erau - zise în pripa vorbei - În portofelul pe care-l

aveam în buzunarul de dinlăuntru al hainei.

Stanca se uită cu ochii mari la el.
Portofel! În buzunarul dinlăuntru al hainei!
Ea băgă s, i as, a prin întunerec de seamă că el era îm-

brăcat nemt, es, te s, i, dezmeticindu-se, abia acum îs, i aduse
aminte de starea în care se afla el în ajunul plecării lui s, i
de banii de aur pe care-i găsise la căpătâiul lui.

• Dut, ule, Dut, ule! grăi dânsa cuprinsă de amărăciune,
te bate Dumnezeu pentru că ai umblat cu minciuni
s, i vrei să mă îns, eli pe mine, care-t, i sunt sot, ie cu
credint, ă. De ce t, i-ai lepădat portul? De ce ai îmbră-
cat haine străine?!

Dut, u era prăpădit: se dăduse de gol s, i nu-i mai rămâ-
nea decât să spună întregul adevăr.
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• Uite, — zise el înecându-se la fiecare vorbă - as, a au
venit lucrurile, s, i dacă-t, i voi spune adevărul întreg,
o să înt, elegi s, i tu că as, a au venit, că nu se putea
altfel.

• Înt, eleg eu s, i fără ca să-mi spui tu, căci nu sunt atât
de proastă cum mă crezi, întâmpină dânsa. De unde
aveai banii de aur pe care i-am găsit la căpătâiul tău?

Dut, u se cutremură în tot trupul.

• Să vezi, răspunse el apropiindu-se put, in. Săpând
atunci când am trimis pe Dumitru la tine, am găsit
o comoară, un cazan plin de bani s, i de scule.

• Mint, i! strigă ea. Să-mi pui sufletul în palmă, s, i nu
te cred!

Era peste putint, ă ca el să găsească o comoară s, i să nu-i
spună s, i ei. Dar put, in îi păsa ei, la urma urmelor, de unde
a luat banii.

• Ce-ai făcut cu ei? Întrebă ea cu patimă.
• I-am vândut, bâlbâi dânsul, am luat hârtii pentru ei,

iar hârtiile le-au furat de la mine din buzunar.
• Toate?
• Toate!
• Erau multe?
• Câteva mii de lei.

Stanchii îi venea să se arunce la el s, i să-i scoată ochii cu
ghearele. Nu credea că el a găsit o comoară, dar banii erau
bani, de oris, iunde i-ar fi luat: cum să-i fure de la el, din
buzunarul de dinlăuntru? Se vede că se apropiase cineva
foarte tare de dânsul.
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• A fost - grăi dânsa cu mânie oarbă - vreo femeie care
s-a gudurat pe lângă tine. Nu mint, i, că s, tiu c-as, a a
fost.

• Da, răspunse el. Eu nu voiam s-o las, ea nu se lăsa,
s, i-n îmbrânceala asta a luat portofelul de la mine.

• Mint, i! strigă ea.

Asta n-o mai putea înghit, i. Prea era afară din cale!
Fără ca să mai zică vreo vorbă, ea se îmbrăcă, luă din

pat pe copilul mai mic, pe care-l avea la sân, s, i plecă cu el
în brat, e la părint, ii ei.

Dut, u se uită la ea s, i nu s, tia ce să facă.
Îi venea s-o roage s, i sâmt, ea că nu poate. Îi venea s-o

bată s, i nu îndrăznea.

• Ce faci? Unde te duci? Întrebă el când văzu că dânsa
pleacă.

• Eu nu pot să trăiesc cu un om ca tine, care s-a în-
cărcat cu toate păcatele, grăi dânsa. Pe capul tău s, i
numai pe al tău să cadă toate!

Dut, u rămase încremenit în urma ei.
Crezuse c-a scăpat de toate s, i abia acum se-ncepeau

cele grele.
De! Nu degeaba era afurisită comoara aceea!
Agheasmă, tămâie, moliftă: numai aceste puteau să-l

mai scape.

XI

• Minte, maică, minte! strigă Stanca. A mint, it când a
zis că se duce la Bucures, ti, ca să cumpere o pereche
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de boi; minte s, i acum: nu-l răbda pe el inima să nu-
mi spună mie dac-ar fi găsit vreo comoară; altfel
mi-ar fi vorbit dacă i-ar fi furat în adevăr cineva
banii! O spunea parcă-i părea rău c-a găsit comoara
s, i parcă se bucura că i s-au furat banii. Minte: cine
s, tie pe unde-a umblat s, i ce-a făcut?!

• De! grăi bătrâna. O fi mint, it s, i când t, i-a spus că
femeia aceea a umblat să-l momească.

• Fără doar s, i poate! strigă iar Stanca. Nu mi-o spu-
nea el aceasta dacă era adevărat.

-Atunci ce mai ai cu el?! Întâmpină bătrâna. Oris, ice-ar
fi făcut, t, i-e bărbat s, i avet, i copii.

• Nu! o dată cu capul nu! o întrerupse Stanca. Cum să
trăies, ti cu un om care minte?! Stai mereu cu inima
îndoită s, i nu s, tii clipa în care te bagă-n primejdie.
Mi-e frică, mamă, să stau în casă cu el. Auzi d-ta!
zice c-a scăpat cu fat, a curată, s, i eu îl văd că minte: le
va fi dat călăras, ilor ceva ca să-l facă scăpat, s, i crede,
prostul, că acum s-au mântuit toate.

Atât de sigură era despre aceasta, încât nici nu se al-
bise de ziuă când se duse la primarul acasă, pentru ca să
s, tiricească s, i să afle cum a scăpat Dut, u.

Primarul iar se uită lung la ea.
S, tia omul că el nu l-a dat pe Dut, u legat în paza călăras, ilor.

Dacă era însă adevărat că Dut, u a fost prins la Bucures, ti,
trebuia să fie ceva la mijloc.

• De ce l-o fi prins comisarul la Bucures, ti? Întrebă el.
Ce crezi tu?
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• Eu cred că minte, răspunse ea. Nici n-a fost el pe la
Bucures, ti.

• De unde o scot, i asta?
• Dacă zice el c-a fost - zise ea - se vede că n-a fost!
• Ei, bine - Întrebă iar primarul - t, i-a spus el că a scă-

pat din mânile călăras, ilor?
• Nu — răspunse ea - dar tocmai asta dovedes, te că

din mânile călăras, ilor a scăpat.

Primarul stete câtva timp pe gânduri. Cu femeia asta
nu putea el să se înt, eleagă. Nici că era aceasta treaba lui:
îi era destul că-l s, tia pe Dut, u întors la casa lui.

• Fii linis, tită, că le descurc eu toate, îi zise dar Stan-
chei, apoi se duse la primărie s, i-i dete vătăjelului
porunca să meargă cu doi oameni de caraulă, ca să-l
ieie pe Dut, u mort ori viu, legat ori nelegat, să-l ducă
la subprefectură. Celelalte îl priveau pe subprefect.

Lui Dut, u nici prin vis nu i-ar fi trecut una ca asta. Se
s, tia omul pus la cale cu domnul comisar s, i curat ca lumina
soarelui.

O singură grijă mai avea el: agheasmă, tămâie s, i mo-
liftă.

Cât pentru agheasmă s, i tămâie, lucrul era lămurit: le
găsea la popa fără ca să mai spună ce vrea cu ele. Cu molifta
însă era încurcat. Nu putea să-i arate popii banii.

Un om des, tept ca Dut, u s, tie însă să iasă din toate în-
curcăturile. El îs, i luă căciula mocănească, îi descusu put, in
fundul, vârî banii în ea s, i cusu iar fundul la loc.

„As, a! zise apoi. Am să i-o pun pe masă, ca să citească
molifta pe ea, ca să-mi treacă durerea de cap. O să se
întoarcă apoi s, i Stanca. ”
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As, a-l găsi vătăjelul, care lăsase caraula la us, ă.
Dut, u nu se bucura de întâmplarea aceasta. Ar fi t, inut

să-i facă mai nainte rostul cu molifta. Dar, la urma ur-
melor, era numai prostia primarului la mijloc. Ce s, tia
t, opârlanul de primar? N-avea decât să-i spună subpre-
fectului cum s-au petrecut lucrurile cu domnul comisar,
pentru ca mare rus, ine să pată primarul.

• Nu mai e nevoie să-s, i mai piardă s, i oamenii de ca-
raulă ziua; mă duc de bunăvoie, zise el, s, i-s, i puse
căciula în cap, ca să n-o lase acasă, des, i mult ar fi
dat să n-aibă banii la dânsul fără de moliftă.

• N-am zis eu că minte?! strigă iar Stanca când află
că l-au luat pe Dut, u să-l ducă la subprefectură, ce-i
drept, nu legat cot la cot, nici între călăras, i, dar nici
cu fat, a curată.

Trebuia să meargă s, i ea, să s, tiricească s, i să afle adevă-
rul. Îs, i luă copilul în brat, e, lăsă casa în grija bătrânilor, s, i
după el, ca să-l ajungă pe drum.

Nu l-a ajuns, dar sosi s, i ea când vătăjelul îl dete în paza
călăras, ilor.

Stanca începu să plângă. Nu era legat nici acum cot
la cot, dar put, in numai lipsea, s, i ea vedea cum călăras, ii îl
duc la Focs, ani.

Dut, u se sâmt, ea foarte mângâiat în sufletul lui.
Degeaba! Stanca lui, tot Stanca lui!

• Lasă, - Îi zise el - nu-t, i face inimă rea: o să vezi tu ce
rus, ine o să pată cu tot, ii!

• O să păt, i tu rus, inea, răspunse ea. N-o să te ierte
Dumnezeu c-ai umblat să mă îns, eli pe mine.
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Dut, u începu să tremure.
„Da - Îs, i zise în gândul lui - n-oi fi având vina pe care

mi-o dau, dar vinovat sunt - s, i Dumnezeu le s, tie toate. ”
Afurisita de căciulă! Îi venea să i-o deie Stanchei, dar

era păcat s-o mai molipsească s, i pe ea; îi venea s-o arunce
cât colo, dar era păcat s, i asta!

Nici că mai avea însă timp să se mai scape de căciulă,
fiindcă-l luară s, i-l duseră la domnul pomojnic, care citise
raportul primarului s, i hotărâse-n gândul lui că lucrul nu-l
prives, te pe el s, i că trebuie să-l trimită pe Dut, u la Focs, ani.

-Tu es, ti Dut, u al lui Ene? Întrebă el scobindu-se cam
obosit în nas.

• Să trăies, ti, domnule subprefect, eu sunt! răspunse
Dut, u milităres, te.

D-l pomojnic se mai învioră.

• Sergent în compania de geniu? urmă el.
• Da, domnule subprefect, în compania de geniu!
• Unde ai lipsit cele din urmă câteva zile?

Dut, u făcu un pas înainte, se uită împregiurul lui, apoi
iar luă pozit, iunea militărească.

Nu-l mai încurcau pe el asemenea întrebări.
Se-ncurcă cine nu s, tie ce are să facă ori să zică: el s, tia

că are să spună adevărul - până la fundul căciulii.
Îl s, i spuse.
Pomojnicul îs, i scoase briceagul s, i începu să-s, i curet, e

unghiile. Peste put, in însă el lăsă briceagul pe masă s, i as-
cultă mai cu luare-aminte.

Era o halima întreagă ceea ce-i spunea Dut, u, s, i i le
spunea toate ca s, i când le-ar fi învăt, at pe de rost, s, i cu
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atâta nepăsare, încât era peste putint, ă să crezi că el e cel
ce-a păt, it cele povestite.

• Cine te-a pus la cale să-mi spui povestea aceasta?
Întrebă el în cele din urmă.

• Nu e poveste, domnule, întâmpină Dut, u jignit; t, i-
am spus lucrurile as, a cum ele s-au petrecut.

• Tare mai es, ti des, tept s, i prea îi crezi pros, ti pe alt, ii
ca să le spui lucrurile cum le-ai povestit tu. Dacă era
adevărat, măi, că ai găsit o comoară, o parte din ea
este a ta, t, i-o dă legea: unde t, i-e partea?

Era ceva în fundul căciulii pe care Dut, u o t, inea în
mână; despre asta însă el nu putea să vorbească nimic.

• Dacă nu mi-a dat-o domnul comisar, nu a mea e
vina, răspunse el strâmtorat.

• Cum îl cheamă pe comisarul acela? Întrebă pomo-
jnicul râzând de strâmtorarea în care-l băgase pe
Dut, u.

• Nu s, tiu, răspunse Dut, u; nu mi-a spus.
• La care sect, ie?

Dut, u dete din umeri.

• Nu s, tiu - zise el iar - căci m-a dus la el acasă, iar nu
la sect, iune.

• Vezi cum te-ncurci în minciunile tale? grăi pomo-
jnicul. Ceea ce spui tu nu e cu putint, ă. Dac-ar fi
lucrurile cum zici, ar trebui să ai o hârtie la mână.
As, a numai cu vorba zisă nu ia nimeni o comoară în
primire. De, băiete, n-am ce să-t, i fac, urmă el nepă-
sător. Să te descurci cum s, tii: mie nu-mi rămâne
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decât să te trimit la prefectură pentru ca prefectul
să te deie în seama procurorului. O să scapi apoi
dacă nu es, ti vinovat.

Dut, u începu să se scarpine-n cap.

• Asta o să t, ie cam mult. . . zise el cuprins de grijă.

Nu-i era destul c-a perdut cei cinci poli; mai perdea
acum s, i câteva zile de lucru.

• Tocmai as, a mult nu, îl mângâie pomojnicul. O săp-
tămână, două, până ce se face întrebarea la Bucures, ti
s, i vine răspunsul.

Dut, u se scărpină din nou în cap s, i iar stetea la îndoială
dacă nu cumva visează.

• Domnule pomojnic, - grăi el ca într-aiurea - mie-mi
vine un gând urât. Dar dacă comisarul acela nici nu
era comisar, ci vreun pungas, ?! Mare păcat! urmă el
as, a pentru dânsul.

Costică acela s, i Lina s, i femeile acelea tare seamănă a
ceată de pungas, i.

Pomojnicul rămase pus pe gânduri.
Lucrul acesta nu era peste putint, ă.

• De! zise el, o s-o descurce procurorul s, i asta. Dacă-
i dovedes, ti, scapi tu, dar până atunci ai să stai la
închisoare.

• Dar dacă nu-i pot dovedi? Cum să-i pot dovedi?
• Întâmpină Dut, u deznădăjduit.
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• Nu s, tiu, grăi pomojnicul. O să vezi cum îi face. Să
s, tii numai că mare minune ar fi dacă ai scăpa până
la toamnă. Prin multe ai să treci, băiete!

Dut, u-s, i simt, i fruntea plină de sudori reci. S, tergându-
le cu mâneca cămăs, ii, el se uită la pomojnic parcă-i ve-
nea să stea la îndoială, dacă nu cumva s, i ăsta e tot vreun
pungas, , care-i face spaimă, pentru ca să puie mâna pe
fundul căciulii.

Când o să se sfârs, ească aceste? Prin câte o să mai
treacă el? Nu mai încăpea nici o îndoială că astfel vor
merge lucrurile câtă vreme popa nu-s, i va fi citit molifta.

• Domnule subprefect, - zise el - dacă-i as, a s, i dacă
nu mai e chip să scap, dă-mi voie să-i dau nevestei
căciula aceasta ca să-mi aducă o pălărie în locul ei.

• Dă-i-o, băiete! răspunse pomojnicul, ca să se sfârs, ească
odată.

Dut, u se duse până la us, ă s, i-i făcu Stanchei semn ca să
vie la dânsul.

• Pe mine o să mă ducă la Focs, ani, s, i numai bunul
Dumnezeu s, tie când voi scăpa dacă nu mă ajut, i tu,
grăi dânsul muiat.

• Cum să nu te ajut, Dut, ule?! Întâmpină ea speriată.
Spune-mi, ce să fac?

• Uite, - zise el încet - În fundul căciulii ăs, teia sunt
banii ce mi-au mai rămas din comoară. Să nu te
pună păcatul să-i atingi, că sunt blestemat, i, s, i mare
năpaste o să-t, i cadă s, i t, ie pe cap. la căciula as, a cum
o vezi s, i du-te cu ea la popa, ca să citească pe ea
o moliftă de dezlegare, apoi pot, i să faci ce vrei cu
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banii. Dar nu cumva să-i spui popii ce ai în fundul
căciulii.

Stanca se dete trei pas, i îndărăt.
Care va să zică, asta era: a pus omul mâna pe bani

legat, i cu blestem.
Acum le înt, elegea toate.

• Ba să mă ferească Sfântul! grăi dânsa îngrozită. Nu
vezi tu ce-ai ajuns de când te-ai spurcat cu banii
aceia?! Eu nu-mi dau Necuratului sufletul!

Luându-s, i apoi avânt, ea intră făr’ de sfială s, i se duse
la domnul pomojnic.

• Să nu-l crezi, domnule subprefect, căci oris, ice-ar
zice, Necuratul vorbes, te printr-însul, s, i oris, ice-ar
face, Necuratul îl pune la cale.

Domnul pomojnic se uită sperios la ea.

• Nu te mira, urmă dânsa arătând spre căciula din
mâna lui Dut, u. Uite acolo, în fundul căciulii! A căl-
cat omul în urmă rea s, i-a căzut în stăpânirea lui
Ucigă-l-Toaca, care l-a dus la o comoară fermecată
s, i l-a purtat nu s, tie nici el pe unde s, i l-a pus să facă
nu s, tie nici el ce. Caută-n fundul căciulii: acolo e
comoara!

Lui Dut, u iar îi venea să fugă. Îi mai rămăsese s, i lui un
crâmpei din comoara lui: să-l peardă acum s, i pe acesta?!
Prea era de batjocură!
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• Nu e comoara, domnule subprefect, grăi dânsul mu-
iat. Sunt numai firimiturile ce-au rămas în groapă.
Iac-un lucru de nimic. Cel put, in atât să-mi rămâie
s, i mie.

Domnul pomojnic începu să se dezmeticească.
Care va să zică, tot era ceva la mijloc.
El închise us, a, ca să fie mai adăpostit, apoi să ieie căci-

ula de la Dut, u.

• Nu pune mâna - Îi zise Dut, u - c-o să te căies, ti!
• Nu te teme, băiete, - Întâmpină pomojnicul zâm-

bind - că de mine nu se prinde.

Luând apoi căciula, îi desfăcu fundul cu briceagul s, i
vărsă banii pe masă.

Erau peste o sută de monede, unele mai mici, altele
mai mari. El începu să le examineze ca să vadă din ce timp
sunt, s, i cu cât mai mult le examina, ochii îi erau tot mai
împăingenit, i.

• Erau mult, i? Întrebă el în cele din urmă.
• Un cazan întreg, tot bani din aces, tia s, i scule, răs-

punse Dut, u încă mai muiat.

Ochii pomojnicului se împăingeniră de tot.

• Uite, băiete, - zise el - eu văd că es, ti nevinovat, dar
n-am ce să-t, i fac: trebuie să te trimit la Focs, ani, ca
să se descurce lucrul. Dacă e adevărat comisar cel
ce t, i-a luat comoara, o să capet, i s, i tu o parte din ea;
iar dacă e vreun pungas, , i se va căuta urma, s, i tu tot
ît, i capet, i partea.
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• Nu-mi trebuie, domnule, nu-mi trebuie; mult, umesc
lui Dumnezeu c-am scăpat de ispită! grăi Dut, u
us, urat. Am fost om sărac, dar mult, umit cu sără-
cia mea s, i nu mă dedeam pe nici un bogat, nu râv-
neam la bogăt, ie; de când am găsit comoara aceea,
nu mai am linis, te, mi-am perdut rostul, m-am smin-
tit parcă. Nu-mi trebuie!

Ochii Stanchii se umplură de văpaie.

• Vezi, Dut, ule, — grăi dânsa - a fost destul să dai căci-
ula din mână, pentru ca să fii om iar în toată firea.

• Ia-i, domnule subprefect, ia-i s, i pe aceia, dacă de
d-ta nu se prinde blestemul!

• Dă-mi s, apte poli, atât am cheltuit cu drumul - adă-
ugă Dut, u - s, i fă ce vrei cu ei.

• Lasă polii, Dut, ule, îl întrerupse Stanca. Tu i-ai fă-
cut s, i iar o să faci alt, ii. Nu degeaba i-ai cheltuit: ai
umblat prin lume s, i ai învăt, at minte! Ia-i, domnule
subprefect, s, i lasă-l să se-ntoarcă la sapa lui, ca să
muncească mai departe!

• Asta nu merge as, a, întâmpină pomojnicul. Lucru-
rile trebuie să se descurce.

• Descurcă-le d-ta - grăi Dut, u - s, i ce-i găsi, să ai. Zi că
d-ta ai găsit comoara. Du-te la „Dacia” s, i ia-o pe Lina
aceea de scurt, că te pune ea la cale; du-te la d-na
Tereza, c-o găses, ti d-ta, s, i afli cine-a fost comisarul.

Pomojnicul stete câtva timp pe gânduri.
Da! era greu să nu-l asculte s, i us, or să facă ceea ce îi

zicea el.
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„Mă prefac bolnav - Îs, i zise el - s, i iau un concediu de
vreo opt zile, ca să consult medicii de la Bucures, ti. Cele-
lalte se fac ele de ele”.

• Bine - grăi dânsul - dar dacă lucrul se află, tot o să
te poarte pe la Focs, ani s, i pe la Bucures, ti.

• Fă-l as, a ca să nu se afle, întâmpină Dut, u. D-ta n-ai
de ce să te temi, fiindcă umbli după bani pe care t, i
i-am dat pentru că eu n-am ce să fac cu ei. Ei se tem,
s, i n-au să spună nimănui nimic: o să le pară bine
dacă-i faci scăpat, i ca pe mine.

• O să spunet, i însă voi, grăi pomojnicul cu jumătate
de gură.

Dut, u se uită lung la Stanca.

• Ai auzit?! Îi zise el. Eu nu pot vorbi; pe sufletul tău
să cadă păcatul, dacă răsuflă ceva.

• Pe sufletul meu! răspunse Stanca.

Pomojnicul nu mai stete pe gânduri.

• Du-te băiete, grăi dânsul. Ia-t, i căciula s, i spune că
t, i-a povestit cineva ceea ce ai păt, it.

Dut, u-s, i făcu de trei ori cruce, apoi ies, i lăsând căciula
molipsită pe masa cu banii.

• Feres, te, Doamne, pe toată lumea de ispită! grăi
Stanca, uitându-se cu milă la domnul pomojnic,
apoi plecă s, i ea în urma sot, ului său.
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XII

Viscolea de ai fi crezut că are să se prăpădească pământul,
s, i d-l pomojnic, sculat abia de două zile din pat, s, edea cu
medicul plăs, ii la gura sobei.

• Domnis, oara Lina era plecată - zise el - s, i nu putea
nimeni să-mi spună unde s-a dus s, i când se întoarce.
Am căutat pe samsarul S, vart, . Ovreul nu s, tia nimic
s, i zicea să-l duc la polit, ie, dacă-l bănuiesc de ceva.
Sâmt, ea, mis, elul, că mă feresc de polit, ie. L-am între-
bat dacă nu cumva cunoas, te pe o damă Tereza. El
se uită mirat la mine, încât puteam să văd că nu s, tia
nimic despre cele petrecute, după ce el se despărt, ise
de Costică. Îi povestii istoria cu portofelul s, i cu co-
misarul. Era furios s, i le s, tia acum toate. „Pungas, ul
acesta nu poate să fie decât Ahil Panaiot”, zise el.
„Să te bizui, te rog, pe mine, că am să le deslus, esc eu
toate. ” Nici c-as, fi putut să fac altfel. Ne-am dat dar
întâlnire, s, i peste câteva ceasuri el a s, i venit să-mi
spună că domnis, oara Lina a s, i plecat cu Ahil Panaiot
spre Predeal, doamna Tereza a plecat s, i ea cu două
dintre nepoatele ei la Tus, nad, iar Costică era, după
toată probabilitatea, cu ele. Ce eram să fac?

• Eu m-as, fi mult, umit cu banii pe care mi-i lăsase
t, ăranul - grăi medicul - s, i m-as, fi întors acasă.

-Te-ns, eli, întâmpină d-l pomojnic; o crezi aceasta acum,
dar făceai tot ca mine. Era peste putint, ă să mă împac
cu gândul că oamenii aces, tia scapă, după ce au făcut o
pungăs, ie atât de mare.
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• Îi denunt, am! grăi medicul.
• Nu - zise d-l pomojnic râzând — nici asta n-o făceai.

Dacă-i denunt, am, iar îl încurcam pe Dut, u, s, i trebuia
să dau din mână s, i monedele primite de la el.

• Era însă o nebunie să-i urmăres, ti, întâmpină medi-
cul. Cum să-i găses, ti s, i ce să le faci?!

• Aibi răbdare - grăi d-l pomojnic - c-o să t, i le spun
toate. O nebunie ar fi fost dacă as, fi plecat singur:
cu un om ca S, vart, te duci însă până în fundul iadu-
lui. Nu poate nimeni să-s, i închipuiască ce e în stare
să dreagă s, i să învârtă un om ca S, vart, , când i s-a
vârât dracul sub piele. M-a dus la un medic s, i mi-a
scos adeverint, ă că sunt greu bolnav s, i am neapărată
nevoie de un concediu mai lung, mi-a obt, inut pre-
lungirea concediului pe încă s, ase săptămâni, mi-a
luat pas, aport s, i mi-a vândut monedele cu aproape
patru mii de lei; n-aveam dar decât să-l însot, esc,
căci toate celelalte le făcea el. Pe drum umbla din
vagon în vagon, prindea vorbă cu călătorii, cu con-
ductorii, cu funct, ionarii de pe la gări, mai ales cu
tot, i ovreii, s, i încă mai nainte de a fi sosit la Pre-
deal, noi s, tiam că Lina s, i Ahil au trecut cu bilet luat
până la Viena, doamna Tereza nu s-a dus cu nepoa-
tele sale la Tus, nad, ci la Pesta, iar Costică s-a dus
singur la Triest. Trecuseră cinci zile la mijloc; nu
ne-am mai oprit dar la Pesta, ci am trecut înainte
spre Viena, pentru ca nu cumva să perdem urma lui
Ahil Panaiot.

Cum să-i găsim însă aici pe fugari?
Am tras la „Hotel Metropole”, s, i chiar în ziua sosirii

noastre ne-am încredint, at din listele de călători publicate
prin ziare că în timpul celor din urmă opt zile nici un Ahil
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Panaiot n-a sosit la Viena. S, vart, era cu toate aceste sigur
că Ahil Panaiot se află la Viena, însă sub un alt nume. El
s-a pus dar în legătură cu ovreimea s, i mai ales cu samsa-
rii, m-a purtat pe la toate localurile de petrecere, a s, tiricit
pe la negut, ătorii de antichităt, i s, i a treia zi noi s, tiam că
în timpul celor din urmă zile s-au vândut multe monede
vechi s, i că acela care le-a vândut se numea Aristide Melioti
s, i era om de vreo treizeci s, i cinci de ani, scurt, cam gros,
însot, it de o damă tânără s, i cam plină la trup, fără îndoială
Ahil al nostru. Pot, i să-t, i închipuies, ti furia cu care-i urmă-
ream acum după ce dăduserăm de urma lor. Ne aflam însă
la Viena, s, i polit, ia sâmt, ise că urmăream pe cineva s, i ne
urmărea s, i ea pe noi.

• Nu mai rămâne decât să vă văd arestat, i, grăi medi-
cul râzând.

• Aibi răbdare - Întâmpină pomojnicul - că o să le vezi
toate. La Viena, unde S, vart, avea cele mai întinse le-
gături, lucrul nu prea era cu putint, ă. Abia începuse
polit, ia să ne urmărească, s, i S, vart, nu numai a fost
vestit despre aceasta, dar s-a s, i pus prin amicii săi
în înt, elegere cu agentul secret, care ne urmărea, s, i
acesta, pentru 200 fl., s-a angajat să ne dea mână de
ajutor. Prin el am aflat apoi că acel Aristid Melioti a
stat cu sot, ia sa tot în „Hotel Metropole”, unde eram
tras, i noi, dar era plecat de două zile la Paris! Nu mai
încăpea îndoială că grecul l-a văzut pe S, vart, s, i, dând
cu socoteală că e urmărit, a fugit din Viena.

• Voi după ei! strigă medicul râzând din nou. Mă ră-
măsese c-o să alergat, i astfel prin toate oras, ele mari
din Europa.

• S, i ce pierdeam?! grăi pomojnicul. Riscam să cheltu-
iesc banii luat, i de la t, ăran în o călătorie prin Europa,
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dar puteam s-ajung om bogat dacă-i găseam la timp.
• Vorba e însă că era o nebunie să crezi că-i pot, i găsi!

-Te-ns, eli, zise pomojnicul. Eram siguri că avem să-i
găsim s, i grija noastră era numai să-i ajungem cât mai cu-
rând, fiindcă Panaiot, om us, uratic din fire, făcea cheltuieli
nebunes, ti s, i, s, tiindu-se urmărit, nu mai vindea monedele
s, i sculele, ci le dădea, as, a zicând, de pomană. Am luat dar
cele mai întinse măsuri de precaut, iune. S, vart, a primit o
mult, ime de recomandat, iuni, dintre care una pentru un
agent al polit, iei din Paris, căruia i-am dat prin o depes, e sig-
nalmentele fugarilor. Eu urmăream, as, a ziceam în depes, e,
pe sot, ia mea, Lina, care a fugit cu un amic al meu. Deo-
arece Panaiot n-avea decât să citească listele de călători
pentru ca să s, tie unde ne aflăm, am plecat din Viena, eu cu
pas, aportul unui anume Iosef Iacek, iară S, vart, cu al unui
oarecare Aron Blau.

• As, a cred s, i eu c-o să-i găsit, i, grăi medicul.
• Stăi să vezi! urmă d-l pomojnic. S, tiam că ei au luat

bilet până la Paris, s, i pe calea ferată i-am urmărit
până la Passau. Aici însă le-am perdut urma. Nu mai
s, tia nimeni nimic despre un domn, care călătorea
cu o damă ce nu s, tia decât românes, te. Tot astfel,
agentul nostru, care ne-a primit la gara din Paris,
ne-a încredint, at că persoanele urmărite de noi n-au
sosit la Paris. Ahil se afla cu toate acestea la Paris, nu
însă însot, it de Lina. După unsprezece zile am aflat,
în sfârs, it, că la Passau el a părăsit pe Lina s, i a urmat
călătoria cu o italiancă de la trupa de balet a Operei
din Viena, care plecase câteva ceasuri mai nainte
s, i-l as, teptase la Passau. Acum însă el era plecat spre
Italia.
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Medicul începu să bănuiască pe d-l pomojnic că-i spune
o istorie născocită de dânsul, spre a ascunde adevăratul
scop al lungei sale călătorii. Îi era însă greu să mărturi-
sească bănuiala aceasta.

• Dar domnis, oara Lina ce s-a făcut? Întrebă el cam în
bătaie de joc.

• S-a întors la Viena s, i de acolo la Bucures, ti, răspunse
pomojnicul. Eram hotărât să fac s, i eu tot ca dânsa.
Lasă că concediul era pe sfârs, ite, dar nici bani nu-mi
rămăseseră decât vreo mie cinci sute de lei. S, vart,
însă era gata să-l urmărească s, i singur, s, i ar fi fost o
nebunie să-l las pe el singur la câs, tig, după ce chel-
tuisem peste două mii de lei. M-am învoit dar ca el
să-mi obt, ie o prelungire de concediu, s, i am subscris
o polit, ă de două mii de lei, pe care el a scontat-o prin
mijlocirea unui bancher din Viena.

Medicul nu se mai îndoia că d-l pomojnic spune poves, ti,
care nici nu s-au petrecut, nici nu se pot petrece.

• L-ai găsit ori nu? Întrebă el nerăbdător.
• Da - răspunse d-l pomojnic - după aproape patrii

luni de zile, în decembrie, după ce am colindat în câ-
teva rânduri t, ările din Apus s, i după ce el schimbase
patru femei, care toate l-au despuiat s, i jăfuit.

La Monte-Carlo, de unde Ahil ne scăpase într-un rând,
am găsit pe Costică, de la care am aflat că d-na Tereza are
la Pesta un stabiliment foarte elegant, care merge foarte
rău, iar Ahil Panaiot a deschis la Marsilia un tripou, cu
care voia să câs, tige ceea ce perduse. Era dusă comoara.
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— Eu tot m-as, fi dus s, i la Marsilia, zise medicul cu
ironie. Pe vorbele unui om ca Costică nu se poate pune
nici un temei.

— Tot as, a am rat, ionat s, i eu, întâmpină d-l pomoj-
nic zâmbind. Să meargă, mi-am zis, s, i suta unde s-a dus
mia. Am plecat dar la Marsilia. Mis, elul de Costică a vestit
însă pe Panaiot s, i chiar în ziua sosirii noastre noi am fost
arestat, i.

— De ce? Întrebă medicul surprins.
— Pentru că umblam cu pas, apoartele fals, e, răspunse

d-l pomojnic râzând. N-avea Panaiot decât să spună ade-
văratele noastre nume, pentru ca să ne bage în încurcătura
asta.

— S, i cum at, i scăpat? Întrebă medicul, care începu iar
să creadă.

— Prin bunăvoint, a lui Ahil Panaiot, răspunse d-l po-
mojnic. Urmăream, precum s, tii, pe sot, ia mea s, i pe se-
ducătorul ei. N-ar fi avut Ahil decât să spună că mint, im,
pentru ca să ne încurce s, i mai rău. Se bucura însă s, i el că
poate scăpa, s, i a confirmat minciuna ticluită de noi. Era
o frumuset, e când comisarul m-a întrebat dacă nu cumva
fugarii au luat cu dâns, ii bani, scule ori alte efecte, dacă
n-am vreo pretent, iune fat, ă cu Ahil Panaiot. „Nimic! nici
una! ” răspunsei lăpădându-mă ca de Satana s, i mult, umit
că pot scăpa cu fat, a curată.

Acum nu mai credea medicul nimic.
— Ceea ce dovedes, te - zise el în bătaie de joc - că avea

t, ăranul dreptate când zicea că comoara era în adevăr bles-
temată, ca nimeni să n-aibă folos de ea.

— Te îns, eli! răspunse pomojnicul. De oris, icare bogăt, ie
se foloses, te numai cel ce s, tie s-o pret, uiască: s-au folosit s, i
de comoara aceasta mult, i. Nu s-a folosit t, ăranul, pentru
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care bogăt, ia era un fel de năpaste, nici Ahil Panaiot, care
nu se simte bine câtă vreme mai are vreun ban în pungă;
se vor fi folosit însă femeile, care l-au despuiat pe Ahil, s, i
s-a folosit îndeosebi domnis, oara Lina, care s-a întors la
Bucures, ti cu mult, i bani, cel put, in patruzeci de mii de lei,
precum a aflat S, vart, .

— Umblă să te despăgubes, ti de la ea, grăi medicul
începând iar să creadă.

— Tocmai acesta e lucrul pentru care cer ajutorul tău,
răspunse d-l pomojnic. Să vezi, urmă el. După întoarcerea
mea la Bucures, ti, m-am înt, eles cu S, vart, să mă duc la ea.
Am fost s, i i-am povestit toate amănuntele s, i am sfătuit-o
să intre la învoială cu el s, i să scape de un proces pe cât se
poate de primejdios pentru dânsa. Putea să vadă că le s, tiu
toate foarte bine; negă cu toate aceste s, i zise că nimeni nu
poate s-o dovedească.

— Pune-o fat, ă în fat, ă cu t, ăranul! strigă medicul aprins.
— Tocmai acesta e lucrul pentru care cer ajutorul tău!

răspunse iar domnul pomojnic. Mă tem că el nu va voi să
vie cu mine la Bucures, ti. Eu am trimis să mi-l aducă mâne
aici; te rog să-l încurci, ca să-t, i facă mărturisirea, căci nu-i
mai rămâne apoi decât să intre în voile noastre.

— Sarcina nu-mi pare deloc grea, dacă-i vom face s, i
lui parte! strigă medicul voios.

XIII

Domnul doctor, om în toată firea, îs, i perduse cu desăvârs, ire
sărita.

Prietenul său, pomojnicul, i se plânsese în ajunul ple-
cării sale că are grozave dureri de cap s, i nu poate dormi
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s, i-i ceruse o adeverint, ă de boală, ca să-s, i ieie concediu. I-a
dat adeverint, a.

Nu prea semăna, ce-i drept, a om bolnav, dar e foarte
greu să te dumires, ti asupra celor ce se petrec în capul
unui om, s, i i-a dat adeverint, a nu pentru că îl s, tia bolnav,
ci pentru că avea trebuint, ă de ea. Se fac asemenea servicii
prietenes, ti.

Întorcându-se din lunga sa călătorie, d-l pomojnic a
adus cu dânsul o mult, ime de adeverint, e de la medici de
prin deosebite oras, e: se constată în toate că sufere de
o perturbat, iune nervoasă. Luase s, i adeverint, ele acestea,
fiindcă avea trebuint, ă de ele, ca să justifice îndelungata
sa absent, ă.

Sosit acasă, d-l pomojnic s-a pus în pat s, i-a zăcut timp
de s, aptesprezece zile. D-l doctor l-a căutat s, i le spunea
tuturor că e greu bolnav. Chiar dacă n-ar fi fost în adevăr,
as, a trebuia să pară, pentru ca omul să nu-s, i peardă slujba.

Acum d-l pomojnic se sâmt, ea bine s, i se sculase din pat.
Nu e, ce-i drept, greu lucru să dai sănătate unui om pe care
nu-l socotes, ti bolnav: d-l doctor era cu toate acestea foarte
mult, umit că poate să le spună tuturora că el a obt, inut, prin
procedura lui, în put, ine zile rezultate pe care celebrităt, ile
din străinătate n-au putut să le obt, ie în cinci luni.

S, i asta era un fel de comoară.
Deodată comoara aceasta a început să sece.
Luase înt, elegere cu prietenul său ca dimineat, a, când

va sosi Dut, u, să-l primească el singur, ca t, iind loc de sub-
prefect. După planul pe care s, i-l făcuseră, avea să spună că
d-l pomojnic a găsit în sfârs, it comoara, a prins s, i pe Lina s, i
pe comisar, s, i-a venit acum ordin de la guvern ca Dut, u să
se legitimeze ca adevăratul descoperitor al comorii, pentru
ca să-s, i primească partea.
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Dut, u însă n-a venit nici de astă dată singur, ci însot, it
de nevastă-sa, care era hotărâtă să nu-l lase singur.

• D-ta n-ai ce să caut, i aici, îi zise medicul. Eu am să
vorbesc numai cu bărbatul d-tale.

• Nu se poate, domnule subprefect, răspunse Stanca
foarte hotărâtă. El e soldat, se teme de cei mai mari
decât dânsul s, i nu îndrăznes, te să vorbească dezghet, at:
eu nu mă tem de nimeni! Trebuie să s, tiu de ce l-at, i
chemat aici!

Medicul se uită mirat la ea. Îi venea, parcă, s-o ieie
drept o smintită s, i se temea s-o irite prin contraziceri.

• N-are să se teamă de nimic - zise el, ca s-o potolească
- fiindcă nu la rău, ci la bine a fost chemat aici. Pot, i
să-l las, i linis, tită!

• S, tiu eu binele acela, grăi Stanca. Să mă ferească
Sfântul de el!

Dut, u-i făcu semn să iasă, ca să nu-l bage-n vreo nouă
încurcătură.

• Mă duc - Îi zise ea - dar tu s, tii cum ne-am înt, eles. Să
nu-t, i fie frică de nimeni! Nu e vina ta, dacă e smintit
s, i vorbes, te-ntr-aiurea!

• Cine e smintit? Întrebă medicul cam turburat, după
ce Stanca ies, i.

• S-o iert, i, domnule subprefect, îi răspunse Dut, u. E
femeie s, i vorbes, te s, i ea fără ca să s, tie de ce m-at, i che-
mat aici. Îsi închipuies, te un lucru s, i ia închipuirea
ei drept lucru adevărat.
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„O vorbă foarte bine grăită, zise medicul în gândul lui.
As, a e! Nici cel mai competent psihiatru n-ar putea să defi-
nească mai bine nebunia: îs, i închipuies, te s, i ia închipuirea
drept adevăr. E des, tept t, ăranul! ”

El rândui câteva hârtii, pe care le avea pe masă înaintea
sa, s, i se uită prin ele ca s, i când acele ar fi actele sosite de
la guvern în chestiunea comorii.

• D-ta es, ti Dut, u al Enii, sergent în compania de geniu!
• Întrebă apoi luându-s, i un aer oficial.
• Eu sunt, domnule, răspunse Dut, u linis, tit.
• Ai fost d-ta astă-vară la Bucures, ti? De ce te-ai dus?
• Să-mi cumpăr o pereche de boi.
• Unde ai tras?
• La „Dacia”, răspunse Dut, u cam strâmtorat.

— Ai făcut acolo cunos, tint, a unei femei care se numea
domnis, oara Lina? Întrebă medicul, uitându-se în ochii
lui.

— Da, răspunse Dut, u tot strâmtorat.
Medicul era foarte mult, umit. Nu-s, i închipuise c-o să-l

prindă atât de us, or.
— Ea zice că nu te cunoas, te, nu te-a văzut niciodată,

grăi el zâmbind.
Dut, u nu mai era acum strâmtorat. Atât voise să s, tie!
— De! domnule subprefect, - zise el zâmbind - dac-

ar fi nevasta mea de fat, ă, s, i eu as, zice că n-o cunosc pe
domnis, oara Lina, n-am văzut-o niciodată. . .

Medicul începu să se sâmt, ă cam strâmtorat.
— Bine — grăi el — ce-ai avut cu ea?
Dut, u zâmbi mai cu dinadins.
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— Păcate omenes, ti! răspunse el, arătându-se foarte
strâmtorat.

— Ceva bani nu erau la mijloc?
— Am plecat — zise Dut, u — să-mi cumpăr boi s, i m-am

întors fără boi s, i fără bani.
D-l doctor începu să-s, i peardă răbdarea.
— Bine — grăi el pripit — vreo comoară, bani mult, i,

scule cu petre pret, ioase n-au fost la mijloc?
Dut, u se uită foarte mirat împregiurul său s, i dete din

cap ca s, i când niciodată în viat, a lui n-ar fi auzit vorbindu-
se de asemenea lucruri.

— Eu nu s, tiu nimic! zise el în cele din urmă. O fi avut
ea ce o fi avut, dar mie nu mi-a arătat nimic. S, i cred că nu
râvnea la sărăcia mea, dacă le avea aceste.

Medicul îs, i perdu cu desăvârs, ire răbdarea: trebuia să-l
apuce altfel.

— Ai venit aici — zise el uitându-se la una din hârti-
ile de pe masă ca s, i când ar fi spuind ce stă-n ea — te-ai
plâns d-lui pomojnic că ai găsit o comoară, te-ai dus cu o
parte din ea la Bucures, ti, ca s-o vinzi, s, i femeia aceea te-a
despuiat!

Dut, u se dete un pas înapoi.
— Să-mi iert, i, domnule subprefect, îndrăzneala - grăi

el respectuos - dar tocmai asta era vorba nevestei mele.
Dacă d-l pomojnic zice că i le-am spus aceste, eu nu pot
să zic că nu i le-am spus. As, a trebuie să fie. Oi fi vorbit
într-aiurea!

D-l doctor rămase ca trăsnit din senin.
Îi era parcă i se luminează deodată capul.
— Cum? Întrebă el. N-ai găsit comoară s, i nici n-ai zis

că ai găsit?
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— Nu zic, răspunse Dut, u, uitându-se cam cu coada
ochiului la el. Dacă m-ar întreba d-l pomojnic, as, zice
acum tot ceea ce vrea să zic.

Doctorul era pe deplin dumirit.
Pentru ca să facă ceva, el începu să răsfoiască prin

hârtiile din fat, a lui.
Cu cât mai mult se gândea la cele povestite despre

urmărirea lui Ahil Panaiot, cu atât mai stăruitor i se im-
punea gândul că boala prietenului său nu era prefăcută. Îl
examinase, ce-i drept, s, i n-a găsit nici un neîndoios semn
de boală: nervii însă sunt lucru subt, ire s, i e foarte greu să
s, tii ce se petrece într-îns, ii. Nu! durerile de cap nu erau
prefăcute: prea vorbea prăpăstii!

Hotărât că întreaga istorie cu urmărirea lui Ahil Pa-
naiot era numai o închipuire a lui.

— Nu cumva vrei să zici — grăi el — că pomojnicul e
smintit?

— Ferit-a Sfântul! răspunse Dut, u. Dacă e vorba ca
unul dintre noi să fie smintit, acela numai eu pot să fiu.
Eu n-am zis că el nu spune adevărul, că eu voi fi vorbit
într-aiurea.

D-l pomojnic, care asculta la us, ă, îs, i pierdu sărita s, i
intră furios la dâns, ii.

— Bine, ticălosule, - strigă el ca ies, it din fire - ce fel de
într-aiurea?! Nu mi-ai dat banii de aur pe care-i aveai în
fundul căciulii?!

— N-am zis niciodată că nu t, i i-am dat, răspunse Dut, u,
dându-se încă un pas înapoi.

D-l doctor se puse la mijloc între amândoi, pentru ca
nu cumva să se întâmple vreo nenorocire.

Nu! Banii de aur în fundul căciulii: asta le punea vârf
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la toate.
Doctorul se uită lung la el. În zadar: era om în toată

firea. S, i totus, i, nervii sunt lucru subt, ire.
D-l pomojnic rămase câtva timp uitându-se cu ochi

mari când la unul, când la altul.
Lucrul era lămurit. El însus, i amenint, ase pe Dut, u că va

intra în mari încurcături dacă va spune adevărul. Zadarnice-
i erau acum silint, ele. El n-avea martori, s, i dacă tot, i tăgă-
duiau, el nu putea dovedi nimic, s, i oris, icine-l putea lua
drept un smintit.

D-l doctor era foarte strâmtorat, foarte rus, inat, foarte
supărat.
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O viat, ă pierdută

I

Crivăt, ul s, uieră s, i vâjie izbind în toate părt, ile stropii sloit, i.
Peret, ii caselor, geamurile ferestrilor, scoart, a copacilor,
grădelele de prin prejurul grădinii, toate deopotrivă sunt
învăluite cu o lucie coajă de sloi. În grădina bisericii, pe
piat, a de dinaintea ei, pe ulit, ile ce se varsă din toate părt, ile,
oamenii, unii pe jos, alt, ii cu trăsura, grăbesc la adăpostul
călduros.

Înspre seară, stropii încep a cădea mai îndesat s, i crivăt, ul
mai în dragă voie îs, i zburdă. Cărut, as, ii, unul după altul,
ies din birtul as, ezat în dosul grădinii, unde s-au adăpostit,
se pun în cărut, e, apucă frânele s, i fiecare pleacă acasă.

În sfârs, it, rămâne o singură cărut, ă s, i un singur cărut, as, :
mos, Marian.

Sunt vro două ceasuri de când s-a întors de la cel din
urmă mus, teriu. De atunci stă la spatele cărut, ii. S-a gân-
dit o dată să intre s, i el în birt, dar nu bea, s, i fără nici o
treabă nu-i venea să intre. Sucmanul, căciula, părul neted
s, i mustat, a groasă îi sunt pline de sloi; el stă însă răzemat
de leuca de dinapoi a cărut, ei, linis, tit, nepăsător s, i senin la



fat, ă. Parcă lumea i-ar prii tocmai precum este.
De când s-au aprins felinarele, mereu prives, te cum

vântul se joacă cu razele de lumină, cum el apucă flacăra
veselă s, i mlădioasă, dându-s, i trudă să o scoată din rădă-
cină. Acum se stânge, încât abia mai rămâne sământ, ă de
lumină. . . acum se ridică mai lătăreat, ă s, i mai îndărătnică.
Mos, Mărian prives, te, îi ies lacrămile din ochi, i se sloiesc
pe gene. . . De mult s-a-ntunecat s, i el mereu prives, te, ca s, i
când ar voi să-s, i tălmăcească taina viet, ii din jocul acelei
flăcări.

În sfârs, it, se mis, că. Un zâmbet linis, tit îi trece peste
fat, ă.

„Ei! zice el, bate vântul. . . bate vântul, dar tot nu se
stânge! ”

În vremea aceasta cârlanul tremura cu urechile dăbă-
late sub cerga fluturată de vânt. Sâmt, ind mis, carea stăpâ-
nului său, îs, i ridică capul s, i privi înapoi.

„Biet de tine! grăi bătrânul, nici tu n-ai fost făcut în
ceas bun. ”

Grăind aceste, el se apropie de cal, îl t, ut, ură de urechi,
luă cerga s, i-o aruncă în cărut, ă, apoi se urcă s, i plecă acasă.

II

Nu era departe casa bătrânului. . . Numai aci, în apropie-
rea oborului, două azvârlite de la Calea Mos, ilor, în dreapta.
O curte mare, în mijlocul ei casa, înaintea casei, până la
ulit, ă, rămăs, it, ele unei grădini, în dreapta un grăjdulet, . . .
toate atât de singuratece încât parcă sunt rupte din mijlo-
cul unui pustiu.

Bătrânul intră pe poarta ruginită în t, ât, âni, mână în do-
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sul grajdului, apoi se coborî din cărut, ă, dezhămă cârlanul
s, i îi dete drumul.

Cârlanul se opri, nechezând printre dint, i, la us, a graj-
dului.

- Stăi, prietene! grăi bătrânul mergând cu hamurile în
urma lui. Toate se fac cu vremea.

În grajd mai era un cal, loc pentru alt, i doi s, i un flăcău,
care se trezi din somn când intră bătrânul.

- Bună seara, Costane! grăi el trăgănând vorbele. Ai
avut noroc la ziuă?

- Dă Dumnezeu, mos, Măriene! s, i mai bine, s, i mai rău,
grăi flăcăul, grăbind să ia hamurile de la bătrânul.

Mos, Marian suci din umăr, apoi luă însus, i hamurile
s, i le ridică spre a le pune în cuiul de lemn din dreapta us, ii.
Găsind însă alte hamuri la acel loc, se întoarse spre Costan
s, i îl privi gânditor.

- Iarăs, i t, i-ai pus hamurile în cuiul meu, grăi el cu
bunăvoint, ă. N-ai să te faci om cu casă, Costane! Cine
nu are obiceiuri, acela umblă pe căi nehotărâte.

- Apoi de! răspunse flăcăul, grăbind să-s, i mute hamu-
rile în cellalt cui. Iar am uitat. Îmi venea mai la îndemână.

- Cred s, i eu - zise bătrânul - dar nu pe îndemână e lu-
mea făcută. Mâna, Costane, mâna să t, i-o dai după lucruri,
căci ele nu ni se pun la îndemână.

Costan ar fi dorit să-i dea ajutor bătrânului purtând
grijă de cârlan. Dar de mult îi spusese că nu îi priies, te
cârlanului altă mână decât a stăpânului. În vreme dar ce
mos, Mărian îs, i vedea de cal, flăcăul sta neastâmpărat în
apropierea lui. S, i aceasta seară de seară îl supăra mult s, i
tot mai mult. Din voia lui mos, Mărian se adăpostea cu
calul său în acest grajd, s, i pentru aceasta ar fi dorit ca el
să-i primească slujba. De câte ori îs, i întinde însă mâna să
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facă vrun lucru, bătrânul îi mult, umes, te cu vorbe blânde,
dar hotărâte, încât nu mai cutează să mis, te vrun pai din
loc, ci rămâne stând ca pe spini.

Astă-seară mos, Mărian era mai tăcut decât de obicei.
Făcându-s, i treaba, numai din când în când rupturea câte o
vorbă îndreptată către cârlan s, i mai arareori către Costan.
Costan mereu se întreba ce va fi trebuind să gândească
mos, neagul pentru ca să-i vie a grăi asemenea cuvinte.

- Mos, Măriane! zise el când văzu că bătrânul e gata să
iasă.

- Ce-i, Costane? Îl întrebă mos, neagul, oprindu-se îna-
intea lui.

Flăcăul stete câtva timp căutând cuvintele cu care să
zică ce avea de gând.

- Voiam să-t, i spui - grăi el în urmă cam îndărătnic - că
nu mai am să mă întorc aici.

- Nu mai ai să ce întorci? Pentru ce?
Costan rămase turburat. Îi era greu să spuie ce nu-i

venea de la inimă.
- Mos, Măriane! grăi el în sfârs, it. Pentru ce nu-mi las, i

mie grija cârlanului?
Mos, neagul se apropie de flăcău s, i-i puse amândouă

mânile pe umeri.
- Ei! ce să-t, i zic, nepoate?! grăi el as, ezat. Am s, i eu

obiceiurile mele. Patruzeci s, i unu de ani de când înaintez
pe această cărare: vrei tu să mă abat, i de la ea? Sărman de
capul meu cărunt! Ce să fie de el, dacă nu i-ar mai rămânea
nici grija cârlanului?!. . . Uite, vezi, urmă el arătând la scara
de dinaintea cailor, aici e loc pentru patru cai: n-ar fi păcat
ca unul singur să rămâie! S, ezi frumos aici. Am cunoscut
pe tatăl tău. Împreună am venit din Ardeal. Prieteni am
fost. . . Glasul bătrânului începu să tremure. El s-a întors
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la sărăcia lui; eu am rămas ca să-mi fac grajdul ăsta s, i casa
aceea; zi pe zi am muncit; părălut, ă am pus lângă părălut, ă;
s, i acum uite! urlă vânturile în casă, s, i dacă n-ai fi tu cu
calul tău, cârlanul ar pierde pofta de mâncare. Rămâi aici,
de dragul bătrânet, elor mele. S, i după ce ît, i vei fi adunat
parale, întoarce-te acasă, căci astă lume de aici nu e de
seama noastră.

Mos, Mărian ies, i din grajd s, i plecă cu pas, i domoli spre
casă.

III

Era mare casa lui Mos, Mărian. El urcă cinci trepte s, i păs, i
într-un cerdac as, ezat pe s, ase stâlpi cioplit, i cu multă mă-
iestrie, după obiceiul vechi. Înainte era o tindă largă cu
două us, i în dreapta, alte două în stânga s, i una în fund.
Tinda era întunecoasă, iară din odăi nu se auzea nici o
mis, care. În dreapta era însă un fois, or, s, i în fundul lui o
altă us, ă. Prin gaura cheii de la aceasta se furis, a o rază de
lumină până la mos, neag.

El înaintă pe calea razei.
Dincolo de us, ă era o odaie mare cu trei ferestri, două în

fund s, i una la dreapta. Mobilamentul odăii era curat, bine
ales s, i as, ezat cu îngrijire. Podelele casei, covorul de subt
masă, perdelele ferestrelor, răt, elele cu care erau acoperite
scaunele s, i divanul din fund, toate erau ca s, i când numai
acum ar fi fost scoase din cutie.

La peretele din stânga mai era însă un pat acoperit cu
un covor t, ărănesc s, i lângă el o mare ladă împodobită cu
flori tăiate în lemn. Aceste se împrotiveau cu împrejuri-
mea lor.
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Sevasta, fiica bătrânului, s, edea la o mescioară de di-
naintea ferestrii de la dreapta. Masa era plină de lână, de
flori făcute de mână s, i îns, irate pe subt, irele fire de sârmă.
Acum ea îs, i dedea trudă să întrame un porumbel, căruia
nu-i lipsesc decât aripile.

Pe fereastră e o cărticică, deschisă, as, ezată cu scoart, ele
în sus.

Razele ies, ite din lampă aruncă asupra Sevastei o lu-
mină îndoielnică, în care fat, a ei plină s, i mânile harnice par
a fi săpate din o piatră cenus, ie. În această lumină, fat, a ei
pare mai palidă s, i vinele vinet, ii mai dinadins străbat prin
pelit, a de pe dosul mânilor ei. Urmându-s, i lucrul, ea mereu
îs, i mus, că buzele subt, iri s, i bine croite; din când în când,
ochii ei mari s, i învăpăiat, i se ridică obosit, i asupra ferestrii
din fat, ă s, i iarăs, i cad asupra lucrului. În sfârs, it, ea aude
pas, ii bătrânului, lasă lucrul din mână s, i-s, i pune amân-
două palmele pe fat, ă, ca voind să astâmpere ferbint, eala
obrajilor.

Când apoi a luat mânile de pe obraji, urmele degetelor
îi rămân pe fat, ă ca nis, te vrâste vinet, ii.

- Bună seara, Sevastă! grăies, te bătrânul alene, mer-
gând spre patul său, pe care-s, i aruncă căciula plină de
sloi.

- Bună seara, taică! răspunse fiică-sa, fără măcar să
ridice capul.

- Lucrezi, lucrezi! bine faci!. . . As, a e lumea. . .
Zicând aceste, mos, Mărian se opri înaintea sobei pline

de jăratec, îs, i apucă amândouă pulpanele sucmanului s, i
începu să se scuture de sloi.

Sevasta sări speriată de la masă.
- Vai de Doamne, taică! strigă ea grăbind spre el, dară

umpli toată casa. . .
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Bătrânul privi îndelung în fat, a fiicei sale.
- As, a-i! zise el. Eram să mă as, ez s, i mă vedeam plin

de sloi. . . Asta trebuia să o fi făcut înainte de a fi intrat, s, i
acum mă duc s-o fac afară.

El îs, i luă căciula în cap, s, i iarăs, i ies, i.
Rămâind singură, Sevasta încă o dată îs, i apăsă palmele

pe obraji, apoi se as, eză iarăs, i la masă.
- As, a, vezi, grăi bătrânul întorcându-se. De mâncat ai

ceva?
- Ît, i voi face o mămăligă, răspunse Sevasta, strângând

lucrul.
- Dar un pahar de rachiu ai tu?
- M-oi duce să-t, i aduc, taică.
- Nu! zise bătrânul. Credeam că mai ai tu.
- Dar de unde să am eu, tată?! grăi Sevasta turburată.
- Credeam că vei fi având. . . Credeam eu. . . as, a. . . vor-

beam s, i eu. . . Dar lasă, că voi trimite pe Costan. . . El merge
bucuros. . . As, a, la casa mea, câte un păhărel dimineat, a s, i
câte unul seara, e bun s, i îmi pries, te. . . Tu fă mămăligut, ă,
iară eu mă duc să trimit pe Costan.

IV

Costan a fost rămas rezâmat de us, chiorul us, ii, stând per-
dut în privirea ferestrii de la casă s, i as, teptând să vadă cel
put, in umbra Sevastei. Singur nu s, tia de ce, dar l-a fost
apucat o înduios, are nent, eleasă, încât i se ura de singură-
tatea în care era. Parcă mereu străbătea până la dânsul
urletul vântului, de care vorbise bătrânul.

Când văzu pe bătrânul coborând scările s, i luându-s, i
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calea spre grajd, el tresări. Ca s, i când acest bătrân nu ar
mai fi fost un om viet, uitor, ci un fel de nălucă, de care nu
se poate scăpa.

- Bine că te găsesc, Costane, bine că nu te-ai culcat
încă, grăi bătrânul apropiindu-se de dânsul. Am să te rog
un lucru, dar să mi-l faci întocmai.

- Da! numaidecât! zise Costan puindu-se gata de ple-
care.

- Să te duci să-mi cumperi rachiu, urmă bătrânul, dându-
i o garafă mare s, i cât, iva bani. Dar uite, să-mi cumperi de
unde a cumpărat fiica mea astăzi, ori ieri, ori alaltăieri.
Te du s, i întreabă prin apropiere, s, i nu cumpăra decât de
acolo de unde a cumpărat ea, căci e bun rachiul. . . Apoi să
spui, - auzi! să nu uit, i! - să spui că e pentru mine, s, i să spui
că eu nu pot dormi dacă nu beau în toată sara rachiu bun,
tocmai din acela pe care mi-l aduce fiică-mea, o jumătate
de oca, o litră. . . As, a! să spui întocmai. Dar asta să o spui,
căci altfel poate că-t, i vor da ceva amestecătură.

- Da! Mos, Mariane! o să spun! grăi Costan, uimit de
stăruint, a bătrânului, apoi se duse unde era trimis.

Bătrânul se întoarse încet în casă.
Sevasta s-a fost dus să facă mămăligă.
Intrând, mos, Mărian se opri în mijlocul odăii s, i rămase

câtăva vreme stând cu mânile puse în s, olduri s, i cu privirea
at, intită la pământ, apoi, fără a mis, ca capul, el îs, i ridică
ochii s, i privi împregiurul său. Picioarele parcă-i tremurau,
buza i se mis, ca încet s, i în fat, ă i se oglindea o durere adâncă
s, i lină.

Peste câtăva vreme el suspină clătinând din cap s, i
merse la patul din dreapta, începând să pipăiască pernile.

Nu era nimic.
El îngenuchiă s, i căută la picioarele patului, apoi se
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ridică t, iind în mână o garafă rotundă, în care mai era ca
de trei degete rachiu gălbiu.

În vreme ce el t, inea garafa în mână, rămânând cu
privirea asupra ei, durerea oglindită în fat, a lui din clipă
în clipă mai mult înceta a fi lină.

În fine, el as, eză garafa pe mes, cioară, o privi put, ină
vreme îngrozit, apoi bătu încet în palme s, i rămase încre-
menit. Ochii lui se umeziră s, i în fiecare geană căruntă se
ivi câte un strop limpede.

Dar câte un singur strop. În acesta unul s-a vărsat
puterea durerii. Linis, tit ca s, i mai nainte, bătrânul apucă
garafa, sfiicios s, i smerit, ca pe un lucru sfânt, s, i o puse de
unde a fost luat-o.

„În sfârs, it, s, i ea trebuie să trăiască! grăi el mângâiat.
E chip s, i chip de a viet, ui: e unul s, i acesta. ”

V

Când Sevasta intră aducând în o mână mămăliga aburi-
toare, în cealaltă un ghiobulet, de brânză sărată, iar subt, ioară
garafa cu un păhărel, găsi pe tatăl său puindu-s, i banii în
lada del lângă pat.

Ea as, eză mămăliga s, i brânza pe un scaun din apropi-
ere, scoase din săltarul mescioarei o măsărit, ă curată s, i o
întinse pe masă, apoi puse bucatele. În vremea aceasta,
privirea ei scăpăta din când în când peste lucrurile ce îi
erau în mână s, i trecea ca furis, ată peste fat, a bătrânului.

- Taică, - grăi ea în cele din urmă, cu jumătate de gură
- să-mi dai cât, iva bani.

- Bani să-t, i dau, îi zise bătrânul fără de a ridica privirea.
S, i cât, i bani?

441



- Vro patru, cinci! răspunse ea, apropiindu-se cu sfială
de dânsul.

- Patru-cinci bani! Adecă jumătate de franc?
- Da! As, voi să-mi cumpăr cărbuni. Am, mâne, să calc.
- Să-t, i cumperi cărbuni. . . zise bătrânul, trăgănind

vorbele. . . Cărbuni pentru călcat.
El închise lada, o încuie, îs, i puse cheia în s, erpar, apoi

se ridică.
- Uite, grăi el apropiindu-se de dânsa - Ît, i dau un franc.
Dându-i banul, el o privi aspru în fat, ă.
- Cumpără cărbuni de cei buni, iară nu oris, ice ameste-

cătură, îi zise el apăsând asupra vorbelor, apoi se puse cu
un zâmbet de amărăciune la masă.

Sevasta se as, eză pe un scaun din dosul lui s, i rămase
privind în tăcere.

Mos, Mărian luă păhărelul, umplu s, i des, ertă, apoi iarăs, i
umplu, as, ezând păhărelul plin la o parte. După ce îmbucă
de câteva ori, iarăs, i puse păhărelul plin la o parte. Astfel,
fără de a grăi ceva, urmă să mănânce s, i să des, erte păhărele
până la al cincilea.

Sevasta îl privea nelinis, tită. La fies, tecare păhărel, tră-
săturile fet, ei i se întindeau, sânul i se mis, ca undoiat s, i
ochii i se întunecau.

- Sevastă! grăi bătrânul în sfârs, it.
- Ce-i, tată? Îl întrebă ea tresărind.
- Mâne dimineat, ă ai tu ceva să-mi dai? Ceva din cele

ce ai făcut?
- Nis, te flori s, i o tavă. . .
- Prea bine. Am să le duc. S, i ce pret, am să cer?
- Nici unul, tată. Ea s, tie cum se plătesc.
- Bine, Sevastă! grăi bătrânul, s, i iarăs, i întinse mâna să
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ia păhărelul. Dar de astă dată mâna începu să-i tremure
s, i el împinse păhărelul de la sine, încât rachiul se vărsă
pe masă. Ia-l d-aici! zise el înscârbit. Mi-e great, ă! Du s, i
garafa! E prost rachiu.

Sevasta se înros, i ca bujorul s, i se grăbi spre masă.
- Ai băut mult - zise ea - mai mult decât de obicei.
- Nu! răspunse bătrânul. E rău rachiul, e o amestecă-

tură. E un fel de rachiu cu care se lecuiesc caii bolnavi.
După aceste, el urmă cu cina sa, fără a mai grăi vrun

cuvânt.
Sevasta luă garafa s, i păhărelul, le puse la o parte, apoi

iarăs, i se as, eză la locul de mai nainte.
Tăcerea aceasta, linis, tea cu care tatăl ei îs, i gusta buca-

tele, toată purtarea lui din astă-seară îi turburau sufletul s, i
o umpleau de o îngrijare despre care nu-s, i putea da seamă.
Cuvintele lui mereu îi răsunau în urechi s, i mereu vedea
oglindirea înscârbirii în fat, a lui. Cugetările se urmau însă
alene în sufletul ei; tot ce se petrecea într-însa i se punea
aminte într-un amestec nehotărât, ca s, i când lumea, ea
însăs, i, cuvintele bătrânului s, i chiar cugetările ei i s-ar ivi
străbătând prin o ceat, ă deasă.

Ea îs, i ridică mâna dreaptă s, i o t, inu îndelungat pe
frunte. Stâmpărându-s, i astfel fruntea, cugetările parcă
se as, ezau rânduri-rânduri în capul ei. Peste fat, ă i se răs-
pândi o înduios, are, o mâhnire, care-i schimbă toată firea.
Privirea îi căzu greu asupra bătrânului s, i rămase as, ezată
asupra pletelor lui cărunte. . . El mânca încet.

- Dinadins! Îs, i zise ea cu un îndelungat suspin.
Bătrânul se mis, că put, in în auzul acestui suspin; urmă

însă ca până acum.
Sevasta făcu o mis, care de îngrozire, apoi se ridică în-

cet, se apropie de tatăl său s, i îi puse mâna pe umăr.
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- Tată! s, opti ea.
Mos, Mărian se ridică de la masă s, i se îndreptă spre ea.
Acum ei îs, i stau în fat, ă.
Un bătrân înalt, peptos, greunatic, teafăr, cu mustat, a

lungă s, i groasă, s, i o femeie tânără, ridicată, lată în piept,
subt, ire la trup s, i cu obrajii rotunzi s, i plini: amândoi îs, i
stau fat, ă în fat, ă, cu fet, ele aprinse s, i cu ochii căutând tai-
nele sufletului în ochi.

Îndelung au stat astfel s, i îndeplin s-au înt, eles unul pe
altul. Dar acest bătrân nu mai era cărut, as, ul ce sta nepăsă-
tor s, i senin la fat, ă în mijlocul crivăt, ului: era părintele care
într-o singură clipă vede s, i jăles, te o întreagă viat, ă, jăles, te
comoara risipită a viet, ii sale. El apucă mâna fiicei sale.

- S, tiu, înt, eleg, grăi el as, ezat. S, tiu s, i înt, eleg. Înt, eleg,
Sevastă!. . . Sunt lucruri pe care le s, tii s, i le-ai auzit de atâtea
ori; totus, i, le mai spun. Nu eram copil, nu eram băiat, nu
eram flăcău când am venit în astă t, ară! om făcut eram. S, i
n-am venit ca să nu mă mai întorc. Parcă tot mă chema
ceva, un glas, o taină as, ezată în cugetul meu; s, i nu era
toamnă în care să nu zic că mă voi întoarce la iarnă, nu
iarnă în care să nu jur că mă voi întoarce la primăvară.

S, i nu m-am întors, Sevastă! Iată, vezi! părul meu
cărunt s, i s, aptezeci s, i trei de ani pe capul meu, s, i nu m-am
întors, pentru că omul nu face nimic, nimic, Sevasto! nu
face: toate se petrec printr-însul.

Am avut doi cai s, i o cărut, ă. S, i când încărcăm povara
mus, teriilor, s, i când primeam banii, s, i când îi puneam în
s, erpar, s, i când gândeam că îi am, nu s, tiu cum, mă apuca
un fel de dezmierdare, încât mereu trebuia să doresc tot
as, a s, i iar as, a. Am avut apoi cincizeci de galbeni s, i am fost
mult, umit. Voiam să mă întorc. Dar am avut cincizeci
s, i unu s, i nu mă mai puteam întoarce, fiindcă trebuia să
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râvnesc la o sută.
S, i în s, ase ani am avut patru sute de galbeni, patru sute

s, i s, asezeci. Nu mai eram flăcău, Sevasto, eram om făcut,
de treizeci s, i atât, ia de ani. S, i m-am fost hotărât să mă
întorc, să-mi cumpăr o bucăt, ică de pământ s, i să urmez
traiul în care am crescut. Nu mă despărt, ea decât un timp
de câteva zile de t, ara mea, de munt, ii în care am petrecut
copilăria s, i tineret, ele mele, departe de care nu mai puteam
trăi mult, umit s, i pe care îi vedeam mereu în vis. . . S, i nu
m-am întors, Sevastă!

Ochii mos, neagului apucară a străluci s, i în fat, a lui se
ivi focul tineret, elor.

Mumă-ta era întocmai ca s, i tine, înaltă, mlădioasă, de
neam din satul meu, dar tu es, ti de douăzeci s, i nouă de
ani, iară dânsa nu era decât de douăzeci s, i unu, o copilă
veselă, vorbăreat, ă s, i zburdalnică, precum tu erai odini-
oară. „Mariane! Îmi zise tatăl ei când o lăsa în Bucures, ti,
poartă grije de acest copil, fii-i tu în lumea străină părinte
în locul meu, căci tineret, ele sunt nechibzuite s, i au nevoie
de povat, ă s, i de un brat, ocrotitor. ” Iară eu în zile de du-
mineci s, i de sărbători îmbrăcam cămas, a albă, pieptarul
strâmt, încingeam s, erparul împodobit cu flori de fir s, i mă
duceam la ea să o duc la horă, ca în vreme ce eu stau de
vorbă la o pipă de tutun, ea să-s, i petreacă s, i să se bucure
de tineret, e. Astfel, din duminecă în duminecă, din zi de
sărbătoare în zi de sărbătoare, trei ani mereu tot astfel. S, i
când i-am spus apoi că mă întorc, ea nu mi-a zis să rămân,
dar a început să plângă, jălindu-se de singurătate. Iară eu,
fără d-a mă fi hotărât să rămân, nu m-am întors. M-au
fost apucat nis, te cugetări de care îmi era rus, ine, Sevastă,
pentru că eu eram om făcut, s, i ea, o copilă. Dar în zadar
omul caută a se împrotivi cu poruncile firii. Într-o seară,
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Anicut, a, mumă-ta veni la mine. Era întâia zi în care ea a
venit la mine s, i nu eu m-am dus la dânsa. Nu s, tiam ce să-i
fac, unde s-o pun, unde s-o as, ez. „Nene Măriane!

Îmi zise ea, am venit să te rog, că dacă te duci, ia-mă
s, i pe mine. ”

Bătrânul îs, i puse mânile în cap s, i ridică privirea spre
cer.

Doamne! strigă el cu glas limpede! Frumoase erau
acele zile! Negrăite sunt podoabele viet, ii s, i nevrednic e
omul care se tânguies, te de suferint, ele lumii. Te înt, eleg,
Sevastă! urmă el apucând amândouă mânile fiicei sale.
S, i eu am fost aruncat în focul care te scrumuie pe tine,
s, i nebun as, fi fost să-mi stăpânesc dorint, ele, căci o dată
numai trăies, te omul, s, i păcătos e acela care, din această
viat, ă, nu culege tot ce îi cade îndemână. L-ai iubit, pentru
că tu erai făcută să-l iubes, ti s, i el era făcut ca să fie iubit
de tine. S, i îl iubes, ti, pentru că tot el este, însus, i el, care
a umplut revărsatul viet, ii tale de strălucire. Drag, iubit
copil al meu!. . . Eu sunt un bătrân uitat de moarte, s, i eu,
vezi! eu îl iubesc; jălesc viat, a mea, viat, a ta, viat, a lui, s, i îl
iubesc fără ca să mă întreb pentru ce.

Ochii Sevastiei se umplură de lăcrămi. Vreme înde-
lungată ea rămase zguduită de durere, acoperindu-s, i fat, a
cu mânile.

- Ce frumos era croită viat, a părint, ilor mei! grăi ea. S, i
eu trebuia să mă nasc, să rămân în viat, ă, să cresc, să mă
ivesc în lume, ca să surp zidirea as, ezată cu atâta îngrijire.
Ah! blestemat să fie ceasul în care m-am născut; blestemat
să fie ceasul în care ochiul meu întâia oară s-a întâlnit cu
al lui.

- Nu grăi asemenea cuvinte! Îi zise bătrânul. Eu s, i
mumă-ta am binecuvântat, s, i astăzi eu singur binecuvân-
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tez ceasul în care ochii mei întâia oară te-au văzut pe tine.
Tu ai fost, Sevastă, izvorul bucuriilor noastre, temelia pe
care ne as, ezam viat, a, s, i astăzi, în nenorocirea ta, tu es, ti
mângâierea bătrânet, elor mele. Dar de unde să s, tii tu ce
va să zică un copil, a-l vedea crescând, a-l vedea pus în
lume! ? Tu nu le s, tii aceste! Astăzi, când am venit acasă
s, i am intrat plin de sloi în această odaie curată, s, i m-am
oprit colo înaintea sobei, s, i m-am scuturat, s, i am umplut
împrejur de sloi, s, i tu ai sărit la mine, când te-am văzut
sărind, s, tii tu ce am sâmt, it eu atunci! ?

El nu mai putu vorbi!. . . Încet, se apropie de fiică-sa,
s, i îi apucă capul cu amândouă mânile s, i o sărută pe frunte
- o lungă sărutare.

- Dragul meu copil! Draga mea Sevastă. . . Nenorocita
mea copilă!

Glasul lui tremura, cuvintele i se ruptureau pe buze.
Precum îi t, inea capul, el îl depărtă s, i privi îndelung s, i dus
la fat, a ei. Ochii lui înveselit, i erau plini de lacrămi, buzele
lui se mis, cau în neastâmpărul bucuriei s, i obrajii îi ardeau.

Sevasta plângea viforos. Deodată ea se aruncă la pep-
tul lui, apucă pletele cărunte s, i începu să le sărute cu înfo-
care.

- Taică! Taică! Pentru ce a trebuit, pentru ce să fie as, a!
strigă ea, apoi se încles, tă cu amândouă brat, ele de grumajii
tătâne-său s, i rămase plângând pe peptul lui. Bătrânul îi
sărută ochii, îi sărută cres, tetul, apoi rămase strângând-o
în brat, e.

- O! iartă-mă, copila mea, uită ceea ce în nepriceperea
mea am gres, it [fat, ă] de tine. Dar nu te îndoi că eu s, i mumă-
ta, pentru că mult te-am iubit, am crezut că-t, i vom croi
calea care mai lesne te duce la fericire, când am jertfit
rodul ostenelelor noastre pentru a-t, i pregăti nenorocirea.
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Biet, i oameni fără de pricepere ce eram, credeam că te
vom face a te bucura mai mult de viat, ă, s, i te-am scos din
lumea în care ai fost născută, te-am făcut străină în casa
părint, ilor tăi, am făcut din tine o fiint, ă care nu-s, i mai
găses, te semenii. Cerul ne-a pedepsit pentru dorint, ele
noastre necumpătate. Tu erai îmbrăcată în haine scumpe
s, i frumoase, iară noi purtam vestmântul stării noastre;
tu vorbeai în cuvinte alese s, i învăt, ate din cărt, i, iară noi
grăiam în felul oamenilor neînvăt, at, i: nu ne mai erai fiică,
ci stăpână, s, i noi nu mai eram părint, ii tăi, ci slugile tale.
Ît, i era greu să vii acasă, ît, i era greu să spui prietenelor tale
că noi ît, i suntem părint, i. . .

- Lasă, tată! Îl întrerupse cu un glas rugător. . . Nu
vorbi de aceste!

- Nu vorbesc! Îi zise el, nu vorbesc, dar mereu port
sarcina acestor cugetări s, i, s, tii tu, Sevastă, că mă sâmt
mai mângâiat când văd că eu sunt vinovat de gres, elile
tale s, i mă împac cu lucrurile când văd cum ele au urmat
spre a fi cum sunt. . . Ascultă-mă pe mine, Sevastă. Eu nu
am învăt, at mult, dar mult am văzut s, i mult am cugetat
în îndelungata mea viat, ă: omul nu e fericit decât atunci
când se uită pe sine.

- As, a-i, tată! grăi Sevasta cu fat, a înseninată. Dacă în
lume ori în noi îns, ine e ceva care ne face să ne depărtăm cu-
getările de noi, atunci parcă nu mai purtăm sarcina viet, ii.
Dar când tocmai cugetările, care astfel ne depărtează. . .

- Când tu erai copilă - o întrerupse bătrânul - s, i eu
gândeam mereu la tine. . .

- Dar s, i acum gândes, ti, tată, îi zise ea mâhnită.
- Da! gândesc - răspunse el - s, i nu s, tiu ce ar fi de mine

dacă nu ai fi tu. Chiar de când es, ti nenorocită, viat, a parcă-
mi este mai scumpă s, i mai plină de farmec. Astăzi, când
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am venit acasă, sufletul îmi era greu de cugetări, dar tu
s, tii că eu nu pot vorbi; mereu mă tem că-t, i voi răni sufletul
prin cugetările mele. Uite! urmă el dezmerdându-i obrajii,
cât de moale e pelea fet, ei tale, ce frumoase sunt sprân-
cenele, buzele s, i ochii tăi, uite, mari, acoperit, i cu genele
dese, s, i părul tău, uite, ce frumos, ce bogat, ce moale este;
s, i astăzi, când am intrat în casă, tu nu ai privit la mine.
S, tiam pentru ce! S, tiam s, i mă durea inima. Apoi, când am
privit în fat, a ta, am văzut că împrejurimea nasului s, i obra-
jii ît, i sunt plini de o ros, eat, ă vinet, ie, s, i când le-am văzut
aceste, îmi era ca s, i când cineva s, i-ar fi încles, tat mâna în
inima mea, dar nu puteam grăi. Am gândit la frumuset, ea
ta s, i am gândit la ochii lumii.

- Iartă-mă, taică! strigă Sevasta apucându-i mâna cu
amândouă mânile. Mi-e scârbă de mine însămi, dar n-am
ce face!

- Da! n-ai ce face! E că n-ai ce face! Îi zise bătrânul
mâhnit.

- Singură nu s, tiu cum am intrat în acest foc - urmă ea
-

- Însă atunci sufletul mi se întunecă s, i nu mai gân-
desc nimic, stau amort, ită, sunt adeseori chiar veselă. . .
Credeam însă că tu nu s, tii. . .

- Eu pot s, ti, draga mea, numai lumea să nu s, tie. Când
întâia oară am sâmt, it, t, ii tu minte, nu t, i-am grăit nimic,
dar te-am rugat sâ nu ies, i din casă, am rugat pe oamenii
care locuiau aici să se mute, pentru ca să nu te poată vedea,
s, i acum de atât, ia ani această casă rămâne des, artă. S, tiu,
Sevastă, că n-ai ce face, dar aibi îndurare de bătrânet, ele
mele s, i-t, i ascunde păcatul dinaintea lumii, aibi îndurare,
Sevastă, s, i nu-t, i risipi frumuset, ea, căci ea este hrana ve-
derii mele.
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- Taică! strigă ea, niciodată nu o să mai beau! Să mi se
usuce buzele dacă ele vor mai atinge băutura!

- Nu grăi asemenea cuvinte, îi zise bătrânul cumpătat.
Ît, i mai aduci aminte că sunt de s, aptezeci s, i trei de ani s, i
nu m-am întors acasă. Eram însurat, te aveam pe tine în
fas, e s, i parcă un glas tainic mereu îmi spunea să mă întorc;
nicicând dorul de t, ară nu m-a fost apucat ca s, i în acea
vreme. Trei zile nu am ies, it însă cu cărut, a în ulit, ă s, i mă
sâmt, eam bolnav.

Mă deprinsesem cu această viat, ă s, i nu mă mai pu-
team lepăda de ea. Îmi era peste putint, ă de a gândi că
nu voi mai vedea lumea strecurându-se pe dinaintea mea,
că nu voi mai încărca povara oamenilor, că nu voi mai
avea eu cei mai frumos, i căis, ori, cea mai teafără s, i mai
curată cărut, ă, peste putint, ă de a gândi că nu voi mai fi
cărut, as, . S, i mi-am cumpărat această casă, care nu se mai
potrivea cu cărut, a, s, i te aveam pe tine, pentru care cărut, a
mea era o necurmată supărare, s, i te-am făcut nenorocită
cu cărut, a mea, dar nu m-am despărt, it de ea. Nu zice tu
că te vei despărt, i de o deprindere mai plăcută decât toate
deprinderile omenes, ti.

- Mă voi despărt, i, tată! grăi Sevasta hotărât. Gândul
că voi îndulci bătrânet, ele tale îmi va da tărie s, i mă va face
să uit greutăt, ile viet, ii mele.

O! Doamne! Tată! urmă ea, sărutându-i mâna, pentru
ce nu mi-ai vorbit de mult ca astăzi. Atât mă sâmt de
mângâiată! Vorbele tale mi-au luminat sufletul. Nu s, tiu
cum, parcă mă sâmt norocită de nenorocirea mea. Ori
nu va fi un orb, un schilod, un om care să-s, i fi pierdut
nădejdea în această viat, ă, un nenorocit ca mine? Da! taică,
eu voi găsi un asemenea om s, i voi fi fericită putând să-i
îndulcesc zilele. . . Voi căuta un copil lepădat s, i-l voi cres, te,
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mă voi jertfi, tată, pentru cei mai nenorocit, i decât mine.
- Dumnezeu să te poarte în căile tale! grăi bătrânul.

Fă cum s, tii tu s, i cum te poartă gândul. Dar nu mai bea
acest rachiu prost, Sevastă! Chiar dacă te-ai otrăvi, nu
lua otravă proastă, ci caută pe cea mai bună dintre toate,
care să te omoare adormindu-te în visuri plăcute. Nu mai
cumpăra tu însut, i băutura: lasă, că-t, i voi cumpăra-o eu.

- Nu, tată! niciodată! s, opti ea, apoi se lăsă alinată pe
scaun. Mai bine mor!

- Moartea vine la vremea ei, fiica mea, îi zise bătrânul.
În viat, ă n-avem nevoie să gândim la ea; traiul ne dă destul
de lucru!

VI

Când, a doua zi, mos, Mărian ies, i d-acasă, cerul era senin,
soarele tomnatec se ridica din dosul caselor, iară copacii
încărcat, i de sloi străluceau în zarea diminet, ii.

Înseninată, lumea cu atât mai mult înveselea pe bătrâ-
nul al cărui suflet s-a fost us, urat prin cele ce se petrecuseră
în seara trecută s, i, ies, ind, el s, i-a petrecut ziua după obice-
iul său, privind lumea trecătoare, căutând să destăinuiască
viat, a din fet, ele trecătorilor, încărcând s, i descărcând po-
vara oamenilor. Seara, întorcându-se acasă, curtea, casa s, i
grajdul îi păreau mai put, in părăsite, iar fiică-sa mai veselă
s, i mai plină de viat, ă.

Garafa cu rachiul, pe care l-a cumpărat de dimineat, ă,
stătea unde a fost pus-o cu mâna sa, plină precum a fost
lăsat-o. Când ochii lui o zăriră, îl trecură fiorii, fără ca
să-s, i poată da seamă pentru ce. Nu putea însă vorbi decât
despre lucruri depărtate de fiică-sa.
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Dar mereu era silit să privească la garafă. Oricât de
mult era mâhnit de slăbiciunea fiicei sale, îs, i închipuia
lupta sufletească prin care va trebui să treacă spre a se
lepăda de un învăt, cu care trupul omului atât de lesne se
deprinde s, i pentru aceea ar fi dorit s, i n-ar fi dorit. . . El se
temea că numai în zadar se va munci.

Seara s, i ziua următoare bătrânul mereu era muncit
de asemenea cugetări. În zadar îs, i da trudă să le alunge;
el, care era deprins a gândi la fiică-sa, acum cu atât mai
mult trebuia să se chibzuiască de soarta ei.

Sara, fat, a Sevastei era suptă, ochii îi erau căzut, i în
cap, înconjurat, i de verigi vinet, ii s, i plini de o văpaie gales, ă,
iară obrajii îi erau aproape verzui. Din când în când, ea
părea tremurândă ca de friguri s, i o tulbure ros, at, ă se arăta
trecător în fat, a ei.

Mos, Mărian tresări când o văzu.
— Sevastă! Îi grăi el îngrijat, tu es, ti tristă s, i prăpădită.

Nu t, i-e bine.
— Sunt bine - răspunse ea, silindu-se a zâmbi - dar

astă-noapte nu am putut dormi.
— E rău, fiica mea, asta e cea mai grozavă boală, îi

răspunse bătrânul.
Oricât de mult ar fi dorit însă, el nu mai putea vorbi

despre aceasta. Îi era destul să privească în ochii fiicei sale,
spre a se încredint, a că vorbele lui o vor supăra. S, i totus, i,
de câte ori vedea garafa plină, buzele i se mis, cau, gata de
a rosti cuvinte înt, elepte.

El se as, eză pe patul său s, i rămase tăcut.
Sevasta, după câtăva vreme, se apropie, se as, eză lângă

el, puse capul pe umărul lui, îi apucă mâna s, i o sărută, apoi
rămase cu privirea pierdută.

De când nu mai era copilă mică, nu s-a mai alipit ast-
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fel de tatăl său, s, i acum bătrânul tremura dezmerdat de
această alipire.

— Tată, - grăi ea as, ezat - spune-mi, ce ai mai văzut
astăzi?

— Ce am văzut, fata mea? Îi răspunse el. Multe am
văzut. El se gândi put, in, apoi urmă: E drept, am văzut
un lucru pe care trebuia să t, i-l spun numaidecât când am
intrat în casă. Am văzut pe Casandra cu copilul ei.

— Sărmana Casandră! grăi Sevasta.
— Am vorbit cu ea - urmă bătrânul - s, i, nu s, tiu dacă

am făcut bine, am spus că ai să mergi să o vezi.
- Da, tată, am să merg, dacă dores, ti tu.
- Nu, dragă, tu dores, ti. Ai umblat cu ea la s, coală s, i t, i-a

fost prietenă. . . S, i acum tot la s, coală locuies, te, unde tot le
mai dă învăt, ătură fetit, elor.

- Nici acum nu s-a împăcat cu el? Întrebă Sevasta.
- De aceasta nici vorbă. Bărbatul ei este un om neno-

rocit.
Ei tăcură câtva timp.
- Tocmai mă gândeam astăzi - Începu Sevasta - să mă

duc s, i la Anica.
Anica era o prietenă la care Sevasta a fost făcut cunos, tint, ă

cu Iorgu. Mos, Mărian fu dar întrucâtva supărat auzind
numele ei.

El însă îi zise:
- Du-te, fata mea, du-te s, i la ea. Mai ies, i în lume.
- Dar s, tii cum e lumea. . . urmă Sevasta privind în ochii

bătrânului. Dacă eu mă voi duce la ea, caută ca s, i ea să vie
la mine. Uite, grăi ea cu blândet, e, arătând la patul tatălui
său. Să cumpărăm un alt pat pentru acesta, ori, dacă nu
te superi, să-l punem pe acesta în altă odaie, aici alăturea
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ori în cuhnie. Nu te vei supăra auzindu-mă vorbind astfel.
Nu pentru mine, ci pentru dânsele.

- Înt, eleg, draga mea, înt, eleg. . . Îi zise bătrânul. Să fie
as, a! acum! numaidecât.

- Nu, tată! asta se poate s, i mâne, îi răspunse fiică-sa,
des, i părea a fi mult, umită de grabnica lui hotărâre.

- Acum! numaidecât! grăi mos, Mărian hotărât, stăpâ-
nind un suspin. De dragul lumii toate trebuiesc făcute.

S, i el urmă a stărui ca să fie mutat în cea mai depărtată
parte a casei, în cuhnie.

VII

Era târziu după miezul nopt, ii, s, i mos, Mărian s, edea în
întunerec pe patul său. S, tia prea bine că fiică-sa nu l-a de-
părtat de la sine numai de dragul lumii; mereu se întreba
însă, pentru ce dară? Gânduri peste gânduri se iveau în
capul lui, dar nici unul nu rămânea statornic într-însul.
Unul însă neîncetat se reivea, s, i acesta îi zguduia toată
firea. Pentru ce l-a depărtat fiică-sa? Întru ce o supăra?
Ce va fi făcând ea în lipsa lui? Unul dintre răspunsurile ce
era silit a-s, i da la aceste întrebări vărsa puterile tineret, elor
în brat, ele lui. Îi era teamă ca nu cumva Sevasta, voind a
scăpa de o patimă, să ajungă a fi jertfă alteia, cu mult mai
rea.

După o muncă sufletească de câteva ceasuri, el se ri-
dică repede s, i o apucă spre odaia Sevastei.

Era întunerec în odaie.
Bătrânul urcă tiptil scările s, i tiptil se apropie de us, ă,

fiind îngrijat ca nu cumva să o supere dacă va fi stând
trează.
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Era cea mai adâncă linis, te. . . El puse urechea la us, ă
s, i nu auzi nimic. Sângele începu să fiarbă în vinele lui. . .
Ascultă mai dinadins s, i nu auzi răsuflarea ei.

„Ea nu e acasă! ” îs, i zise el cu ochii aprins, i s, i strângându-
s, i vârtos pumnii.

În clipa aceea se auzi un suspin greu, un scaun se clă-
tină s, i pas, ii us, ori ai Sevastei se auziră pe podelele casei.

Mos, Mărian îs, i astupă cu dreapta fat, a înros, ită.
„Slăbiciunea bătrânet, elor mele! ” zise el mâhnit. În

zadar îs, i da însă trudă; el nu se putea depărta de la us, a
ei. Sta neclăntit s, i oprindu-s, i răsuflarea, ca s, i când ar
fi prins rădăcini. S, i cum auzea pas, ii ei, s, i cum îi auzea
suspinele, sufletul i se zguduia ca s, i când ea ar călca pe
peptul lui s, i suspinele ei ar fi ale lui. Mereu îs, i mis, ca mâna,
ca să o pună pe descuietoare, dar nu putea s, i nu putea; el
rămânea răzemat de us, chior. Lacrămile i se furis, au din
când în când din ochi, i se scurgeau peste fat, ă, s, i el nu
ridica mâna să le s, teargă.

Îndată străbătu o rază de lumină prin gaura cheii. Bă-
trânul tresări s, i, fără a se mai gândi, se aplecă puindu-s, i
ochiul ca să vadă.

Sevasta era as, ezată la masă s, i părea că cites, te în cartea
care fusese pe fereastră.

„Nu poate dormi - Îs, i zise bătrânul înduios, at - ori nu
voies, te a-s, i da hrană odihnei. ”

Peste put, in, ea ridică ochii de pe carte, se răzemă de
spetele scaunului, apoi scoase din sân un mic portret, îl
privi îndelungat, îl sărută s, i îl puse încet pe masă, rămâind
cu privirea at, intită la el. Peptul i se mis, ca în valuri grele s, i
ridicate, obrajii îi erau aprins, i s, i tot trupul îi tremura.

Deodată, sări înviforată de pe scaun s, i începu să alerge
prin casă.
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Mos, Mărian simt, i sângele răcindu-i-se în vine. În
acest moment el nu mai era el însus, i, omul blând, cum-
pătat s, i îndelung răbdător. În loc însă de a pune mâna pe
zăvor ca să intre în casă, se retrase îngrozit s, i smerit, ca s, i
când ar fi fost izbit în pept de către cineva. „Nu poate, nu
mai poate să-s, i stăpânească setea - Îs, i zise el mâhnit - s, i
eu am făcut-o să intre în focul acesta. ”

După ce scoborâse scările, auzi în dosul său zgomotul
us, ii s, i rămase încremenit lângă perete. Fiică-sa, învăluită
în o haină apucată în pripă, trecu cu pas, i repezi pe dinain-
tea lui. El se mis, că aprins, îs, i pipăi tureacul, apoi s, erparul,
s, i, găsindu-s, i cut, itul în el, îl strânse în pumni s, i plecă în
urma ei. Abia făcu însă cât, iva pas, i, s, i se opri, stete put, in,
apoi iarăs, i puse cut, itul în s, erpar. Sevasta nu mergea spre
ulit, ă, precum crezuse, ci spre grajd. Văzând aceasta, mos,
Mărian începu să răsufle cu greu s, i iarăs, i plecă. Când voi
însă a intra după ea în grajd, pasul i se curmă.

„Nu pot s, i nu pot! Îs, i zise el tremurând în tot trupul
s, i apucând iarăs, i cut, itul. Una este în lume cu care nu mă
pot împăca: e aceasta. ”

S, i el rămase încremenit, stând la us, a grajdului, cu
ochii mari s, i aprins, i, cu obrajii lipsit, i de sânge s, i cu cut, itul
în mâna încles, tată.

- Costane, - auzi el - dormi d-ta?!
- Cine-i?
- Eu sunt, Sevasta.
- Sevasta?! Ce e, coconit, ă? Ce e, pentru Dumnezeu?!
- S, tii tu să taci, Costane? Îi zise Sevasta cu glas înăbus, it.
- S, tiu, răspunse Costan.
- Îmi juri tu că nu vei spune nimănui?
- Da, ît, i jur! Nimănui decât lui nenea Mărian.
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-Tocmai lui nu!
- Dar pentru ce?
- Pentru că ai trebui să-i amărăs, ti zilele.
- Eu?! Niciodată! Dar ce voies, ti?
- Să nu spui că am venit acum la tine.
- Nu spui, grăi Costan.
- Costane! Ît, i este t, ie scârbă de mine?
- Mie?! mi-e scârbă?
- Vino cu mine! Îi grăi ea, vino! vino! degrab’! Vino să

vorbim.
Auzind aceste, mos, Mărian făcu trei pas, i îndărăt, apoi

căzu buiguit la pământ.
Sevasta ies, i, fără a-l vedea. Deodată însă, la us, ă, ea se

opri s, i-l apucă pe Costan de amândoi umerii.
- Vrei tu - zise ea ca prin vis - să-mi fii mie bărbat?
Costan privi lung în ochii ei aprins, i s, i, sâmt, ind că ea

s, i-a ies, it din fire, îi răspunse oarecum fricos, dar hotărât:
- Vreau, chiar dacă nu ar fi decât pentru o singură zi,

înainte de moartea mea, apoi, fără de voie, o cuprinse cu
brat, ul.

- Dă-mi pace! dă-mi pace! strigă ea dându-l cu brat, ele
bărbate înapoi, apoi se repezi ca o nebună spre casă.

Când mos, Mărian îs, i veni în fire s, i se ridică de la pământ,
nimeni nu se mai vedea.

Picioarele abia îl mai t, ineau, capul îi erau greu s, i cut, itul
îi căzu din mâna descles, tată. El intră încet în grajd, se
apropiă de cârlan, îi cuprinse grumazul cu amândouă
brat, ele s, i rămase plângând ca un copil, iară calul gemea
încet de durerea stăpânului său nenorocit.
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VIII

Ziua următoare, mos, Mărian găsi pe fiică-sa dormind un
somn adânc s, i copilăresc. Încet, pe vârful degetelor, se
apropia de pat, dar nu putu să o sărute, cum ar fi voit, ci-i
netezi numai părul de pe frunte.

- Iorgule! ah, cât sunt de fericită! s, opti ea prin somn.
Bătrânul privi câtăva vreme la fat, a palidă s, i linis, tită,

apoi ies, i cu un suspin greu din casă s, i se as, eză la scări.
Soarele era sus când Sevasta s-a ivit la us, ă. Văzând pe

tatăl său, ea grăbi la dânsul veselă, aproape zburdalnică.
- Te-ai supărat? Îi zise ea, apucându-l de mână s, i

ducându-l în odaie.
- Nu m-am supărat, fata mea, îi răspunse bătrânul; îmi

pare bine că ai putut dormi.
Mai mult el nu putu grăi.
- Da! am dormit bine s, i mă sâmt veselă, zise ea turbu-

rată. Dar tu vei fi flămând.
- Nu, am mâncat, zise el as, ezându-se.
Ochii lor se întâlniră s, i el nu mai putu vorbi. Ea începu

să as, eze prin casă, iar el rămase nelinis, tit pe scaunul său.
- Nu ies, i? Îl întrebă ea mai târziu.
- Nu! răspunse el cam silit; nu sunt tocmai bine s, i

cârlanul s, chioapătă de un picior.
- Cât e de bine, strigă ea apropiindu-se de dânsul s, i

puindu-i mâna pe umăr. Atunci pot, i veni cu mine.
- Eu?! cu tine?! Întrebă mos, Mărian ridicându-se uimit

s, i îmbucurat. Dar unde?
- La Casandra s, i la Anica, apoi să ducem florile s, i po-

rumbelul.
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- Bine, fata mea, prea bine! grăi, privind-o cu ochi
înveselit, i.

După amiazăzi, mos, Mărian ies, i cu fiică-sa în oras, .
Niciodată nu s-a sâmt, it mai fericit decât în vremea ce

străbăteau ulit, ele unul lângă altul.
El a fost îmbrăcat cămas, ă curată, pieptarul strâmt,

a fost încins s, erparul împodobit cu flori de fir, iară ea,
de sus până jos, era în negru, numai broboada ce avea
era albă. Haina ei s, i scurteica de pe trup erau croite cu
îngrjiire s, i alipicios, încât la oris, ice mis, care ochiul parcă
vedea străbătând la vedere viat, a învăluită în ele. Era peste
putint, ă ca cineva să treacă pe lângă această pereche de
oameni fără ca să-s, i oprească privirea asupra lor. El - un
bătrân cărunt, cu ochii veseli s, i cu obrajii rumeni, ea - o
femeie tânără cu părul negru, cu privirea îngreunată s, i cu
fat, a albă ca marmura poleită.

Sevasta apucă brat, ul bătrânului său părinte, se rezemă
de dânsul, s, i astfel, brat, de brat, , ei îs, i urmară calea până
la Casandra, de la ea la Anica s, i de la Anica la prăvălia
unde vindea lucrul mânilor sale. Pretutindenea bătrânul
se sâmt, ea bine văzut s, i se bucura de buna primire a oame-
nilor.

În toată vremea, atât Sevasta, cât s, i mos, Mărian erau
veseli s, i vorbăret, i.

Îndată însă ce se apropiară de casă, ei începură să fie
tăcut, i. Pe când sosiră acasă, în odaie era întunerec. Se-
vasta căzu obosită pe un scaun, iară bătrânul o privi câtăva
vreme, apoi se apropiă de dânsa s, i îi cuprinse grumajii cu
brat, ul.

- Nevinovatul meu copil! zise el cu glas înăbus, it.
Sevasta privi înspăimântată în fat, a lui.
- Mărită-te, Sevastă! grăi el, mărită-te!
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Ea se ridică repede s, i rămase cu privirea at, intită în
ochii lui.

- Mărită-te după Costan! zise el fricos aproape înspăi-
mântat de cuvintele ce a rostit.

Sevasta se aruncă cu un t, ipăt în grumajii lui s, i îs, i as-
cunse fat, a.

- Iartă-mă, tată! s, opti ea. Iartă rus, inea ce t, i-am făcut.
- Rus, ine?! rus, ine?! strigă el înăbus, it în sâmt, ire. . . Tu

mi-ai făcut rus, ine?!. . . S, i el îi acoperi fat, a cu sărutări. . .
Nu-mi pasă, urmă el aprins, acum să mor, căci mă tem
că nu voi mai ajunge în viat, ă o zi ca aceasta, ori să trăiesc
deopotrivă cu lumea, că ziua de astăzi îmi va fi destulă
mângâiere pentru întreaga viat, ă. . . Dar mă tem, Sevastă!
mereu sunt îngrijat.

După aceste făcu trei pas, i până la fereastră, apucă
garafa cu rachiu s, i cu ea în mână se apropiă de fiică-sa.

- Ia! Sevastă! o rugă el, bea! te rog, bea s, i-mi dă linis, tea
pe care o aveam.

Sevasta privi câtăva vreme îngrozită la garafă, apoi o
luă din mânile tătâne-său s, i o izbi de pământ, încât ea se
sfărâmă în mii de bucăt, i.

- Acum lasă-mă singură - zise ea ca ies, ită din fire -
lasă-mă, te rog!

Mos, Mărian însă astă dată nu se mai putea gândi să
nu supere pe fiică-sa; el rămase ca un stâlp de piatră în
mijlocul odăii.

Ea îs, i încles, tă mânile în brat, ele lui.
- Imbrăt, is, ează-mă, tată! s, opti ea alipindu-se de dân-

sul. . . t, ine-mă ca să nu cad.
El o cuprinse în brat, e s, i o t, inu multă vreme stăpânit de

durere, iară ea rămase tremurând ca frunza de mesteacăn
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în brat, ele lui.
- Mi-am tras seamă cu mine - grăi ea într-un târziu,

obosită
- De mult e de când mi-am tras seamă. Bietul Iorgu!

nici el nu e mai norocit decât mine. . . nici el nu-s, i găses, te
sot, în lumea aceasta. Dar as, voi să-l văd, tată - urmă ea
pătimas, ă - numai să-l văd. A trecut un an de când nu l-am
văzut.

- Uită-l, fata mea! Îi zise bătrânul în luptă cu sine.
- Tată! tată! strigă ea încles, tându-se cu brat, ele în gru-

majii lui, voiesc să-l văd!
- Stăpânes, te-te, fata mea! s, opti bătrânul, depărtând-o

încet s, i cam rece de la sine. Bea, cum ai băut până acum,
pentru ca iar să nu mai dores, ti a-l vedea. Nu vezi tu că t, i
s-a turburat sângele s, i t, i-ai ies, it din fire!

Ea îs, i ridică capul s, i privi la tatăl ei cu îndărătnicie.
- Nu mai voiesc! strigă ea. Tu însut, i zici că una singură

dată trăies, te omul în lume, s, i nimic nu mă va mai face să
mă lipsesc de această una viat, ă.

-Te voi face eu! strigă bătrânul mânios, încât casa
începu să răsune! Mai bine te ucid cu mâna mea decât să
te văd mai nenorocită decât es, ti.

Ea căzu în genunchi s, i îi cuprinse picioarele.
- Tată! aibi îndurare de mine!
- Lasă-mă! lasă-mă! grăi bătrânul, s, i, desfăcându-se

de ea, ies, i repede din odaie.
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IX

A doua zi era duminecă. Sevasta dori să meargă cu tatăl
său la biserică.

Întorcându-se de la biserică, tata s, i fiica erau tris, ti s, i
tăcut, i.

Sevasta se as, eză obosită.
- Tată! Începu ea într-un târziu, privind îndelungat în

fat, a lui. Cât ar fi de bine dacă eu as, muri. . .
- Muri?! Nu! zise mos, Mărian înduios, at, apoi se ridică,

se apropie de ea s, i îi netezi părul de pe frunte.
- Uite, — zise ea — mi-e groază când gândesc că sunt

tânără s, i mai pot avea multe zile. Tu, care es, ti bătrân, mai
lesne port, i nenorocirile, fiindcă ai mângâierea bătrânet, elor,
s, i gândul că tot nu vei mai trăi mult te face să nu t, ii seamă
de nenorocirile ce întâmpini.

- As, a-i, fata mea - răspunse bătrânul - bătrânet, ele sunt
un dar neobicinuit, s, i pentru aceea omul nu cere mult de
la ele. Dară tu, care es, ti tânără, trebuie să aibi nădejdea
tineret, elor.

- Am perdut-o de mult!
- Iarăs, i o vei găsi.
- Niciodată! răspunse ea. Mă sâmt, prea slabă pentru

ca să mă cred vrednică de a străbate după gândul meu prin
viat, ă. S, i apoi, nu ziceai tu însut, i că mai bine să mă vezi
moartă decât mai nenorocită!

-Am zis, fata mea, - răspunse bătrânul turburat - s, i să
nu fi zis în ceas rău, dar am zis în clipă de nechibzuire.

Câtva timp stătură privindu-se în tăcere.
- O, Doamne! cum as, dori să-l văd! zise ea încet.
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- Să-l vezi dar! Da! să-l vezi! răspunse bătrânul, apoi
se ridică s, i ies, i.

X

După ce se văzu singur, bătrânul se sâmt, i mai linis, tit.
Toată după-amiază-ziua el a stat retras s, i cufundat în

gânduri. Mai multe ceasuri s-a uitat s, ezând pe patul său,
fără a-s, i putea da seamă ce a gândit s, i ce gândes, te.

Era buiguit, gândurile au fost încetat a se mai schimba
în capul lui, sâmt, irea i s-a fost tâmpit. Mereu vedea pe
fiică-sa îmbrăt, is, ând pe iubitul ei, o vedea ies, ită din fire, o
vedea căzută jertfă slăbiciunii, s, i altă nimica nu mai putea
să vadă. „Dacă ar fi un copil us, or de minte, care îs, i dă
seamă s, i nu se mustră de pasul ce a făcut, îs, i zicea el într-
un târziu, dacă ar fi cum poate că era cu zece ani în urmă,
când nu suferea să fie mustrată pentru gres, eala ce a făcut,
dar astăzi. . . astăzi?! ”. . .

Ochii bătrânului se împăinjeniră, sângele i se îmbulzi
spre cap, nu se mai s, tia pe sine, era aproape să îs, i iasă din
fire.

„Da! grăi el, mai bine să moară!. . . Nu! urmă el, scrâs, nind
din dint, i. Să nu moară! S, i totus, i, ar fi mai bine să moară
mai devreme decât mai târziu. . . Ah! Pentru ce nu l-am
sfărâmat pe omul acela! Da, să îl fi ucis, s, i nu ar fi fost om,
nu lege, care m-ar fi osândit!. . . Nu pot! un lucru este în
lume cu care nu mă pot împăca: e acesta! ”

El ies, i cu pas, i hotărât, i s, i îs, i luă calea spre odaia fiicei
sale. După cât, iva pas, i se întoarse, privi împrejur, apoi în-
cepu să caute în toate părt, ile. În sfârs, it, scoase din dosul
polit, ei un cut, it lung ca de două palme s, i lat ca de două
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degete. Plăselele de os erau lucii s, i albe ca de ceară; însus, i
cut, itul era însă negru, s, i în tăis, erau două s, tirbituri. Bătrâ-
nul privi câtva timp cut, itul, îl s, terse cu aripa sucmanului,
apoi îl puse pe masă, mai mult îl aruncă cu dispret, , se
as, eză pe pat s, i rămase pe gânduri.

Iarăs, i se ridică. Într-un colt, era o secure rezemată de
perete; o luă s, i o puse pe masă, apoi ies, i s, i se întoarse cu
câteva bucăt, i de sticlă în mână. După ce le as, eză s, i pe
aceste pe masă, luă un toporas, din cui, s, i, puindu-le pe
muchea securii, începu să sfărâme bucăt, ile de sticlă cu mu-
chea toporas, ului. Era o muncă anevoioasă, dar bătrânul o
urma încet până ce văzu sticla sfărâmată ca praful.

Acum el îs, i dezbrăcă sucmanul, îl întinse pe masă,
presără praful de sticlă pe colt, ul unui pulpan, apoi apucă
cut, itul, t, iind cu dreapta plăselele, iară cu stânga apăsând
asupra tinghilei s, i astfel începu să-l frece pe sucmanul plin
de praf aspru.

Din ce în ce cut, itul se curăt, i. . . În sfârs, it, nu mai ră-
măsese nici o vrâstă întunecoasă pe el. Bătrânul îl privi
mult, umit, îl mai frecă de câteva ori de mânecă, apoi luă
o cute s, i începu să-i scoată s, tirbiturile s, i să-i îndrepteze
ascut, is, ul.

În toată vremea aceasta el era linis, tit s, i părea a nu
gândi decât la lucrul său. Când cut, itul fu ascut, it, după
ce îl mai polei câtva timp de dunga mesei, îl privi încă o
dată mult, umit, îl puse pe masă, îs, i scutură sucmanul s, i îl
îmbrăcă.

În clipa aceasta intră Sevasta. Săcurea, toporas, ul s, i
cut, itul sclipitor erau pe masă.

Ochii ei se opriră asupra lor.
- N-aveam ce face - grăi bătrânul cu un zâmbet amar-

nic - s, i m-am pus să mai îndreptez cut, itul ăsta.
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- Dar cât de frumos e! grăi Sevasta, apucându-l în
mână s, i dezmerdându-s, i degetele cu el.

Pe mos, Mărian îl trecură fiorii. El îi luă cut, itul din
mâni s, i îl puse în dosul polit, ei, de unde l-a fost luat.

- As, a! zise el, asta s-a făcut! Dumineca viitoare o să
mă pun s, i la toporas, .

El puse toporas, ul în cui, securea în colt, , adună fără-
miturile de sticlă s, i le aruncă afară, apoi se întoarse la
fiică-sa.

Intrând, mai mult căzu decât se as, eză pe patul de ală-
turea. Sevasta se puse lângă dânsul, puse iar capul pe
umărul lui, apoi îs, i ridică ochii s, i îi privi în fat, ă.

- Es, ti trist, tată! s, opti ea.
- Nu sunt, draga mea!
- Es, ti trist, zise ea. De câteva zile ai suferit mai mult

decât întreaga ta viat, ă. . . Vezi! eu mult te-am amărât.
Iartă-mă, tată! As, a-i că mă iert, i! ?

El nu îi răspunse nimic, dar ea îs, i putea tălmăci răs-
punsul din ochii lui.

- Aide, Sevastă, du-te sus! Îi zise el ridicându-se. Se
întunecă s, i eu mai am să merg undeva astăzi. Mă voi
întoarce cam târziu. . . Du-te sus, căci eu mă duc să dau
cârlanul în grija lui Costan.

Ea plecă încet, iară mos, Mărian rămase privind înde-
lung în urma ei.

XI

Costan s, edea în grajdul întunecos. Când auzi pas, ii bătrâ-
nului, se ridică s, i plecă spre us, ă.
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- Costane! Îs, i zise mos, Mărian as, ezat, să te duci să-mi
aduci rachiu.

- Pentru ce, mos, Măriane! Îl întrebă Costan în îndo-
ială.

- Nu întreba pentru ce, ci ît, i ia bani s, i te du.
- Mă duc! zise Costan, apoi se întoarse în grajd, luă o

garafă s, i plecă.
Mos, Mărian plecă s, i el în urma lui până la poartă, aici

apoi se opri s, i îl as, teptă.
- Costane! grăi el, când îl văzu întorcându-se, pune

garafa jos, apoi vino s, i-mi ajută să închidem poarta.
Costan puse garafa lângă stâlp, apoi amândoi se apu-

cară de poarta ruginită în t, ât, âni s, i după câteva opintiri o
închiseră.

Săvârs, ind acest lucru, ei se duseră în grajd.
- Dacă beau, mi se dezleagă limba s, i-mi perd cumpătul.

S, i adeseori e bine să vorbim s, i să fim mai put, in cumpătat, i.
- As, a o fi, mos, Măriane! răspunse Costan nelinis, tit.
- Dar am să te rog un lucru mare, urmă bătrânul cu

răceală.
- Oricât de mare!
- Un lucru pe care e pusă viat, a.
- Da! mos, Măriane! grăi Costan apropiindu-se de

dânsul.
- Cunos, ti pe coconul Iorgu?
- Iorgu Stroienescu? Căpitanul Stroienescu? Nu-l cu-

nosc. Dar îi s, tiu casa.
- Pe calea Herestrăului?
- Da, mos, Măriane.
- Sâmt, i tu în tine destulă vârtute să mi-l aduci aici?
- Cum să-l aduc?
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- Să-i spui că îl roagă Sevasta să vie la ea, acum, nu-
maidecât, că eu nu sunt acasă s, i nici nu viu, s, i că nu dorm
în casă cu ea. . . N-aibi grijă, că îl va primi mai drăgăstos
decât pe tine.

Costan stete încremenit.
- Îl aduc, mos, Mâriane! chiar dacă ar trebui să-l aduc

în brat, e.
- Dar te sâmt, i tu vrednic a i le spune toate aceste?
- O! Doamne! Doamne! mos, Mariane! zise Costan

înăbus, it, lasă-l pe mâna mea.
- Dar dacă n-ar voi să vie?
- Grija mea de dânsul. Vine! Îi s, tiu eu pe coconii ăs, tia,

le s, tiu felul, le cunosc graiul.
- Ascultă, Costane, îi zise bătrânul as, ezat. Dacă n-ar

voi să vie, te întoarce s, i te du la fiică-mea, îi spune că din
întâmplare te-ai întâlnit cu el, că t, i-a spus c-ar veni, dac-ar
vedea ceva de la mâna ei. . .

- Înt, eleg, mos, Măriane! grăi Costan, plecând. Grija
mea de lucrul ăsta.

Bătrânul privi put, in în urma lui, apoi se opri la us, a
grajdului. Numai acum sâmt, ea din tot adinsul greutatea
faptei la care se pregătea. S, i era hotărât la ea.

El intră în grajd cu un suspin greu.
Cârlanul începu să necheze încet printre dint, i, îs, i în-

toarse apoi capul spre stăpânul său s, i bătrânul văzu stră-
lucirea gălbie a ochilor lui mari.

- Cârlane! zise el. S, i în acest singur cuvânt era cu-
prinsă toată durerea lui.

Calul se smânci de la grajd, se întoarse înapoi s, i, dându-
s, i capul în pământ, îs, i alipi grumajii de stăpânul său.

Mos, Mărian se cutremură. Îs, i aduse aminte noaptea
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de mai odinioară, când sta t, iind cut, itul în mâna încles, tată,
în vreme ce fiică-sa vorbea cu Costan; se văzu plângând
ca s, i atunci, pe grumajii calului, prea slab spre a putea
cumpăta pe fiică-sa în o clipă de izbucnire pătimas, e.

- Nu se poate! strigă el îngrozit. Eu nu-l pot ucide! Să
fie voint, a Tatălui.

S, i grăind aceste, se repezi ca un nebun în urma lui
Costan.

XII

Sosind la ulit, ă, mos, Mărian se gândi put, in, apoi apucă cea
mai scurtă cale. Din ulit, ă în ulit, ă, el străbătea ca s, i când
ar fi gonit ori ar goni pe cineva de moarte. I-a fies, tecare
pas deznădăjduirea lui cres, tea; la fies, tecare cotitură el îs, i
iut, ea pasul.

În sfârs, it, sosi la casa lui Iorgu fără să fi ajuns pe Cos-
tan. A intrat? N-a sosit încă?. . . A făcut ceva? N-a făcut
nimic?. . . El privi împrejur s, i văzu mai întâi prin întune-
rec, apoi în lumina unui felinar pe Costan.

- Ce-i? mos, Măriane, ce-i? Îl întrebă Costan înspăi-
mântat.

- E bine! zise bătrânul. Lasă pe căpitanul. Mâne să-t, i
pui calul la cărut, ă s, i să te întorci acasă.

-Eu?
- Tu, Costane!
- Pentru ce, mos, Măriane?
- Nu întreba! Îi zise bătrânul mâhnit. Fă cum ît, i zic.
- Da! mos, Măriane! răspunse fiăcăul, apoi rămase

privind în urma bătrânului.
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XIII

Întorcându-se, mos, Mărian străbătea din ulit, ă în ulit, ă cu
aceeas, i iut, eală cu care a venit. Cuprins de neastâmpăr,
de îngrijare, de frica unei nenorociri nehotărâte, el gră-
bea s, i tot mai mult grăbea spre casă. Să vadă pe fiică-sa,
să-i spuie singur nu s, tia ce, să plângă în tăcere, s, i iarăs, i
temându-se de năvala patimilor lui.

Cut, itul, pe care l-a fost ascut, it astăzi, mereu îi sclipea
în ochi s, i mereu se temea că ea, în clipa unei izbucniri, va
putea să-l apuce în mână.

Sosind acasă, grăbi spre us, a fiicei sale. Era încuiată.
El ascultă s, i nu auzi răsuflarea ei. Apucă încuietoarea s, i
făcu zgomot.

În casă nu se mis, ca nimic. Acum văzu raza de lumină
străbătând prin gaura cheii. Sângele i se ridică în cap s, i
cu o mis, care repede apucă securea din apropiere, o ridică,
apoi strigă:

- Sevasta!. . . Deschide, Sevasta!
El bătu tare în us, ă. Nici un răspuns.
Ca ies, it din fire, izbi muchea securii în zăvor, încât

us, a se deschise departe înaintea lui.
Securea îi căzu din mână, s, i el rămase încremenit în

prag.
În mijlocul odăii, Sevasta zăcea întinsă pe spate. Cut, itul

ascut, it de către tatăl său era încă în mâna ei încles, tată,
sângele curs din pieptul ei dezvelit aburea încă în răceala
iernatică; dar sânul nu se mai mis, ca, răsuflarea i-a fost
încetat.

Fără mis, care o privi bătrânul ei părinte, fără suspin,
fără un singur glas de durere. Ca des, teptat apoi din somn,
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el se mis, că, închise us, a, se apropie s, i îngenunchiă lângă
dânsa.

„Moartă! Moartă! grăi el râzând. Ucisă de mâna sa,
cu cut, itul pregătit de mine! Moartă! Sevasta! copilul meu
nevinovat! ”

El îi luă cut, itul din mână s, i tăiă cu el cămas, a de pe tru-
pul moartei. După aceea se ridică, aduse vasul cu apă rece
s, i începu să-i spele rana s, i trupul de sânge. Săvârs, indu-le
aceste, o s, terse pe trup, o luă în brat, e s, i o puse în patul
as, ternut. În urmă deschise dulapul, scoase o cămas, ă cu-
rată, îi tăie spatele, o îmbrăcă cu ea, îi despleti părul, apoi
se as, eză linis, tit la picioarele ei s, i rămase privind-o în tă-
cere.

Peste câtăva vreme, bătrânul se ridică, îi sărută frun-
tea, ochii, buzele, rana din preajma inimii s, i picioarele,
apoi căzu în genunchi, îs, i făcu cruce s, i zise Tatăl nostru.

Când se îndreptă în picioare, fat, a lui era aspră s, i hotă-
râtă.

El ies, i din casă s, i peste put, in se întoarse cu un brat, de
lemne, pe care îl as, eză încet subt pat. Apoi aduse al doilea
brat, s, i-l as, eză s, i pe acela, luă cut, itul, rase sângele de pe
podele s, i aruncă răsăturile în apropierea lemnelor.

După aceste el ies, i, închise us, a în urma sa s, i se duse
în cuhnie. Lada împodobită cu flori tăiate în lemn era la
capătul patului; el o ridică în spate, o duse s, i o as, eză în
mijlocul curt, ii. Acum privi împregiur. Era pustiu.

Mos, Mărian se întoarse în casă.
În toată vremea de când a fost luat cut, itul din mâna

fiicei sale moarte, el era cuprins de adâncă durere, dar
linis, tit s, i senin. Acum începu să plângă amarnic. S, i iarăs, i
căzu asupra moartei s, i o cuprinse în brat, ele sale.

A fost trecut miezul nopt, ii când mos, Mărian se ridică,
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luă lampa s, i o răsturnă pe patul în care zăcea moarta.
Patul începu să ardă. El luă focul în mână s, i îl aruncă

în toate părt, ile, încât deodată întreaga odaie se aprinse.
După aceste ies, i, se duse încet afară, coborî treptele s, i,

ajuns în mijlocul curt, ii, se as, eză pe lada sa, privind îngrijat
la răspândirea focului.

Peste put, ină vreme, flăcările începură să iasă pe feres-
tre, acoperământul arunca scântei s, i din ce în ce focul se
răspândi peste casa întreagă.

Pe când lumea înspăimântată veni să aducă ajutor,
mos, Mărian s, edea pe ladă, jălind patruzeci s, i unu de ani
din viat, a sa.

După trei zile ies, ea din Bucures, ti o cărut, ă cu un cal.
Un bătrân linis, tit, nepăsător s, i senin la fat, ă, s, ezând pe o
ladă împodobită cu flori tăiate în lemn, t, inea frânele s, i îs, i
lăsa cârlanul în draga lui voie.

S, i mâna mos, Mărian fără ca să mai privească înapoi.
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Pădureanca

I

Fă trei cruci s, i zi „Doamne-ajută!” când treci pragul casei, fie ca să ies, i, fie ca să in-
tri, căci lumea din întâmplări se alcătuies, te, iar întâmplarea e no-
roc ori nenorocire, s, i nimeni nu s, tie dacă e rău ori bun ceasul în care a por-
nit, nici dacă va face ori nu ceea ce-s, i pune de gând.

Busuioc însă, bogătoiul, era om care s, tie ce voies, te.
Pe vrute, pe muncite, pe chibzuite, el ajunsese gospodar
ce ară cu patru pluguri zece zile de-a rândul s, i seamănă
brazdele numai cu grâu bob ales, s, i de aceea se putea simt, i
destoinic a scoate la capăt lucruri pe care alt, ii nici măcar
de gând a s, i le pune nu se încumetau. Se ivise holeră-n
t, ară, iar Busuioc nu voia să s, tie de ea. Holeră-n timpul
seceris, ului?! La aceasta nu s-a gândit s, i nici acum nu voia
să se gândească. Avea patruzeci de jugăre de pământ aco-
perite cu grâu, un singur lan ce s, ovăia mereu sub sarcina
de spicuri grele; holeră, neholeră el trebuia să-s, i adune
rodul în timp de trei zile, căci put, in se scutură de la cei
săraci, dar mult de la dânsul.

S, i de la mult, i mult s-ar scutura în fies, tecare an s, i încă
mai mult ani s, i ani de-a rândul dacă n-ar fi brat, ul pădure-



nilor flămânzi.
Simt, ind apropierea timpului de secere, pădurile se

pun în mis, care colibă cu colibă, sat cu sat se adună, văile
pornesc întregi spre câmpia întinsă, s, i în câteva zile cât
t, ine locul din Mures, până în părt, ile Orăzii s, i până la iz-
voarele Cris, urilor nu mai rămân prin sate decât mos, negii
neputincios, i, babele bătrâne s, i copiii nevârstnici; setea
de viat, ă îi ia s, i-i duce pe tot, i la sărbătoarea cea mare ce
se t, ine în fies, tecare an o dată pentru împărt, irea pânei de
toate zilele.

Acum stăpânirea oprise această serbare: se dăduse de
s, tire s, i cu toba prin sat, s, i în auzul oamenilor adunat, i la
biserică precum că nimeni nu are voie să părăsească de
seceris, hotarul satului său, nici să primească de seceris,
oameni din alte sate.

– Să văd eu cine mă opres, te pe mine a-mi strânge rodul
muncii mele! strigă Busuioc. Curată nebunie!

De unde ia stăpânirea puterea de a ne opri pe noi tot, i?
La asta nu s-a gândit?! Într-o mână e: Măi, omule, vreai
să mori de foame?”, iar în cealaltă: „Bagă de seamă ca nu
cumva să dai de holeră!” Apoi tot mai bună e holera. Parcă
dacă mi-a fi dat să mor de holeră, stăpânirea o să s, teargă
data mea de acolo unde s-o fi aflând! T, i-e scris, t, i-e scris;
nu t, i-e scris, nu t, i-e scris, s, i sănătate bună.

Socoteala lui Busuioc era făcută: n-avea decât să pună
caii la câteva cărut, e, să plece la păduri ca să-s, i aducă oa-
menii, s, i apoi ar fi vrut el să s, tie care-i acela, un om din
Curtici, care ar îndrăzni să facă gură.

– Măi taică, eu zic să mă duc eu, grăi Iorgovan, iar
Iorgovan era feciorul tătâne-său.

Busuioc nu prea stetea de vorbă cu oamenii, s, i unul
dintre oamenii cu care mai ales nu stetea de vorbă era fiul
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său, Iorgovan.
Iorgovan era, ce-i drept, mai tânăr decât taică-său,

însă tocmai fiindcă era mai tânăr s, i fiindcă îl avea pe Bu-
suioc bogătoiul tată, învăt, ase mai mult în viat, a lui s, i era
oarecum mai cuminte: asta o simt, ea Iorgovan, dar Bu-
suioc o s, tia, s, i în fundul inimii se bucura de ceea ce s, tie.
Iorgovan umblase cinci ani de zile la s, colile din Arad; era
vorba să se facă „domn”, fiindcă avea pe ce, s, i Busuioc visa
nopt, i întregi la domnia feciorului său s, i nici n-avea de ce
să nu viseze, fiindcă feciorul său era bun s, colar. Într-o
bună dimineat, ă se pomenes, te însă cu el acasă.

– Taică, eu m-am gândit să mă dau s, i eu la plugărie, îi
zisese el atunci. Busuioc s-a uitat lung la el, a mai stat pe
gânduri, apoi l-a întrebat:

– Care va să zică rămâi plugar ca mine; de ce nu mi-ai
spus-o tu asta mai nainte?

– Pentru că-mi ziceam, a răspuns Iorgovan, dacă îl
întreb, s, tiu că n-are să voiască; dac-o fac, s, tiu că are să-i
pară rău odată, iar dacă as, tept până ce s-o mai gândi s, i el,
mă tem că o să-mi treacă pofta.

„As, a-i! – gândise Busuioc în el – tot mai bine plugar
de frunte decât boier de rând”.

Însă Busuioc era om însurat, el unul s, i cu nevasta doi,
iar nevasta lui îl avea frate pe popa din Socodor, o avea
soră pe preuteasa din Otlaca, mai avea s, i veri, s, i veris, oare,
s, i e greu lucru să ai neamuri multe s, i să te temi de gura
lor.

„Busuioc nu s, tie să-s, i t, ie feciorul în frâu”: asta n-ar fi
voit Busuioc s-o zică neamurile nevestei sale despre dân-
sul, pentru că avea s, i el neamuri, s, i aceste se supărau când
acelea îl grăiau de rău, s, i apoi se supăraul s, i acelea când
s, tiau că aceste s-au supărat, încât Busuioc se bălăbănise
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câte un an de zile până ce ajungea să se împace.
El se duse dar la popa, fiindcă popa era cel mai cu

minte dintre tot, i.
– Lasă-l frate! – a grăit popa – că el s, tie mai bine la ce-l

trage inima!
De atunci Iorgovan tace, face s, i as, teaptă ca taică-său

să se bucure, iar Busuioc e tată s, i se bucură s, i atunci când
nu prea are de ce.

Cu toate aceste, acum Busuioc stete pe gânduri.
De mai cu minte era fiul său mai cu minte; acum însă

nu era vorba de minte, ci de trecere, s, i trecere tot el, tatăl,
avea mai multă. S, tia pe toată lume, s, i toată lumea îl s, tia
pe el; nu intra în mintea lui gândul că i s-ar pune cineva
în drum când îi zice: „Eu sunt Busuioc de la Curtici”. As, a
era! Lui nu i se punea nimeni în drum; însă Iorgovan era
mai mult decât dânsul: feciorul lui Busuioc!

– Bine băiete, dar bagă de seamă, răspunse tatăl.
S, i nici nu ar fi fost rău dacă Iorgovan, tot ca alte dăt, i,

ar fi fost povăt, uit numai de gândul că-i va părea odată
bine bătrânului.

Era cu minte Iorgovan; însă mintea este s, i ea după
timpuri s, i împregiurări; băiatul era de douăzeci de ani, s, i
mai ales tot timpul seceris, ului ar fi slabă de tot mintea de
douăzeci de ani, prin care nu trece, fie chiar s, i numai pe
fulgerat, s, i câte un gând zburdalnic.

Seceris, ul era o sărbătoare, s, i Iorgovan voia ca pentru
această sărbătoare el să-i aleagă pe oameni, s, i cosas, i, s, i
legători, s, i fete ce trec de-a lungul brazdei s-adune în urma
cosas, ului mănunchii sub secere.

An, lucrul fusese minunat: erau flăcăi sprinteni s, i la
vorbă, s, i la lucruri, un cimpoies, s, i doi lăutari, era s, i-o gură
spartă, erau s, i fetele tot una s, i una, încât iarna toată Ior-
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govan numai la seceris, a visat.
Iar în mijlocul secerătorilor i se ivea totdeauna Simina,

fata crâsnicului de la Zimbru, s, i îndată ce i se ivea Simina,
el trecea cu gândul de la seceris, la trier s, i de la trier la
culesul viilor, fiindcă Simina nu a plecat decât abia pe la
fiertul vinului. La casa lui Busuioc e totdeauna de lucru
pentru o Simină, pentru tatăl ei s, i pentru încă doi, trei
oameni ce se t, in de dâns, ii.

Dar cu Simina n-ar fi voit Iorgovan să deie fat, ă; asta
s, i-o pusese el de mult în gând. Prea îs, i ies, ise din fire pe
atuncea; era bine că s-a dus.

Nu-i vorba, de câte ori se gândea la dânsa, el îs, i făcea
mustrări că n-a sărutat-o nici măcar o dată.

Nu era băiat rus, inos de felul lui, s, i chiar în cele dintâi
zile a voit s-o facă.

– Tu s, tii că eu te las de bunăvoie, îi zisese ea atunci; de
vrei s-o faci cu de-a sila?

De acolo înainte el nu mai voia să o sărute, iar acum,
cu un an mai bătrân, îi era ciudă că n-a voit, s, i n-ar fi vrut
să deie fat, ă cu dânsa, pentru ca nu cumva să-l împingă
păcatul să-i arate că poate voi, dacă vrea, chiar s, i mai mult.

Nu dar la Simina se gândea Iorgovan, ci numai la un
fel de Simină, care vine s, i trece s, i nu lasă-n urma ei decât
o scurtă părere de bine c-a fost.

Lui Busuioc însă nici măcar atât nu-i trecea prin minte,
s, i când Iorgovan s, i-a făcut cele trei cruci s, i a zis „Doamne
ajută!”, tatăl se gândea la cele patruzeci de pogoane ale
sale, iar feciorul la secerătoare.

– Doamne ajută! grăi s, i S, ofron, sluga, care nu se gân-
dea decât să facă treaba în care-l trimisese stăpânul său.
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II

Busuioc avusese dreptate.
N-avea stăpânirea destulă putere spre a-i opri pe oa-

meni la casele lor. Serile de iarnă ei îs, i petrecuseră timpul
povestindu-s, i unii altora cele ce văzuseră peste vară la
câmpie, primăvara îi opreau mereu pe drumet, i în cale ca
să afle de la dâns, ii cum stau sămănăturile de pe s, es, iar
acum s, tiau cu tot, ii că anul a fost mănos s, i as, teptau cu
nerăbdare să le vie vestea că spicul s-a îngălbenit.

Îndată dar ce le-a venit vestea, ei s-au pornit la vale.
S, i adecă de ce să nu pornească?
Pe la dâns, ii nu era holeră. Porunca stăpânirii? Stăpâ-

nirea nu cerea nimic de la dâns, ii; îi oprise numai pentru
că voia să le facă bine ferindu-i de primejdie, s, i treaba
lor era dacă voiesc ori nu să se împărtăs, ească de această
binefacere.

As, a-nt, elegea toată lumea treaba, s, i de aceea, când oa-
menii au început să plece, slujbas, ii satului, care erau s, i ei
tot oameni ca lumea, se făceau că nici nu s, tiu, nici n-aud,
nici nu văd, iar după ce drumurile s-au umplut, i s-a tri-
mis stăpânirii răspuns precum că n-a fost cu putint, ă să-i
oprească pe oameni la casele lor.

Drumul de t, ară de pe valea Cris, ului Alb, ajungând în
apropierea s, esului, la Maghierat, se despică-n doauă, s, i o
parte din cete o ia prin Pâncota spre mijlocul s, esului, iar
alta apucă spre S, iria, ca să înainteze la Arad s, i să treacă
Mures, ul în Banat.

Sosind la S, iria, cetele trec de-a curmezis, a prin sat s, i
se opresc în bătătura de la marginea Câmpiei.

Aici e începutul.
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Satul se-ntinde la poalele celui din urmă s, ir de dea-
luri. Din sus de sat locurile sunt presărate cu vii, s, i mai
sus, coasta e acoperită cu târs, i, pe culmea plaiului se vede
marginea pădurilor, iar într-un vârf ies, it înspre Câmpie,
cel mai înalt dintre toate, se ridică zidurile părăsite ale
Vilagăs, ului, o cetate veche, de unde ochiul străbate toată
Câmpia cât pătrunde zarea de lumină.

Iorgovan plecase de la Curtici înspre amurgul serii s, i
mâna drept spre t, uguiul Vilagăs, ului, s, i mâna iute fiindcă-l
mâna s, i pe el ceva înainte.

Iar S, ofron se necăjea că Iorgovan mâna as, a de iute s, i-
s, i zicea mereu: „Ce-o fi având de-i as, a de neastâmpărat?!”

În curând apoi se înseră s, i Iorgovan îl lăsă pe S, ofron
departe-n urma sa.

Dealurile se ridicau ca nis, te ziduri întunecate în fat, a
lui; se iviră apoi unul câte unul s, i focurile băiet, ilor ies, it, i cu
vitele la păs, une, s, i iar se vedea cetatea, care acum stetea-n
zarea ros, iatică a unui foc mare ca o mogâldeat, ă nemis, cată.

Era înspre miezul nopt, ii când el ies, i dintre holdele din
hotarul S, iriei s, i apuca drumul cel mare.

Plecat cu gândul de lungă călătorie în treburi grele, el
era dus cu gândul lui departe înainte s, i de câte ori vedea
cetatea înaintea sa, îi era parcă n-a plecat încă s, i iar mai
îndemna caii la pas iute.

Însă om era s, i el, simt, ind că li se slobod frânele, o
deteră în pas domol de tot.

Apropiindu-se de sat, el deodată se trezi din oboseala
lui.

De mult încă îi păruse că aude as, a, din când în când,
cimpoi, s, i ceteră, s, i fluier, s, i chiote zburdalnice; trecând
acum un pod de peatră, i se iviră s, i focurile de la marginea
satului, dimpreună cu lumea ce se îndesuia prin zarea lor.
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El sări în picioare, ca să vadă mai bine, apoi strânse
frânele s, i trase cu biciul între cai, iar aces, tia, dedeprins, i cu
baciul, îs, i luară zăbalele în dint, i s, i i se-ntinseră drumului,
încât oamenii de pe la focuri, speriat, i de goana lor, grăbiră
din toate părt, ile să li se pună în drum.

Oprind caii, Iorgovan se uita amet, it împregiur.
Lume, lume s, i iar lume, sute s, i sute, mii de oameni,

un bâlci întreg, s, i tot nu era bâlci, fiindcă la bâlci sunt
s, i care, sunt s, i s, etri, iar aici nu erau decât oameni vii, o
oaste întreagă, s, i tot nu era oaste, fiindcă aici erau pe cât, i
flăcăi, pe atâte fete. S, i precum privea s, i precum asculta
din drum, el nu putea să înt, eleagă nimic; pe ici pe colo
câte un foc, s, i oameni, grămezi-grămezi, unii întins, i pe
jos, alt, ii îndesuindu-se, cei mai mult, u jucând – cimpoi,
lăutari, fluieras, i, cântece, chiote s, i vorbă, vorbă, vorbă,
care le leagă toate s, i le împreună în o singură bâjbâitură.

Iorgovan era foarte nenorocit.
Plecase în cale lungă s, i, plecat abia, se simt, ea la sfârs, itul

călătoriei. S, tiuse el că va găsi pădureni la S, iria, dar că va
găsi atât de mult, i încât să nu mai aibă nevoie de a merge
mai departe, la asta nu s-a gândit.

Dar acum era vorba să vadă ce era de văzut.
El sări din cărut, ă, desprinse caii pe de lături s, i plecă

spre mult, ime. Oamenii erau veseli, s, i Iorgovan îs, i speri-
ase somnul. Văzându-se dar în mijlocul gălăgiei repede-
repede îi trecură prin minte trei gânduri deosebite.

„Bani ai?
Am.
Aici nu te cunoas, te nimeni s, i nimeni nu te bagă în

seamă.
Cine s, tie dacă o să-t, i mai fie dat a vedea încă o dată

un lucru ca s, i acesta.
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O să-l trimit pe S, ofron cu cărut, ele la vreun birt din sat
s, i o să mă duc eu mai târziu”.

Căci erau aici multe pe care omul trebuie să le s, tie s, i
să le vadă.

Cât, iva pas, i de la drum el dete peste o grămadă adu-
nată împregiurul unui foc de vreascuri. Unii s, edeau pe
jos, iar alt, ii steteau în picioare, dar tot, i ascultau neclintit, i
cântecul unui mos, neag ce s, edea pe un fedeles, de lângă foc.
Era cântecul lui Novac. Iorgovan îl mai auzise, par’ însă
că nu tot astfel, s, i se necăjea că nu poată să-l audă destul
de bine în gălăgia cea mare.

În dosul lui un fluieras, s, i un lăutar cântau Ardeleana,
iar un flăcău de cei cu gura spartă luase cinci fete s, i le juca.
Lumea adunată împregiurul lor izbucnea la toată s, otia lui
în hohote s, i iar se stăpânea, ca nu cumva să-i scape vreo
vorbă pe neauzite.

Iorgovan, auzind chiotul s, i hohotele, se-ntoarse în căl-
câi, apoi tresări, rămase o clipă nemis, cat s, i se dete cât, iva
pas, i înapoi.

Îi trecuse ca o săgeată prin inimă: una dintre cele cinci
fete era Simina.

Nu! nu era Simina; era numai o pădureancă, o fată, s, i
pădurencele s, i fetele mai ales pe la miezul nopt, ii seamănă
unele cu altele.

Dar dacă nu era Simina, putea să fie, era un lucru firesc
să fie.

Trecuseră luni de zile de când n-o mai văzuse în gân-
dul lui; s, tia numai c-a văzut-o, s, tia cum fusese, dar nu mai
simt, ise acreala de care i-a fost cuprins tot sufletul în tim-
pul cât a stat dânsa la Curtici; acum, dimpreună cu oame-
nii de la păduri i se ivi s, i chipul Pădurencii, s, i simt, ământul
de acreală, nu amărăciune, acreală, ca s, i acreala vinului
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stătut de fiert s, i încă nelimpezit. Cât a stat dânsa la Cur-
tici, zâmbet în fat, a lui nu s-a ivit, mâncarea lui n-a fost
mâncare s, i somnul lui n-a fost somn, s, i totus, i de câte ori
era vorba de plecarea ei, îi venea să răcnească s, i-s, i înfi-
gea ghearele în s, olduri. Era grozav lucru când vrei să nu
voies, ti ce vrei s, i simt, i că nu pot, i voi nimic, ci te duce altul
după cum te poate. S, i lucrul ăsta grozav îl simt, ea Iorgovan
s, i acum.

N-ar fi voit să deie fat, ă cu dânsa, dar voia s-o vadă, s-o
găsească, să afle dacă e aici ori nu, pentru ca nu cumva să-l
zărească ea pe el s, i să se lege de dânsul. S, i fiindcă sufletul
îi era plin de dânsa, oriunde se uita, tot pe dânsa o vedea,
s, i de câte ori se-ncredint, a că tot nu e dânsa, iar o vedea în
altă parte.

Trecuse-n lung s, i-n lat, în crucis, s, i-n curmezis, , mer-
gând la început îngrijat s, i fricos s, i apoi mai iute s, i tot mai
iute, dând cu cotul la dreapta s, i la stânga s, i vârându-s, i
mereu capul printre oameni.

– Pe cine caut, i, câmpiene? îl întrebă un flăcău.
Iorgovan rămase încremenit.
– Eu? pe nimeni, răspunse el. Am venit s, i eu să văd.
Se dăduse de gol, se făcuse de rus, ine, îs, i arătase slăbi-

ciunea.
Dar de unde-l cunos, tea pădureanul?
De unde? De pe port!
– Dar prost mai sunt! strigă el.
Fies, tecare sat are portul lui: n-avea decât să caute un

zâmbran, pentru ca să afle de la el dacă Simina este ori nu
aici.

Nu era Simina s, i nici nu era vorba să vie.
Nu era, s, tia că nu poate să fie, dar el, cu toate aceste, o
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vedea mereu; se uitase parcă prea cu dinadins în soare s, i
îi scăpărau ochii.

În zadar! O Simină, o pădureancă era pe lumea aceasta,
s, i de aceasta el nu putea scăpa; se temuse că o va găsi aici,
iar acum, după ce s, tia că nu o poate găsi, era nemângâiat
s, i-i venea să plece drept la Zimbru.

S, ofron, găsind cărut, a-n drum, s-a necăjit că Iorgovan
a lăsat caii plini de spumă în răcoarea nopt, ii; a dus apoi
cărut, ele la birt, le-a dat cailor nutret, s, i s-a întors s, i el în
bătătura de la marginea satului.

– Ei, ce zici?! Cum ît, i place?! întrebă, trezit s, i el din
somn.

– Mai s, tiu s, i eu?! îi răspunse Iorgovan.
Prea îi păreau molateci pădurenii. Erau veseli, nu-i

vorbă, jucau, chiuiau, râdeau, iar Iorgovan ar fi voit să-i
vadă ies, it, i din fire, ca să-l ieie s, i pe el din minte.

Degeaba! veselie adevărată fără de vin nu se poate.
– Haid’ să facem noi una, încât să-i meargă vestea!

strigă el. Ad-o vadră de vin! Tovarăs, i o să ne găsim noi.
O vadră, doauă, multe vedere putea feciorul lui Bu-

suioc dacă voia. Iar tovarăs, i – slavă Domnului! – se găsesc
tovarăs, i.

În amurgul zilei flăcăii frământau pământul, iar Ior-
govan s, edea pe fedeles, ul de lângă focul de vreascuri, bătea
din palme s, i striga mereu:

– Hupa-t, upa, hupa-t, upa, hop!
Abia o dată, de doauă ori atinsese bocala cu vin, era

încă amet, it, rău amet, it.
– Nu mai vreau! strigă el îndârjit, apoi se ridică s, i o

luă spre sat.
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III

S, ofron, om ca la treizeci de ani, fusese cătană împără-
tească s, i era de mai mult, i ani acum slugă cu simbrie, s, tia
dar ce este datoria s, i porunca stăpânului.

Câtă vreme vedrele erau pline, s, i-a făcut s, i el parte
cuvenită din ele, iară partea lui era mare.

Tocmai mătăhală nu era S, ofron; te uitai însă la el s, i
simt, eai că nici cu parul, nici cu păharul nu-l pot, i doborî.
Înalt nu era afară în seamăn, era însă ciolănos, lat în umeri
s, i greu în tot trupul, un om care duce la tăvăleală. Cu toate
aceste, întorcându-se la birt, pământul i se legăna sub
picioare s, i drumul de t, ară îi era prea îngust.

Ajuns la us, a grajdului, el se opri s, i-s, i adună toate pu-
terile ca să steie drept.

„Sunt amet, it, nu-i vorbă, îs, i zise el, rău amet, it, dar
beat nu sunt. Busuioc e om cinstit, Iorgovan e băiat de
treabă, jupâneasa Vica e bună s, i ea, de tot bună. Ei! ce-i
mai departe?! Prea put, in îmi pasă! Tot mă-nsor la toamnă!”

S, i putea S, ofron să se însoare. Avea bănis, ori dat, i cu
împrumutare, avea un loc de casă în Curtici.

Intrase slugă la Busuioc pentru ca să s, i-l câs, tige nas, ;
toate erau gata; numai nevasta mai lipsea. Iar acum, nu
era beat S, ofron, era însp amet, it s, i ar fi voit să aibă nevastă,
ca să poată săruta pe cineva. As, a era el când era amet, it: îi
era dragă lumea toată.

– Bună dimineat, a! zise el intrând în grajd.
– Bună să-t, i fie inima! răspunse tot el, deoarece caii,

cărora le zisese „bună dimineat, a” nu îi puteau răspunde.
– Dar fân mai avet, i d-voastre?
– Ia vino, mă rog, s, i te uită!
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– Bun! bun! zise el iar încredint, ându-se că este fân.
– Da, bun!
Însă Vulpoiu, unul dintre caii de la cărut, a lui Iorgovan,

stetea gânditor s, i nu mânca.
S, ofron îs, i încret, i sprâncenele, îl apucă de urechi s, i-l

t, ut, ură, apoi se dete înapoi s, i grăi:
– S, ofroane! lasă! nu te necăji! culcă-te să tragi un

pui de somn; dar bagă de seamă să nu te fure somnul,
S, ofroane, că e ziuă, S, ofroane, s, i ai treabă, S, ofroane!

Culcat apoi în us, a grajdului, cu capul pe prag, el în
curând începu a zâmbi prin vis.

Când se albea de ziuă, el sări sprinten în picioare ca
să adape caii s, i să-i t, esele, iară când soarele se ivea din
dosul dealurilor, el se-ntorcea în bătătura de la marginea
satului, ca să vadă ce-i s, i cum s, i să-i poată da stăpânului
său răspuns pe când se va scula.

S, ofron, pădurean s, i el, s, tia să vorbească cu pădure-
nii, tocmai de aceea însă în curând simt, i că anevoia se va
înt, elege cu dâns, ii.

Nici nu voiau pădurenii să steie de vorbă cu dânsul.
Cei mai mult, i ziceau că nu rămân pe aici, ci trec în Bănat,
unde ziua se plătes, te mai bine. Alt, ii îl amânau pe mâne, pe
poimâne, zicând că nu s, tiu încă cum se vor hotărî pret, urile.
Iar put, inii care erau gata de a merge chiar de pe acum la
lucru cereau nis, te pret, uri de te speriai de ele. Trebuia să
le plătes, ti zilele perdute pe drum s, i ostăneala drumului.
Apoi anul era bun, s, i dar din dar se face. Apoi veniseră mai
put, ini decât într-alt, i ani.

Apoi – s, i mai ales – era holeră, s, i degeaba omul în gura
mort, ii nu intră.

Dar toate aceste calea-valea; vorba era că nu se găseau
oameni pe placul lui Busuioc.
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Busuioc îs, i făcuse socoteala cât, i cosas, i, cât, i legători s, i
cât, i mănunches, i îi trebuiau pentru ca să-s, i poată aduna
rodul în timp de trei zile. Pădurenii aveau însă alte socoteli.
Voind a pleca la seceris, , ei se adună în cete de câte cinci
până la o sută de ins, i. Fiecare din aceste cete are apoi un
om al ei, care se învoies, te pentru ceata lui; oameni răzlet, i
nu se găsesc, deoarece pădureanul o dată cu capul nu se
desparte de ceata cu care a plecat. Degeaba se căznea dar
S, ofron să adune numărul poruncit de Busuioc: o dată
erau pre mult, i legători; altă dată prea put, ini cosas, i. Dar,
ceea ce era mai rău, se nimereau totdeauna prea mult, i
care nu fac nici o treabă. Fies, tecare ceată de cel put, in opt
ins, i are câte un cimpoies, ori lăutar s, i câte un băiat care
poartă fedeles, ul cu apă în urma secerătorilor, iar lăutarul
e socotit drept cosas, s, i băietul drept mănunches, . Busuioc
hotărâse un cimpoies, , un lăutar s, i doi băiet, i, iar lui S, ofron
i se nimereau câte patru lăutari, doi, trei cimpoies, i s, i câte
cinci, s, ase băiet, i.

„Să facă Iorgovan ce voies, te el!” grăi S, ofron s, i să în-
toarse necăjit la birt.

Mai rău se necăji când află că Iorgovan tot nu s-a sculat
încă, iar după ce se duse la grajd, el începu a se scărpina la
ureche.

Vulpoiu stetea cu urechile dăbălate s, i făcea zâmbre.
– Am zis eu, grăi S, ofron. Are ceva Iorgovan, trebuie să

aibă. Ziceam eu încă de ieri că omoară caii.
Astă-noapte i-a lăsat asudat, i în mijlocul drumului, iar

acum doarme ca ne alte dăt, i.
Îl s, tia om care nu primes, te să fie purtat de slugile

tătâne-său; dar Vulpoiu era bolnav, s, i, necăjit cum era,
S, ofron nu mai avea răbdare s, i trebuia să-l trezească.

Iorgovan dormea s, i nu dormea; nu s, tia nici el singur
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ce face. Obicinuit a se scula de dimineat, ă, el s-a trezit
deodată cu S, ofron, dar nu-i venea să se scoale. Îi era greu
să mai deie fat, ă cu oamenii care-l văzuseră peste noapte
s, i închise iar ochii, pentru ca să fugă din lume s, i să nu mai
s, tie nimic.

El se uită dar cam supărat la S, ofron când acesta îl trezi.
– Ce-t, i pasă?! zise apoi. Nu cumva ai voi să-mi stic s, i

cheful ca să nu rămâi numai cu paguba? Lasă-l să piară
dacă n-are zile!

S, i iar închise Iorgovan ochii: ar fi voit să doarmă me-
reu s, i să nu se mai trezească tot el însus, i.

Dar el nu mai putea să doarmă.
Un cal?! Put, ină treabă! Dar nu era a bine! Tot n-ar fi

vrut Iorgovan să păgubească.
Însă el voia să-i arate lui S, ofron că prea put, in îi pasă

s, i nu s-ar fi sculat – ferească Dumnezeu! – nici n-ar fi
întrebat, după ce se sculă, despre Vulpoiu.

– Ce-i cu oamenii? întrebă el uitându-se as, a cam pe
furis, în fat, a lui S, ofron.

– Să vii să vezi! îi răspunse S, ofron.
– Sunt ori nu sunt?
– Sunt s, i nu sunt.
– Vorbes, te-mi cum se vorbes, te, grăi Iorgovan mai răs-

tit. Ai fost? n-ai fost? ai găsit? n-ai găsit?
– Am găsit s, i n-am găsit, îi răspunse S, ofron. As, a cum

îi cere nenea Busuioc, n-ai putea să-i aduni decât în sat,
din plin.

Atât îi mai trebuia s, i lui Iorgovan. Dacă nu putea să
doarmă, ar fi voit să meargă mereu înainte până ce nu va
ies, i din lume.

– Atunci pune caii, ca să mergem mai departe, zise el
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hotărât s, i se duse ca să facă socoteala conacului.
S, ofron puse caii – la cărut, a sa trei, iar la a lui Iorgovan

numai doi...
Iorgovan se urca-n cărut, a cu doi cai întocmai cum s-ar

fi urcat când ar fi fost cu trei. Slavă
Domnului, feciorul lui Busuioc n-avea nevoie să-s, i pi-

ardă rostul pentru atâta treabă.
Dar omul om rămâne.
– Cu pielea cum rămâne? întrebă feciorul lui Busuioc.
– O s-o găsim aici, îi răspunse sluga.
– Mână tu înainte!
S, ofron ies, i cel dintâi din curte, iară Iorgovan rămase-

n urma slugii.
– Mare minune! grăi S, ofron. Fire-ar să nu-i fie de

diochi.

IV

Noaptea, pe la cântatul cocos, ilor, Iorgovan era la Cil s, i se
bălăbănea cu Iut, u, un om de acolea din sat, în vreme ce
S, ofron durmea la locul lui, în us, a grajdului, cu capul pe
prag.

– Care va să zică mâne dimineat, ă es, ti cu oamenii aici!
– Las’ pe mine, grăi Iut, u. Dacă nu găsesc în Cil, caut

prin satele de dimpregiur. Am până dimineat, ă timp să
cutreier toate satele până în Dulcele s, i Zimbru.

Iorgovan tresări.
– Nu e departe Zimbru de aici? întrebă el fricos.
– Cale de un ceas s, i nici atâta, îi răspunse Iut, u. T, iu

mereu drumul de t, ară până la Iosăs, el, iar de aici apuc valea
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la stânga s, i ies drept în zimbru.
– Haid’! pleacă! nu pierde timpul! grăi Iorgovan, cu-

prins de neastâmpăr.
Rămânând apoi singur, el începu să se plimbe prin

curtea mare s, i des, artă.
Avea destul timp până dimineat, ă: putea să meargă s, i

să se întoarcă, fără ca să s, tie S, ofron în ce treburi a umblat.
Însă caii erau obosit, i, păgubise o dată; s, i S, ofron durmea-n
gura grajdului.

Era o nebunie! De ce să se ducă? De ce s-o vadă? Ce
avea el cu dânsa?! Nimic, nimic, nimic! Era o mare neno-
rocire pe capul lui pădureanca aceea; dar îi ies, ise o dată
primejdia-n cale s, i nu se mai putea feri de ea, îl apucase o
dată gândul de a se pune călare s, i nu mai putea, nu mai
putea, răcoarea nopt, ii, lumina lunii, umbrele copacilor,
toate-l adimineau.

– Culcă-te s, i dormi! zise el îndârjit, apoi se duse drept
spre o claie de fân ce se afla în fundul curt, ii, îs, i găti un
culcus, s, i se culcă s, i închise ochii.

Somnul însă e câteodată primejdioasă scăpare.
S-a căznit cât s-a căznit, s, i a adormit de la o vreme,

dar îndată ce l-a răpus somnul, el a s, i pornit la drum, dar
în vis căile sunt scurte s, i, pornit o dată nu se mai opri
decât acolo unde-l ducea gândul lui. În cele din urmă se
trezi speriat din somn, se uită zăpăcit împregiurul său s, i,
dându-s, i seamă că tot n-a plecat încă, sări în picioare s, i se
duse la grajd.

Nu era decât pe jumătate treaz, s, i dacă s-ar fi culcat
iar să doarmă, dimineat, a n-ar fi putut să-s, i deie seamă,
a visat oare lucrul acesta ori l-a făcut în aievea; cu toate
acestea, el luă de la scară pe cel mai prost dintre cei cinci
cai.
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S, ofron sări în picioare, gata de a-l umfla.
– Stăi pe pace, că eu sunt, grăi Iorgovan încet.
– Ce vrei să faci?
– Mă duc să caut secerători.
S, ofron as, teptă să iasă cu calul, apoi se culcă iar cu

capul pe prag s, i durmi linis, tit mai departe.
„N-o să mai fac eu în viat, a mea lucrul ăsta cu atâta

poftă”, îs, i zise Iorgovan după ce se văzu ies, it în drumul
cel mare.

Drumul până la Iosas, i e plăcut chiar s, i ziua, dar încă
în zori de zi, pe răcoare, la lumina lunii, s, i Iorgovan îl
trecea ca prin vis. Însă numai de la Iosas, i înainte era, mai
ales pentru el, omul crescut la Câmpie, t, ara minunilor
nespuse.

Aici drumul apucă pe o vale mai strâmtă, t, iindu-se
mereu pe t, ărmurii unui râulet, zgomotos, acum printre
t, arini s, i fânet, e, mai departe printre livezi s, i raris, ti, s, i iar
mai departe prin păduri dese ori pe sub stânci ce atârnă
greu pe coastea piezis, ă, presărată pe ici, pe colo cu câte un
fir de mesteacăn. Se albea de ziuă, s, i păsările începuseră
a zbura din creangă în creangă: din când în când se auzea
câte-o gait, ă ori câte un sturz, turturica gurăia, ciocăni-
toarea bătea-n scoart, a copacului, cocos, ul-sălbatec cânta
de zori, iar privighitoarea, care-l însot, ise pe Iorgovan în
tot drumul lui, speriată parcă de lumina ce începuse a se
revărsa peste culmile dealurilor în vale, îs, i urma cântecul
cu îndoită patimă.

Crescut la Câmpie, Iorgovan n-ar fi crezut niciodată
că sunt cu putint, ă atâte frumuset, i îngrămădite la un loc.
Însă el n-avea timp pentru ele. Ceasul lui Iut, u ies, ise de
tot lung s, i Iorgovan îs, i îmbărbăta mereu calul, ca să nu-l
apuce ziua pe drum.
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Era ziua mare când valea se lărgi.
În fund se ridica Moma, un munte înalt, cu coastele

piezis, e s, i acoperit de sus până jos cu pădure deasă, la
dreapta un deal stâncos, iar la stânga alt deal mai pre-
lungit, pe care se întinde satul cu biserica s, i cu mormint, ii
din sus de ea.

Iorgovan se opri, s, i parcă-i venea să se întoarcă.
Aici era Simina.
Ce să-i zică? ce să-i facă? ce voia el cu dânsa?
Putea el, om în toată firea, să-i spună c-a venit atâta

drum de dragul ei?! Ori putea să-i spună că numai din
întâmplare a nimerit pe aici?!

Dar de unde s, tia el ce poate s, i ce nu poate?!
Simina, fată harnică, se sculase des-de-dimineat, ă, căci

avea urzeală-n război, s, i la război hărnicia se măsoară cu
cotul.

Neacs, u, tatăl ei, ies, ise în pădure să caute lemn de ju-
guri, s, i ea s, edea singură la războiul pus în o poiată din
fat, a casei.

La moarte s-ar fi gândit Simina, dar la Iorgovan nu.
Nu-i vorba, era un timp când se gândea s, i dânsa mult
s, i pe când se gândea, se pomenea că plânge. Însă fetele
nu pot porni ca flăcăii pe urma gândului lor, ci stau s, i se
gândesc s, i as, teaptă s, i plâng, iară gândul te părăses, te când
vede că nu te iai după el, s, i atunci se curmă s, i plânsul.
Era frumoasă Simina s, i se s, tia frumoasă. Încă pe când
era copilă simt, ea că tot, i se uită după dânsa, iar de când
se făcuse fată mare, îi spuneau alt, ii în fies, tecare zi că e
frumoasă, s, i se vedea s, i ea însăs, i în ochii flăcăilor. Iar
fetele frumoase pot să aleagă din plin. Cu toate acestea,
Simina nu s, i-a ales ca pe Iorgovan.

S-a nimerit as, a. Pe când alt, i flăcăi se at, ineau mereu
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după dânsa, feciorul lui Busuioc stetea departe s, i numai
din când în când îi zicea câte-o vorbă, pe care numai dânsa
putea s-o înt, eleagă, s, i nici aceasta nu era vorbă de dra-
goste, ci vorbă scurtă, a omului ce vrea să-s, i ascundă du-
rerea. Astfel a stat timp de trei luni aproape de dânsul, iar
când era să plece dânsa, el trei zile de-a rândul n-a mai dat
pe acasă, pentru ca nu cumva să deie fat, ă cu dânsa.

Văzându-l acum intrat pe portit, ă, ea îs, i curmă lucrul,
aruncă ochii la el, puse încet suveica pe pânza întinsă, apoi
se ridică s, i-s, i făcu cruce.

Un fior, unul singur, îi trecu tot trupul s, i o aruncă cu
un an în urmă: îi venea să închidă ochii s, i să se repeadă la
el.

El însă venea zâmbind s, i linis, tit, ca s, i când abia ieri
s-ar fi despărt, it de dânsa.

– As, a-i că te miri? zise el oprindu-se în fat, a ei, însă
fără de a privi drept la dânsa.

– Nu s, tiu – îi răspunse ea, începând să tremure – s, tiu
însă că-mi pare bine.

– Am venit să te iau la seceris, !
– Mai s, tiu s, i eu?! zise ea. Taica n-avea de gând să

meargă ...
– Dar tu aveai? întrebă el.
– Nici eu! răspunse ea hotărât.
– Ei! atunci te-am văzut măcar, grăi el cu glasul înecat;

poate că e mai bine as, a.
– Mai s, tiu s, i eu?! zise ea, s, i lacrămile o năpădiră.
Iorgovan îs, i mus, ca buzele s, i se uita împregiurul său:

ar fi voit să rumpă, să frângă, să spargă; nu cuteza să se
uite drept la ea; i se închideau ochii când o vedea, căci
simt, ea, că îndată ce o vede, îi vine s-o apuce s, i s-o strângă
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în brat, e, încât să-i peară pofta de a mai plânge.
– Degeaba te uit, i, grăi dânsa, că nu-i nimeni acasă; s, i

chiar dac-ar fi, mie nu mi-e rus, ine să plâng.
– Atunci de ce plângi? Grăi el apropiindu-se de dânsa.

Am venit eu ca să te văd plângând?!
– Mai s, tiu s, i eu de ce ai venit! Răspunse ea as, ezându-se

s, i întorcând fat, a de la dânsul.
Iorgovan începu să-s, i rumpă c-o mână unghiile de la

cealaltă. În cele din urmă el o apucă cu vârful degetelor de
mânecă s, i-i zise:

– Simino! Auzi tu, Simino?! Fii cuminte. Uite, zău
că-mi pierd s, i eu sărita. S, i de ce?!

Ea îs, i s, terse ochii s, i se întoarse spre el.
– Tot am vrut să te întreb, zise apoi, s, i nu s, tiu de ce nu

te-am întrebat: ce vrei tu cu mine?
El dete din umeri.
– Nimic! S, tiu numai că-mi es, ti dragă de mi s-au urât

zilele.
– Dragoste-n sec! zise ea. Eu drago s, i tot eu arsă de

dor.
– As, a-i – răspunse flăcăul – s, tiu că-o as, a.
– Atunci dă-mi pace!
– Dar tu de ce nu-mi dai mie?!
Ea se uită lung la el, dar nu-i răspunse nimic.
– As, a e! Grăi Iorgovan strt, mtorat. Tu nu ai alergat

după mine, dar m-ai făcut pe mine s-alerg. Dar cine s, tie,
poate că e mai bine as, a!

El ar fi voit să-i zică multe, s, i multe ar mai fi avut ea
să-l întrebe, dar mai departe urmau lucruri despre care
el nu putea să vorbească s, i pe care ea ar fi voit să le afle
oarecum pe simt, ite. Rămaseră dar tăcut, i, ea s, ezând în
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război, iar el răzămat pe stâlpul s, urii, s, i cum steteau as, a,
fies, tecare simt, ea că este un lucru de sine înt, eles să steie
as, a s, i să tacă.

As, a i-a găsit Neacs, u când s-a întors de la pădure.
„Adecăte cum vine lucrul ăsta?! se întreba el uitându-

se nedumerit la Iorgovan. Nu s, tia nici el, se bucură ori se
năcăjes, te.

Dar de aceasta nici nu-l întreba nimeni: vorba era să-s, i
ieie fata s, i s-o ducă la Câmpie.

El stete pe gânduri.
O singură fată avea: dacă nici pentru asta n-ar fi avut

slăbiciune, ce mai de om era s, i el?!
Să plece el singur la drum atât de lung? Asta n-o mai

făcuse niciodată în viat, a lui, s, i nu putea parcă nici acum
s-o facă. Cine s, tie câte i se pot omului întâmpla?! S, i totus, i
tocmai în drumul acesta el n-ar fi voit să aibă tovarăs, om
din satul lui.

El se uita împregiurul lui, la casă, la s, ura cu războiul s, i
cu sculele lui de dulgherie, la grădina cu pomi s, i la portit, a
curt, ii sale, se uita cu un fel de înduios, are, apoi grăi:

– Se înt, elege c-o să mergem! Trebuie s-o facem s, i asta,
ca să nu zicem că n-am făcut-o adăuga iar mai încet, as, a,
pentru dânsul.

Iorgovan se simt, ea ca popa ce-a ajuns cu chiu, cu vai
să-s, i puie patrafirul s, i, când e vorba să înceapă slujba, nu
s, tie să citească.

Îi venea să le zică: „Uite! dar dac-at, i veni la anul?!”
Însă nici pentru asta n-avea destulă inimă.
El porni călare-nainte, iar pe dânsa o lăsă ca să vie-n

urma lui pe jos, până la Cil, se-nt, elege, numai până la Cil.
De la Zimbru până la Cil, Iorgovan îs, i t, inea mereu
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calul în frâu, deoarece, cu cât mai mult se depărta, cu atât
mai rău îi părea c-a plecat. Sosind, în sfârs, it, la Cil, el se
plimba neastâmpărat s, i se uita mereu în drumul din care
sosise, dar se uita pe furis, ate, ca nu cumva să-l zăpsească
S, ofron.

Parcă lui S, ofron îi treceau d-alde-astea prin cap?!
S, ofron, când o văzu pe Simina, se uita la ea as, a din

întâmplare, apoi se uita mai cu dinadins, apoi rămase
cu gura căscată s, i în cele din urmă simt, i parcă i s-ar fi
stricat toată viat, a câtă-i mai rămăsese, s, i întregul suflet i
se strânse într-un singur gând: s-o ascundă, ca numai el
să s, tie de dânsa.

– Haid’, soro! tu vii cu mine, îi zise el când oamenii
începură a se urca în cărut, e; sări apoi sprinten, îs, i scoase
sucmanul de subt sacul cu grăunt, e s, i-l întinse pe scândură,
lângă dânsul.

Simina mai stete o clipă nedumerită, mai trase cu
coada ochiului înspre Iorgovan, apoi de urcă s, i se puse
pe sucman lângă S, ofron.

Iorgovan le vedea toate s, i se necăjea, dar nu putea el să-
s, i deie înaintea slugii slăbiciunea pe fat, ă; apoi pe Simina
n-o perdea el oris, iunde ar fi lăsat-o; îi era destul c-o s, tie
aproape s, i poate s-o vadă în tot minutul.

Simina ar fi voit cu toate aceste să fie singură, ca să
poată plânge.

V

Busuioc mos, tenise de la taică-său o moară de vânt, s, i e
bună sculă moara de vânt, mai ales la Curtici, unde cale
de o zi de giur împregiur apă curgătoare nu se pomenes, te.

495



Bătută însă mereu de vânturi, moara lui Busuioc s-a ho-
dorogit în cele din urmă s, i pe când el umbla s-o repareze
din temelii, cumnatu-său, popa, i-a dovedit că-i vine mai
bine să-s, i cumpere o moară cu foc: acum Busuioc avea o
locomobilă us, urică s, i ieftină, care lucra cu foc de paie s, i
mâna vara o mas, ină de treierat, iară în alte timpuri moara
cu doauă petri, pusă în grădina de la marginea satului, în
locul celei de vânt.

Pupăză făcea focul la cazan.
Acest Pupăză, un om de vreo patruzeci de ani, era mai

scurt decât tot, i oamenii scurt, i, cu capul de tot mare, cu
fălcile ies, ite s, i cu ochii înfundat, i în cap s, i îi ziceau Pupăză
pentru că era cam tont de felul lui s, i umbla crăcit, încât
parcă s, chiopăta de amândouă picioarele.

El se trezise la moara lui Busuioc, unde-l lăsase maică-
sa, o femeie fără de căpătâi, de care abia câte un bătrân
îs, i mai aducea aminte. S, i, precum e lumea, se vorbeau
multe despre Pupăză: mai că-i este rudă, mai că frate din
flori cu Busuioc. Destul că nu era slugă cu simbrie, ci
om care se s, tia la el acasă. S, i nici nu-i poruncea nimeni
lui Pupăză; el făcea numai ce-i plăcea lui. Se pomenise la
moară, crescuse la moară s, i acum nu-s, i mai putea închipui
el viat, a lui altfel decât la moară, întocmai precum nici
Busuioc nu s, i-ar fi putut închipui moara fără de Pupăză.

Cu toate aceste, tocmai Pupăză era omul care nu tre-
buia să steie la moară; mânca Pupăză ce apuca, durmea
unde-l prindea somnul, dar t, inea la curăt, enie de t, i se fă-
cea milă de el, s, i dacă Busuioc punea cioareci s, i peptar de
postav civit, Pupăză t, inea să aibă s, i el cioareci s, i peptar
din tot acel postav. Altfel se ducea-n lume.

La moară însă s, i la gura cazanului curăt, enia vestmin-
telor nu se poate păstra: Pupăză era mereu plin de făină,
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de praf, de funingine s, i de ulei, de te fereai să nu te atingi
de el.

Nu-i vorbă, el avea treabă multă s, i nu-i venea timp
să-s, i deie seamă depre aceasta; se găsea însă din când în
când câte un om care, neavând altă treabă, se lega de el
s, i-l năcăjea.

Plecând Iorgovan, Busuioc făcu rânduială, ca să ma-
cine grâul ce mai era la moară, pentru ca după seceris, să
poată pune mas, ina de treierat neîntârziat în lucrare. El
puse oameni să curet, e locul de arie în mijlocul grădinii s, i
hotărî locurile pentru s, irele oamenilor învoit, i să treiere
cu mas, ina lui.

Era dar lume multă la moara lui Busuioc.
Pupăză crescuse la moară; la moară umblă mult, i oa-

meni; mult, i oameni s, tiu multe, s, i multe învăt, ase Pupăză
în viat, a lui: roata morii tot se mai oprea câteodată, dar
gura lui nu. Spunea mereu s, i spunea tot prostii, s, i prostii
put, ine, câte învăt, ase el de la alt, ii, dar le spunea mereu la
alt, i oameni s, i iar la alt, ii, încât morarului îi venea să fugă
în lume iară oamenii ziceau că nu e om mai de haz decât
Pupăză.

Verigă, om de aci din sat, as, tepta de doauă zile să-i vie
rândul la moară: auzise o dată, de doauă ori prostiile lui
Pupăză s, i i se urâse de la o vreme cu ele. Ar fi voit să facă
ceva să-i treacă de urât.

El se uită lung la Pupăză s, i-i zise:
– Bine, măi Pupăză, cum ai ajuns tu?
Pupăză nu se supăra când îi ziceau Pupăză, fiindcă

acesta-i era numele; el se uita însp la cămas, a de pe trupul
său s, i era foarte strâmtorat.

– Ce-i? întrebă el, uitându-se la ceilalt, i oameni, ca să
vadă dacă sunt ori nu s, i ei de părere că nu e curată cămas, a
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lui.
Oamenii se siliră să nu râdă; dar nu era cu putint, ă

să-t, i stăpânes, ti râsul când îl vedeai pe Pupăză uitându-se
astfel, când la cămas, a de pe trupul său, când la oamenii ce
o văd.

– Râdet, i! grăi Pupăză, apoi se scutură pe mâni, ies, i
din moară, se puse pe un bus, tean s, i rămase bosumflat.

Îi era sărită t, andăra, s, i când îi sărea lui t, andăra, era
sărită s, i pace bună.

Acum degeaba se trudeau oamenii s-l încredint, eze
că Verigă vorbes, te săcături, că n-au râs de dânsul s, i că la
moară nimeni nu poate să aibă cămas, ă mai curată decât
a lui; el era om cu minte, cu judecată s, i vedea cu ochii
lui. Muncea cât zece, iar Busuioc nici nu-l îmbrăca măcar
cumsecade; asta era o nedreptate. Nu putea Pupăză suferi
oamenii să-i spună că i s-a făcut nedreptatea aceasta.

În curând el se ridică s, i se depărtă spre sat, ca să le
spună altor oameni mai cu inimă că l-a părăsit pe Busuioc,
că l-a lăsat pe el singur să facă dacă poate.

As, a făcea Pupăză totdeauna când îi sărea t, andăra, s, i
fiindcă lumea s, tia cum face, oriunde se ducea, tot, i se mi-
nunau de curăt, enia vestmintelor lui; iară copiii se luau
droaie după dânsul s, i-l întrebau mereu dacă este ori nu
flămând! Flămând?! Vorba aceasta Pupăză nu o putea
suferi în urechile lui: era mai bucuros să moară de foame
decât să primească o bucată de pâne de la cineva. S, i cu
toate aceste, cutreierând ulit, ele s, i colindând iute de la casă
la casă, el îs, i făcea poftă de mâncare, iar pofta de mâncare
îl înduios, a pe Pupăză.

Înspre seară el începu a li se plânge oamenilor că Bu-
suioc l-a alungat de la casa lui.

Iar Busuioc se plimba necăjit prin casă – nu, necăjit
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nu – mâhnit până în adâncul inimii lui. Cu toate aceste,
acum, tocmai acum, nu s-ar fi legat, Doamne feres, te, de
nimeni; îi era greu a ies, i din casă.

– Nu! s, tia el cine e Pupăză, dar s, tia ce zicea lumea
despre dânsul s, i îi venea să deie cu toporul când se gândea
la droaia de copii s, i la oamenii ce râd de-a lungul ulit, ilor.

Iar el nu putea să facă nimic.
Îndărătnic din fire, Pupăză rămase noaptea întreagă

pe ulit, i, umblând de ici până colo s, i vorbind mereu as, a
singur, s, i abia a doaua zi pe la prânz, stăpânit, în sfârs, it,
de foame, el începu să deie târcoale pe la casa lui Busuioc.

Era târziu după-amiazăzi când el deschise portit, a, in-
tră fricos s, i se opri la intrare.

– Du-te, frate, c-a venit! grăi Busuioc, care nu putea
să-l vadă.

Vica tăie un coltuc de pâne s, i ies, i cu el afară.
Când o văzu, Pupăză începu să plângă, să facă mătănii

s, i să sărute pământul; luând apoi coltucul din mâna ei
se-ntoarse s, i se depărtă iute, vesel s, i tot mai vesel spre
moară.

Abia se-nchise portit, a în urma lui Pupăză, s, i se des-
chise poarta cea mare, ca să intre Iorgovan, cu cele doauă
care de secerători.

S, i n-ar fi putut Iorgovan să sosească în ceas mai potri-
vit decât acesta.

„Se-ntâmplă câteodată!” grăi Busuioc în el când văzu
că la cărut, a lui Iorgovan sunt numai doi cai.

Un lucru de nimic!
Ar fi vrut să nu-l fi băgat de seamă.
S, i totus, i...
Îl s, tia pe Iorgovan om cu socoteală s, i nu se putea du-
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miri ce oare i se va fi întâmplat de s, i-a pierdut rostul, căci
numai as, a, din senin, paguba nu vine, ci omul trebuie
să facă s, i el ceva ca să s, i-o aducă ori să-i deschidă măcar
drumul.

Busuioc nu era acum dintre oamenii în curtea cărora
pot, i să intri fără ca să fii băgat în seamă de stăpânul ca-
sei, s, i nici Simina nu era femeia care poate să treacă pe
nevăzute pe dinaintea cuiva.

Ies, ind în calea celor sosit, i, el trecu o dată cu privirea
peste oameni s, i ochii lui se opriră la dânsa.

Îl ardea parcă la inimă.
O s, tia de tot bine s, i-i era destul s-o vadă pentru ca

să înt, eleagă o mult, ime de lucruri, căci iute se descurcă
lucrurile în mintea omului când li se ives, te căpătâiul.

Încă anul trecut simt, ise Busuioc că-i plac feciorului
său ochii Pădurencei, s, i s-ar fi mâhnit, poate, dacă nu i-ar
fi plăcut, fiindcă erau făcut, i pe plăcute, dar c-a trecut anul
s, i nu i-a uitat, dar că-i plac atât de mult încât îs, i pierde
rostul s, i-s, i omoară caii de dragul lor, asta îl punea pe gân-
duri.

Acesta era da gândul care l-a făcut să meargă el după
secerători?! S, i s-a dus cale de două zile ca s-o aducă pe
dânsa?!

I se făcea lui Busuioc o mare nedreptate; chiar feciorul
lui îi făcea o mare nedreptate.

S, i când i se făcea nedreptatea aceasta?
Acum, chiar acum, după ce i se făcuse o altă nedreptate

tot atât de mare; abia ies, is, e Pupăză din curte, s, i intra
Simina în ea. Dar Iorgovan era feciorul lui. Busuioc îi făcu
fetei semn să se apropie.

Simina îs, i rândui prin o singură scurtătură hainele pe
trup, apoi înaintă cu capul ridicat până la el, se plecă s, i-i
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sărută mâna.
– Să fii sănătoasă! îi zise el. Bine-ai făcut c-ai venit. Du-

te-n casă, că leichii-ti o să-i pară bine. Vico! – strigă apoi,
întorcându-se spre casă – ia vino de vezi s, i tu ce oameni
ne-au sosit la casă!

Dup-aceea al se duse la Neacs, u, îi dete mâna s, i-l în-
trebă de sănătate, în vreme ce Simina se depărta cu pas
linis, tit spre casă.

Iorgovan îs, i făcea de lucru la cărut, i, iar S, ofron stetea
nemis, cat s, i se uita.

În s, apta ani de zile, cât a muncit cu simbrie, s, i-a adu-
nat bănis, ori, frumos, i bani, s, i i-a dat lui Busuioc, să-i pună
cu camete bune pe la oameni, s, i mai avea s, i doauă ju-
găre de pământ cu grâu, iar altul cu porumb; aceasta era
mult, umirea viet, ii lui, începătura tuturor visurilor ce-s, i
făcea despre ziua de mâne; cum stetea acum s, i se uita, ar
fi vrut să-s, i strângă-n o clipă tot ce are, să-s, i cumpere paie
multe paie, s, i să le deie foc paielor s, i să râdă încât să se
prăpădească.

– Să desprindem caii, îi zise Iorgoven, care se mira că
trebuie să i-o zică.

S, ofron se uita sperios la el.
– N-am poftă, îi răspunse. Să-i desprindă cine-i are!
Iorgovan rămase o clipă uimit, apoi se uită împregiu-

rul său, ca să vadă dacă nu cumva a auzit cineva vorbele
aceste.

– N-am acu timp de ceartă, îi zise; dup-aceea desprinse
caii s, i-i luă de căpăstru, ca să-i ducă în grajd.

– Ce faci cu caii?! întrebă S, ofron aspru s, i sări de-i luă
căpestrele din mână. Nu-i vezi că sunt înfierbântat, i de
drum?!
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Grăind aceste, el trase caii după el s, i începu să-i primbe
prin curte.

Iorgovan era feciorul lui Busuioc s, i putea să facă ce
vrea el cu caii tătâne-său; însă sluga avea dreptate, sluga
era mai cu băgare de seamă decât chiar fiul stăpânului.
El se duse da, desprinse caii de la cărut, a slugii, îi luă de
căpăstru s, i începu s, i el să-i plimbe.

Astfel se plimbau amândoi prin curte, privind mereu,
când unul, când altul, la scările casei, ca să o vadă pe Si-
mina ies, ind. Iorgovan ar fi dorit să steie cât de mult în
casă, pentru ca să nu-l găsească în curte când se întoarce,
căci n-ar fi voit să deie fat, ă cu dânsa, iar S, ofron ar fi fost
gata să plimbe toată noaptea caii prin curte, pentru ca nu
cumva, ducându-i la grajd, să-i ducă s, i Iorgovan pe ai lui
s, i să meargă-n casă mai-nainte de a se fi întors Simina.
De aceea, pe cât era de linis, tit S, ofron, pe atât de nelinis, tit
Iorgovan. În cele din urmă el nu se mai putu stăpâni s, i
duse caii la grajd.

S, ofron ar fi vrut să-i spună că nu i-a plimbat încă des-
tul, dar aceasta nu era adevărat, s, i as, a nu-i rămânea decât
să plece s, i el în urma lui.

Din grajd ei nu puteau să vadă dacă Simina se întoarce
ori nu; erau dar ca înt, eles, i să-s, i facă iute treburile s, i să
iasă cât mai degrab’ la lumină.

Busuioc avea slugi destule s, i feciorul lui n-ar fi avut
nevoie să desprindă caii, să-i plimbe prin curte s, i să-i ducă
la grajd, însă nimeni nu-l putea opri de a le face toate
aceste dacă as, a era pofta lui. Iar acum, după ce le făcuse
toate s, i Simina tot nu-s, i mai isprăvise vorba cu stăpâna
casei, el mai putea să tragă s, i cărut, ele în s, opron, să vadă
dacă boii au nutret, , dacă sunt toate în bună rânduială.
Multă treabă-s, i poate face un om harnic în o gospodărie
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ca a lui Busuioc.
Dar, în cele din urmă, el era feciorul părint, ilor săi s, i

se întoarse din drum: e bună hărnicia, dar tot nu te iartă
să vii as, a ca din pus, că s, i să-t, i caut, i de treburi fără de a fi
schimbat mai-nainte o vorbă cu părint, ii tăi. Voia, nu voia,
n-avea încotro: el trebuia să se ducă în casă.

S, i-i era greu lui Iorgovan să deie fat, ă cu părint, ii săi.
N-ar fi vrut, ferească Dumnezeu, ca ei să creadă că el

umblă cu gândul de a s, i-o lua de nevastă pe Simina, dar o
iubea, s, i încă mai put, in a vrut ca cineva să simtă că-i este
dragă s, i nu voies, te s-o ieie.

Mai bine ar fi fost dacă o lăsa unde a găsit-o.
Dar Iorgovan se s, tia stăpân la casă s, i, dacă era vorba,

putea să deie fat, ă cu oris, icine fără ca să i se încles, teze
inima; el se depărtă cu pas hotărât.

S, ofron se uită cât se uită în urma lui, cum te uit, i în
fat, a puhoiului ce vine de-a valma peste tine, s, i apoi, când îl
văzu intrând, se lăsă răzimat de us, chiorul de la us, a grajdu-
lui s, i rămase amet, it. Îi era ca s, i când i s-ar aprinde casa-n
cap s, i s-ar prăbus, i toată lumea peste dânsul.

„Rău m-ai bătut, Doamne!” zise el într-un târziu, apoi
intră oarecum us, urat în grajd s, i începu să-s, i caute de tre-
buri.

El însă nu mai putea să facă nimic.
Nenorocirea-l ajunsese năpraznic: dra fărmecat s, i nu

altă. El ies, i iar în curte, dar în zadar, căci nu putea să vadă
nimic din cele ce se petreceau în casă, s, i nu-i rămânea
decât să as, tepte s, i să dorească, s, i atât de tare îi era dorul,
încât îi părea că el trebuie s-o ajungă, s-o ieie s, i s-o aducă.

S, i cine s, tie dacă nu cumva chiar dusă de dorul lui,
Simina ies, i în cele din urmă din casă s, i se uită peste curtea
în care nu mai rămăsese nici unul din tovarăs, ii ei de drum.
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S, ofron o dorise pentru ca să n-o mai s, tie aproape de
Iorgovan, dar nu voia nici să o vadă, nici să deie fat, ă cu
dânsa: văzuse destul, prea destul. El grăbi dar să-i spună
că ceilalt, i s-au pus la odihnă în s, ura cea mare, ce se afla pe
aria din dosul grajdurilor, iară Simina s, ezuse tot drumul
pe sucmanul lui s, i acum îi era greu de dânsul.

Ea nu mai întrebă dar nimic, ci se duse încotro soco-
tea că-i va afla, spre portit, a de la capătul dinspre case al
grajdurilor.

Acum S, ofron răsufla mai us, urat, dar el tot nu putea
să se depărteze. Era-n amurgul serii: încetul cu încetul se
însera de tot; în cele din urmă răsări s, i luna, s, i el stetea
mereu la us, a grajdului, s, i câtă vreme vedea lumină în case,
îi era peste putint, ă să-s, i părăsească locul.

El trebuia să vadă când iese Iorgovan, dar ar trebui să
iasă, s, i să s, tie unde se duce.

S, i precum stetea as, a, gândurile îl mânau mereu nainte
s, i nu-l îngăduiau să se oprească la ziua în care se afla.

Putea el să împedece pe Iorgovan de a se întâlni cu
Simina?

Trebuie să-l poată?! De câte ori s, i-i gândea pe dâns, ii
singuri împreună, simt, ea că-s, i iese din fire s, i că trebuie
să fie moarte de om. S, i, totus, i, Iorgovan era feciorul lui
Busuioc, s, i în casă, el, sluga lui Busuioc, nu putea să-l
urmărească, iar Simina îi spusese c-a stat trei luni de zile
în casa lui Busuioc, s, i dacă a stat o dată, mai putea să steie.
Apoi, dacă Iorgovan voia să fie singur cu dânsa, putea să-l
trimită pe el undeva.

„Trebuie să i-o spun!” grăi S, ofron hotărât.
El auzi cheia în broasca de la us, a casei. Busuioc îs, i

încuia, ca în toate sările, us, ile de la casă mai-nainte de a
se culca.
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Acum se putea pune s, i el la odihnă.
Nu se putea.
Stătuse toată seara în fat, a casei s, i-i văzuse pe tot, i care

au intrat ori au ies, it; cu toate aceste, acum, când văzu us, a
încuiată, îl izbi gândul: „Dar dacă Simina ar fi s, i ea în
casă?!”

Trebuia s-o vadă el cu ochii lui, ori lua un tăciune s, i-i
dădea foc casei.

În s, ură era linis, te. Oamenii-s, i făcuseră culcus, uri de
fân s, i durmeau tot, i, afară de trei, care steteau de vorbă
împregiurul unui foc de la gura s, urii. Între aces, tia era s, i
Neacs, u. Nu era om bătrân tatăl Siminei; însă vara toată
suferise de friguri, s, i boalele se întovărăs, esc s, i multe se
adună unde s-a pus o dată una: el n-avea poftă de mân-
care, tus, ea cam des s, i nu putea să doarmă. Iar omul care
se simte o dată slăbănog mereu la boala lui se gândes, te:
Neacs, u vorbea cu ceilalt, i de holeră s, i le spunea că se teme
de ea, fire-ar să n-o fi zis în ceas rău.

Tată unei fete frumoase, Neacs, u era obicinuit cu oa-
menii dus, i cu gândul la însurătoare, s, i-i fusese destul să
schimbe o vorbă cu S, ofron, pentru ca să-l s, tie unde bate.
Îi spusese S, ofron în de amănunt ce are s, i ce nu are, ce
poate s, i ce nu poate, îs, i dăduse toată silint, a să se puie bine
cu dânsul, s, i nici nu nimerise rău. Dar tocmai de aceea
Neacs, u ar fi voit să fie culcat când îl văzu pe S, ofron; dac-ar
fi fost un om ca tot, i oamenii, treacă, ducă-se; nu era însă
s, i-i venea greu să-l vadă că degeaba vine, degeaba se duce.

S, ofron simt, i s, i el că bătrânului nu-i prea pare bine
de dânsul, s, i după ce se încredint, ă că Simina nu este în
casă, se porni pe ducă. Dar una e s-o vrei, s, i alta e s-o faci.
Venind, el stricase vorba oamenilor, care mai steteră cât
mai steteră, apoi începură să cas, te s, i în cele din urmă se
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duseră s, i ei să se culce.
S, ofron rămase singur cu Neacs, u s, i acum nu se mai

putea depărta.
Steteau tăcut, i la foc, se uitau din când în când unul la

altul s, i, cum steteau as, a, ei se înt, elegeau unul pe altul.
– Rău am ajuns, nene Neacs, ule, grăi S, ofron într-un

târziu; eu, om în anii mei! N-as, i fi crezut niciodată că se
poate una ca asta.

– S, tiu! îi răspunse Neacs, u, dus pe gânduri.
Mai departe ce să vorbească?! As, a era cum zicea S, ofron,

s, i as, a era cum zicea Neacs, u; steteră dar cât mai steteră,
apoi S, ofron se ridică s, i plecă fără să zică măcar o „Noapte
bună!”, iară Neacs, u luă câteva surcele s, i le aruncă una
după alta în foc.

În vremea aceasta Busuioc se plimba prin casă uitându-
se din când în când la Filip, feciorul lui mezin, un băiat de
vreo optsprezece ani, care s, edea la masă cu peana asupra
hârtiei.

– Scrie! grăi părintele, în sfârs, it: „Cumnate dragă!”
– Dar de ce să nu-i scriu eu din partea mea? întrebă

băiatul.
– Scrie as, a cum ît, i zic eu! – grăi tatăl as, ezat – că tot vine

mai bine. „Mâne încep seceris, ul – urmă el apoi dictând –
s, i mi-au adus oameni de la pădure, cincizeci s, i doi, cât, i
îmi trebuie. Tu s, tii însă că e opreală din partea stăpânirii;
te rog dar să pui caii s, i să vii cât mai neîntârziat la mine,
ca să ne sfătuim ce trebuie să fac. Nu cumva să întârzii,
căci am mare trebuint, ă de tine”. Atât! zise el după aceea,
apoi îs, i scoase pecetea din saltarul mesei, dete cu ea în
perna cu vopseală s, i o puse sub scrisoare.
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VI

Nopt, ile de vară sunt scurte, dar ele despart zilele lungi
una de alta, căci multor bucurii, multor dureri s, i necazuri,
multor gânduri, s, i bune, s, i rele, li se perde firul prin vis, s, i
dacă t, i se întunecă gândul, culcă-te s, i dormi, că ori te vei
des, tepta înveselit, ori firea-t, i este posomorâtă s, i întrista-
rea ît, i piies, te.

Pe la cântatul cocos, ilor casa lui Busuioc era-n picioare,
lăutarul îs, i strunea coardele, cimpoies, ul îs, i potrivea pisco-
iul, iară oamenii se găteau de sărbătoare luându-s, i flăcăii
coasele pe umăr, iar fetele secerea la brâu. Ziua nu era
încă dezvăluită de tot din noapte când ei erau strâns, i cu
tot, i i în fat, a casei, as, teptând să iasă gazda, ca să-i ureze
de secerătoare.

Îndată apoi ce cheia răsună în broasca us, ii de la casă,
cimpoies, ul îs, i umflă cimpoile s, i lăutarul începu să tragă
cu arcus, ul.

Vioară s, i câmpie cât ît, i place, dar s, i vioara s, i cimpoile
sună a pustiu când nu sunt însot, ite de glas omenesc, s, i
parcă nu erau zori de zi de vară, ci amurgul unei neguroase
seri de toamnă.

Erau pornit, i oamenii spe veselie, nu-i vorbă, dar la
casa altuia omul as, teaptă să vie gazda să-i deschidă inima,
iar aici gazdele erau toate puse pe gânduri.

Simina, dac-ar fi întrebat-o îi este inima buno ori nu,
ar fi dat zâmbind din umeri. Îi era parcă-i venea să zboare
ca pasărea ce se vede întoarsă la cuibul ei s, i să cânte s, i
să facă toate nebuniile s, i totus, i umbla ca printre oauă s, i
cut, ite s, i-i era frică să vorbească, să se uite la unul ori la
altul, se temea să se ducă de ici până colo, căci mult, i erau
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pe care îi putea supăra s, i mult, i care puteau să-i strice voia
bună. Dac-ar fi tăiat cu cut, itul în carnea ei, ea s-ar fi legat
iute s, i ar fi mers veselă mai departe, numai pe alt, ii să nu-i
vadă posomorât, i. Ar fi voit dar să intre la învoială cu dâns, ii
mâne-i mâne, dar azi să le uităm toate, fiindcă nimeni nu
s, tie dacă sunt adevărate.

S, ofron s, tia un lucru că e zi de seceris, . S, i omul care
munces, te zi cu zi tot anul s, i munces, te cu drag în ziua
seceris, ului nu se mai târguies, te. La nuntă tot mai pot, i
sta pe gânduri s, i la cumetrie, pentru că nunta s, i cumetria
sunt începuturi dar la secerătoare niciodată. Însă S, ofron
nu era vesel pentru că nu s, tia să fie trist: el se necăjea, se
mânia, îs, i ies, ea câteodată din fire, dar asta nu-l t, inea, s, i
cât dai pn palme, iar îl vedeai cum îl s, tii, as, a, nici zăr, nici
smântână.

În timpul cât S, ofron petrecuse pe drumuri, Petrea s, i
Matei, argat, i la carele cu boi, suciseră din paie de săcară
legători de snopi s, i le încărcaseră într-unul din care, ca
să le scoat, ă la câmp. Erau multe, căci multe trebuiesc
la patruzeci de jugăre de grâu, s, s, i erau grele fiindcă le
stropiseră cu apă, ca să fie jilave.

El se căznea să întoarcă carul cu prot, apul spre poartă,
dar locul era strâmt s, i nu puteau să-i vie de hac, iar S, ofron,
care se cobora din pod cu un sac de porumb, se opri în
mijlocul scării s, i privea zâmbind la cazna lor.

Femeile sunt cam fricoase din fire, s, i văzând că scara
se îndoia cu S, ofron, Simina simt, i toată greutatea sacului
s, i se apropie cam cu frică de scară.

– Dă-te jos, că-mi vine rău, îi zise ea lui S, ofron. Mai
bine te-ai duce să le ajut, i lor.

S, ofron stete o clipă rus, inat, apoi coborî scara s, i puse
sacul jos.
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Îi părea bine că des-de-dimineat, ă Simina l-a văzut s, i
i-a vorbit s, i i-a spus să facă ceva; trebuia să-i zică s, i el o
vorbă.

E însp greu s-o nimeres, ti precum o gândes, ti.
El o apucă de amândouă mânile s, i se uită nedumerit

în fat, a ei.
– S, tii că-mi vine să te sărut?! îi zise apoi.
Simina era fată de optsprezece ani s, i crescuse în să-

rutări; o sărutare mai mult sau mai put, in n-o scotea din
apele ei, însă S, ofron era om de treizeci de ani, s, i fetele
tinere se simt în strâmtoare fat, ă de oamenii de treizeci de
ani. Apoi S, ofron nu era flecar.

– N-ai decât să voies, ti pentru ca să o faci, îi răspunse
ea, fiindcă es, ti mai tare decât mine, dar sărutatul cu de-a
sila nu are nici o noimă.

– Asta n-o s, tii tu, grăi el, apoi îi luă capul între mâni
s, i-o sărută drept pe buze.

Simina îs, i strânse buzele.
As, a nu voia S, ofron, as, a nu era mult, umit; când e uscat

de sete, omul nu se satură cu roua de pe buze.
El îs, i lăsă brat, ul peste umerii ei s, i o strânse la pieptul

lui, apoi îi sărută gâtul s, i ochii s, i iar gura, s, i cu cât ea îs, i
strângea buzele, cu atât sărutările lui erau mai lungi.

Ea-s, i puse mâna pe obrazul lui, ca să-l depărteze de
dânsa.

– Lasă-mă! – ăi s, opti ea înecată – că mi-e rus, ine s, i-mi
vine greu.

– Sărută-mă s, i tu – îi răspunse el că nu te las până ce
nu mă sărut, i.

Simina îs, i deschise ochii s, i-s, i întinse buzele.
O sărutare, dată de silă, de bunăvoie, dar o sărutare.
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– Dumnezeu să t, i-o răsplătească, grăi S, ofron dându-i
drumul.

– Om în toată firea – zise ea turburată – s, i fără toate
mint, ile! Du-te acum s, i le dă ajutor.

S, ofron se aruncă din o săritură la car, îl apucă de inimă,
între roatele dinapoi, îl ridică s, i-l suci, încât ceilalt, i n-
aveau decât să-l cârmească din prot, ap pentru ca să-l în-
toarcă spre poartă.

„Ce să-mi fac facă-i as, a de tare, zise Simina în ea. S, i la
urma urmelor, gaură-n cer pentru o sărutare nu se face”.

Însă Iorgovan le văzuse toate. Stetea s, i se uita, dar
se făcea că nu vede ori că prea put, in îi pasă. S, i mult nici
că îi păsa lui Iorgovan. S, tia el că Simina nu s-a lăsat de
bunăvoie s, i că ea s-a supărat de sila ce-i făcuse, s, i atât îi
era destul. Un lucru nu s, tia dânsul: că Simina, de silă,
bucuros l-a sărutat s, i ea pe S, ofron. S, i oris, icine i-ar fi spus-
o aceasta, el i-ar fi răspuns că minte. Simina însă o s, tia s, i
aceasta, s, i de aceea începu să tremure în tot trupul când
dete cu ochii de Iorgovan.

Ea însă nu era supărată pe S, ofron, nu-s, i făcea sie
înses, i mustrări, ci se întorcea cu pas hotărât spre casă
uitându-se drept în ochii lui Iorgovan, ca s, i când ar fi voit
să zică: „Tu ar trebui să faci ca alt, ii să nu îndrăznească
a mă săruta”. Iorgovan îi înt, elegea privirea s, i fiindcă se
simt, ea vinovat, se făcea că n-o înt, elege s, i se arăta vesel.

Un singur om era care s-ar fi mâniat rău dac-ar fi văzut
cele petrecute: acesta era Busuioc. Să-l puie păcatul pe un
slugoi să sărute fata de dragul căreia feciorul îs, i omoară
calul; n-ar fi avut ochi să vadă feciorul, nici inimă să o mai
poată răbda pe sluga aceea un ceas măcar în preajma casei
lui.

Dar el nu s, tia nimic.

510



S, tia numai că e zi de secerătoare s, i că satul vede când
ies oamenii lui la câmp.

– Voios, i, băiet, i! nu vă lăsat, i, fete! le strigă el închinând
paharul. Simino! S, ofroane, s, i tu, măi Iorgovane, dat, i
nainte, voi suntet, i de casă!

Flăcăii prinseră fetele-n joc s, i începură să chiuiască,
apoi ies, i Vica, stăpâna casei, ies, i Filip cu pus, ca-n spinare,
ies, iră s, i copiii mai mici, s, i după ce se întremă veselia, fetele
începură să cânte s, i secerătorii plecară cântând s, i jucând
la câmp.

Iară veselia-i bună s, i plăcută, s, i când o găses, te omul,
cu una cu două n-o părăses, te.

Atât erau de veseli oamenii, încât S, ofron uitase că tre-
buie să se simt, ă nenorocit când Iorgovan se afla în apro-
pierea Siminei. El nu cânta, pentru că nu s, tia să cânte,
nu făcea glume, pentru că nu s, tia să le nimerească, nu
spunea minciuni, pentru că n-avea de unde să le scoat, ă; le
t, inea însă celor ce cântau isonul, mormăind s, i el din când
în când, râdea de se prăpădea când făceau alt, ii glume s, i
asculta cu gura căscată minciunile altora. Treaba lui era
să adune snopii s, i să-i as, eze în cruci bine încheiate, ca nici
vântul să nu le răstoare s, i nici ploaia să nu strice bobul. S, i
de câte ori lua câte un snop în furcă s, i-l simt, ea că e greu,
inima îi râdea de bucurie, s, i pentru ca bucuria să-i fie mai
mare, lua câte doi s, i trei snopi deodată s, i se ducea cu ei
t, inând furca-n sus ca un steag. Iară când se nimerea să
scormonească vreo prepelit, ă adăpostită sub snop, el se lua
după ea s, i mare îi era mirarea că n-a prins-o din zbor.

Simina s, i Iorgovan nici ison nu le t, ineau celor ce cân-
tau, nici de glume nu râdeau, nici la minciuni nu ascultau,
nici prepelit, ele din zbor nu alergau să le prindă: ei îs, i tră-
iau ziua lor albă.
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Cosas, ii mergeau înainte, pas cu pas, culcând lanul
greu în brazde lungi s, i groase s, i oprindu-se din când în
când, ca să-s, i scoată cutea din teacă s, i să tragă cu ea de-a
lungul coasei ce răsună departe sub bătaia pietrii. În urma
lor fetele printene adună cu secerea harnică brazdele în
mănunchi. Vin apoi flăcăii cu brat, ele vânjoase, întind
legătoarea, adună mănunchii pe ea s, i o strâng sub genun-
chele lor greu, ca t, eapăn să fie snopul. Tocmai în coadă
sunt cimpoies, ul, lăutarul, băiet, ii cu fedeles, ul s, i S, ofron cu
furca-n trei coarne de fier.

S, i merg mereu înainte, s, i precum merg, lanul se culcă-
n calea lor s, i crucile li se ridică pe urmă.

Iorgovan merge s, i el cu dâns, ii, mai leagă ici un snop,
mai colo altul, mai stă fără de nici o treabă, mai se uită
dacă crucile sunt bine clădite, e stăpân, s, i stăpânul trebuie
să-s, i puie mâna la toate.

Ca din întâmplare se duce să strângă-n snop mănun-
chii adunat, i de Simina, s, i mai cu drag îi adună decât alt, ii,
pentru că din mâna ei trece în a lui. Ea se uită din când în
când peste secere la el, s, i el din când în când peste snop
la dânsa, s, i as, a vorbesc pe neauzite s, i se înt, eleg unul pe
altul.

– Nu te-ai supărat? îi zise ea în cele dun urmă.
– S, ofron e un nătărău! îi răspunde el s, i se depărtează,

pentru ca peste câtva timp iar să se întoarcă.
Simina îl urmăres, te cu ochii, s, i-l cheamă, s, i-l aduce,

s, i-l t, ine aproape de dânsa. Iar tac s, i iar îs, i trec de la mână
la mână mănunchii cu spicuri grele.

– Dar vezi – îi zice ea, tot ea cea dintâi – obraznicul
mănâncă praznicul.

Iorgovan scăpă legătoarea din mână s, i rămase privind
nedumirit la dânsa.
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– Nu te înt, eleg, ăi zise el. Vrei să fac s, i eu ca dânsul?
– Nu! îi răspunse ea râzănd. Eu să fac.
Iorgovan se făcu ros, u ca bujorul. Îi era rus, ine, s, i nici

el însus, i nu putea să-s, i deie seama de ce: pentru că e att, t
de slăbănog, încât lasă ca o fată să-i zică vorbele aceste,
ori pentru că-i este dragă fata care le zice. Destul că-i era
rus, ine s, i nu-l mai t, inea locul. Mai legă un snop, apoi se
depărtă.

Simina se făcu acum s, i ea ros, ie. Era fată mare s, i se
mustra că a grăit vorbele acelea, s, i era mâhnită că el a
îmbrâncit-o la ele. De aceea fat, a i se întunecă din ce în
ce mai mult, s, i ea nu-l mai căuta cu ochii, ci se apropiă
pe-ncetul de celelalte fete s, i intră în vorbă cu ele.

Iorgovan trase de câteva ori cu ochiul spre dânsa s, i
văzând că nu mai întâlnes, te ochii ei, iar nu-l mai t, inea
locul.

Fata s, tia că iar trec mănunchii din mânile ei în ale
lui s, i se depărtă cu totul de celelalte fete; ea însă nu mai
îndrăznea să se uite la el, nici să-i vorbească.

– Lesne te superi, îi zise el într-un târziu.
Simina se îndreptă spre el s, i se uită linis, tită în fat, a lui.
– Eu? îi răspunse apoi. Un lucru să s, tii: pot, i să mă

nenoroces, ti pe toată viat, a, dar gând rău n-am să-t, i port
niciodată.

– Nu s, tie omul care o să-i fie gândul de mâne, grăi
flăcăul turburat.

– Ba s, tie! îl întâmpină fata, adunând un nou mănu-
nchi. S, tie – zise iar după ce-s, i ridică secerea de pe brazdă
– fiindcă simte ceea ce nu poate s, ti.

Nu-i mai păsa acum dacă cei de dimpregiur îi aud vor-
bele ori nu, căci toate le răbda, afară de una: ca Iorgovan
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să-i pună dragostea la îndoială.
– S, tiu – urmă ea linis, tită – o văd, o simt, în tot ceasul că

t, i-e rus, ine de dragostea ce o ai cătră mine s, i te feres, ti ca
nu cumva lumea să afle despre ea: dacă nu mă pot supăra
de asta, Iorgovan, n-o să mă supăr de nimic în viat, a mea.

Lui Iorgovan îi venea să răcnească.
– Nu-mi mai zice vorba aceasta – îi zise el înecat – că

mă omor. Lasă! haid’ să tăcem! Uite, mie mi-e destul că
s, tiu că-mi es, ti în apropiere, fără ca să te văd, fără ca să-
t, i aud glasul, s, i pământul pe care l-ai călcat tu îmi saltă
cub picioare când îl ating, s, i spicul care a fost în mâna ta,
spicul ăsta mă farmecă. Doamne! cât de tristă e viat, a mea,
s, i tot as, a as, fi gata să sufăr muncile iadului de dragul unei
singure zile din ea.

– S, i eu, Iorgovane, grăi Simina mis, cată.
– Atunci, haid’ să tăcem, zise el iar, că vorbele sunt

făcute ca oamenii să-s, i ceară cu ele pânea de toate zilele;
pentru aceasta nu s-au făcut încă vorbe, s, i nici nu-i nevoie
de ele. Uită-te-n ochii mei precum mă uit s, i eu într-ai tăi,
s, i dacă nu mă înt, elegi, atunci n-ai în tine aceea ce-t, i dă
înt, elegerea.

– Te înt, eleg, Iorgovane, răspunse ea, dar uite – adăugă
arătând spre S, ofron, care alerga tocmai după o prepelit, ă
– as, voi să te văd s, i pe tine alergând să prinzi pasărea din
zbor.

Iorgovan se uită lung după S, ofron.
– E nebun, grăi el zâmbind. Eu as, fi umblat s-o prind

din cuibul ei când rădicam snopul; dacă a început o dată
să zboare, ori n-o mai prinzi, ori o strives, ti când pui mâna
pe ea.

– Unde dai s, i unde crapă! zise ea. Eu cu gândurile
mele s, i tu cu ale tale. As, voi să te văd s, i pe tine vesel ca pe
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dânsul.
– Se vede că are de ce să fie vesel, îi răspunse Iorgovan.
Simina se uită în fat, a lui s, i se încredint, ă că el n-a grăit

acele vorbe ca să o mustre pe dânsa, s, i nu se gândea Ior-
govan la cele ce se petrecuseră dimineat, a, dar se gândea
dânsa, s, i obrajii iar i se ros, iră.

– Nu are – zise dar – ci crede numai.
– Are cine crede că are, nu cine are numai, grăi Iorgo-

van.
– Atunci crede s, i tu!
Iorgovan se întristă s, i rămase pierdut pe gânduri.
– Lesne e nădejdea când t, i-e put, ină dorint, a – zise el în

cele din urmă – dorint, a mea e mare, Simină, s, i mă tem de
nădejde.

Astfel, din vorbă-n vorbă, iar ajunseră acolo de unde
nu puteau să meargă mai departe.

S, ofron? el îi vedea schimbând din când în când câte-o
vorbă, dar ce-i păsa lui de-un papă-lapte ca Iorgovan.

El i-ar fi crăpat lui Iorgovan în doauă capul dacă l-ar fi
văzut sărutând pe Simina, iar Iorgovan nici nu era măcar
supărat.

Tot as, a zicea s, i Neacs, u. Pentru că dragostea e dra-
goste, s, i dacă t, i-e dragă o femeie, nu prea te pricepi la
glume.

Ei! e frumoasă fata s, i e des, teaptă; îi place să petreacă
cu dânsa. S, i nici dânsa nu prea t, ine la el, căci altfel s-ar fi
supărat pe S, ofron.

As, a zicea Neacs, u, as, a credea el, s, i fiindcă as, a credea,
era vesel, tus, ea din când în când, îl treceau întruna sudo-
rile, se obosea la tot pasul, dar era vesel toată ziua.

Seara târziu, după ce oamenii începură să se aline, el

515



îs, i căută rost să fie singur cu fiică-sa.
O iubea s, i el pe Simina, ar fi iubit-o chiar s, i dacă nu ar

fi fost frumoasă, iar as, a cum era, ar fi iubit-o chiar s, i dacă
nu i-ar fi fost fată.

Niciodată însă el n-a simt, it atât de viu că o iubes, te ca
acum, după ce se întoarse de la secere obosit de-l dureau
toate încheieturile. Seara toată el a s, ezut la o parte pe un
petroi de la colt, ul s, urii, răzămându-s, i spatele de stâlpul
cel mare. Era dus în gânduri, dar ochii lui nu se depărtau
de la fiică-sa.

Îl apucase deodată dorul de casă, de satul lui, de oa-
menii cu care s, i-au petrecut viat, a, de biserica în care s-a
cuminecat atât de adeseori, de mormint, ii în care atât de
des a aprins de ziua mort, ilor lumânările de ceară galbenă,
topită din fagurii stupilor săi. Mult, i s, i lungi ani trecuseră
de când s-a spart cea din urmă oală de pragul casei lui, s, i
numai ca din poveste-s, i mai aducea aminte de părint, ii s, i
de frat, ii săi, de sot, ia s, i de copiii săi, dar cum se uita acum
la fiică-sa s, i cum se gândea la dânsa, mort, ii lui unul câte
unul înviau.

„Taica, fie iertatul, taica întreg”, îs, i zise el oprindu-s, i
privirea asupra ochilor ei. Nu erau tot acei ochi, nu tot
acele gene, dar din o singură căutătură a lor se întrăma
întregul om as, a cum el fusese odinioară.

„Maica, fie iertată, maica-ntreagă”, îs, i zise apoi, când
privi la buzele ei.

„S, i totus, i – urmă el iar – parcă o văd pe Saveta când
mă uit la dânsa: as, a îs, i dedea fie iertată părul din fat, ă, as, a
îs, i sugea buzele, ăsta îi era glasul în tineret, e s, i tot ca dânsa
rostea vorba”, zise el iar.

Tot, i erau, în sfârs, it, rămas, i într-însa, dar nici unul mai
mult decât el însus, i. Pe sine însus, i nu se vedea Neacs, u în
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fiică-sa: el îs, i simt, ea sufletul trecut în trupul ei cel tânăr s, i
plin de viat, ă. Plecări bune s, i rele, slăbiciuni s, i apucături,
firea cea as, ezată s, i îndărătnică, toate erau rupte din el s, i
de aceea toate mângâieri pentru sufletul lui.

El îi făcu Siminei semn să se apropie.
– Ce-i, taică dragă? îl întrebă ea, cuprinse de îngrijare.
– Nimic, Simina tatii – îi zise el, făcându-i loc pe peatră

– s, ezi aci lângă mine, aproape, de tot aproape. Sunt obosit
s, i mi se întramă puterile când mi te simt aproape.

Simina ar fi vrut să-s, i puie capul pe umărul lui, dar
ăsta nu era obicei la dâns, ii.

– Nu mai lucra dacă te simt, i slab, îi zise ea, mustrându-
se în inima ei că l-a făcut să plece de acasă.

– Nu-i as, a, fata mea, îi răspunse el. E de mult de când
n-am lucrat, s, i de aceea obosesc atât de lesne; simt însă că
munca-mi prinde bine, nu mor eu as, a de lesne.

– Nu vorbi de moarte, grăi ea cu inima încles, tată.
– Zic numai as, a, întâmpină el, s, i timp îndelungat ră-

maseră tăcut, i.
Nu-i vorba, mai curând ori mai târziu trebuia să moară

s, i el s, i să rămâie dânsa singură.
El nu vorbiseră niciodată despre Iorgovan; as, a, pe

nesimt, ite, luaseră înt, elegere între dâns, ii ca lucrul acesta
să-l lase neatins. Acum el o prinse de mână s, i se uită lung
la fat, a ei.

– Crezi tu - îi zise apoi – că Iorgovan o să te ieie de
nevastă?

Simina îs, i opri răsuflarea, s, i bătăile inimii îi slăbiră; îi
era greu să răspundă, dar îi părea bine că e cineva în lume
căruia poate să-i vorbească s, i despre aceasta.

– Nu cred, răspunse ea.
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– Es, ti cuminte, fata mea, grăi tatăl. Rău ar fi dac-ai
crede, s, i mai rău ar fi dacă s-ar întâmpla una ca aceasta.

– De ce, taică? îl întrebă ea uimită.
– Pentru că însot, irea făcută fără de voie nu-i pentru

oamenii plămădit, i ca noi, îi răspunse el.
– Cum, fără de voie? Cine să-l silească?
– Slăbiciunea lui – grăi bătrânul – s, i asta nu t, ine toată

viat, a, nici n-o au cu tot, ii pentru tine. Nu te face, fata mea,
pui de cuc în cuib de cioară – urmă el peste put, in – că
nu-t, i este firea pentru aceasta. Tu ai durmit astă-noapte
aici, întinsă pe un brat, de fân, s, i ai durmit bine, dar ei au
durmit în paturi cu perini de puf s, i n-au să uite niciodată
c-ai durmit în s, ura lor.

– Nu-mi pasă, taică!
– Poate că nu-t, i pasă acum, zise el, dar o să vie vremea

când o să-t, i pese. Tu nu s, tii să s, ezi la masa lor, nici să
mănânci cu lingura lor, nici nu s, tii să te îmbraci în portul
lor, nici să vorbes, ti în limba lor.

N-a crezut Simina niciodată că Iorgovan o va lua de
nevastă, cel put, in as, a zicea, că nu crede; acum însă, când
îl vedea pe părintele ei atât de îngrijat, ea începu a se teme
că tot o va lua Iorgovan s, i ar fi voit să-i arate bătrânului că
n-ar fi o nenorocire pentru dânsul, nici pentru dânsa.

– Taică – îi zise ea – m-am gândit s, i eu la toate; dar,
vezi, slujnică să-i fiu, tot m-as, simt, i fericită: e om cuminte
s, i cu inimă bună.

– Dar e slab de înger, îi răspunse bătrânul. Dac-ar fi om
ca S, ofron, ai putea să treci s, i prin foc s, i prin apă alăturea
cu dânsul; dar grea e tovărăs, ia cu un om care nu se uită
mereu înainte, ci caută la tot pasul în dreapta s, i în stânga,
ca să vadă cum vor alt, ii să-l ducă. Dar ce vorbesc eu?!
adăugă peste put, in. Cum t, i-a fi data, as, a-t, i va fi norocul.
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Dar tot as, vrea să s, tiu cum o să-t, i fie!
Ce să vorbească mai departe?”
S, tiau ei oare care este s, i care nu este adevărul, ca să

stăruiască asupra lui?!
Neacs, u ar fi voit să nu mai fi grăit vorbele pe care le-a

scăpat, iar Simina ar fi voit să plângă s, i nu putea.
– Dumnezeu să te poarte-n căile tale! zise el în cele din

urmă s, i se ridică.
– Mai rămâi, taică, îl rugă, cine s, tie când ne-o mai veni

să stăm as, a împreună.
El se as, eză din nou lângă dânsa s, i-o întrebă ce voies, te.
– Nimic, taică, răspunse ea, apoi îs, i puse capul pe umă-

rul lui s, i începu să plângă.
– Fata mea, draga mea fată! plângi, că e bun plânsul,

grăi el mis, cat, uitându-se mereu la fat, a ei.

VII

Cumnatul lui Busuioc era popa Furtună de la Socodor.
Nu-l chema Furtună pe părintele Ioan, dar as, a-i zicea

lumea s, i lumea s, tia ce zice.
Primind scrisoarea cumnatului său, el începu să zâm-

bească.
Unde l-o fi strângând opinca de-i este as, a de grabă?!
Căci de holeră nici nu putea să fie vorba. Doctorii

dovediseră că nu mor de holeră decât cei ce se îmbolnăvesc
s, i n-au în el destulă putere pentru ca să se facă sănătos, i,
de aceea stăpânirea îs, i schimbase poruncile s, i orânduise
ca oamenii să nu mănânce castravet, i, nici pepeni, nici
poame necoapte, s, i dacă, cu toate aceste, ar muri, să li se
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facă groapa c-o palmă mai adâncă decât la ceilalt, i. Asta
Busuioc trebuia s-o s, tie, s, i chiar dacă n-o s, tia, n-avea el
nevoie de barba lui popa Furtună pentru ca să se descurce
cu holera.

Popa începu să-s, i scarmene barba. Acesta era obiceiul
lui când îi venea vreun gând bun.

Avea s, i el vreo douăzeci de jugăre semănate cu grâu
s, i as, tepta să-i vie secerători, ca să nu fie silit a se căciuli
pe la poporeni. Era lucru minunat; n-avea decât să-i ieie
pe cei de la Busuioc. Apoi era vorba să pună caii la cărut, ă
s, i grozav îi plăcea lui popa Furtună să meargă s, i să vie, să
bată drumul s, i câmpurile.

– Preuteasă! Preuteasă! striga el uitându-se prin casă
spre a-s, i alege cele ce-i făceau trebuint, ă la drum, pus, ca,
pătas, ca, cornul cu prav, scăunelul cu trei picioare, păhă-
relul de apă s, i dichisul cu tacâm, căci fără aceste nu se
putea.

Ies, ea după-prânz, cu gândul de a se întoarce-n amurg,
însă el le lua toate cu dânsul pentru că altfel, nu-i priia
vânătoarea. Dac-ar fi să caut, i cu de-amănunt, nu prea îi
s, edea bine popii pus, ca, dar dacă i-ar fi trecut cuiva prin
minte să-l oprească de la vânătoare, el s, i-ar fi ras barba s, i
ar fi făcut ca Iorgovan. Fără de câne s, i fără de pus, că nu
putea trăi popa Furtună.

– Cei, popă? s-a aprins casa? întrebă preuteasa ivită-n
us, ă.

El se uită sperios la dânsa.
– As, a-i! te-am chemat, zise el iute. Foarte bine însă,

că fac eu, nu mai am trebuint, ă de tine. Stăi! ce-mi mai
trebuie? urmă apoi peste put, in, aprindu-se în mijlocul
casei s, i puindu-s, i mâna pe frunte.

– Dar unde vrei să pleci? Îl întrebă ea râzând.
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– La Curtici, răspunse el adunându-s, i boscârt, ele; o să
aduc s, i secerători. Uite! – urmă apoi dându-i scrisoarea
– cites, te s, i tu. E vreo treabă la mijloc. Acu mă duc s, i acu
mă-ntorc.

Grăindu-le aceste, el o apucă în semn de ziua bună
de ureche s, i ies, i, iar pe când preuteasa se ivi-n curte, el
s, edea-n cărut, ă, cu pus, ca la dreapta, cu traista la stânga s, i
cu prepelicarul la picioare.

– Haid’! – îi strigă apoi vizitiului – s, i nu durmi, dobito-
cule.

– Încotro, părinte?
– La Curtici!
Cât t, inu drumul prin sat, popa s, edea popes, te la locul

lui, uitându-se mereu la cai, ca să le vadă mersul; îndată
însă ce ies, iră la câmp, el se ridică în picioare s, i luă frânele
din mânile slugii, ca să-i arate cum se mână caii dacă vrei
să-i învet, i la treapăt bun. Zboru, prepelicarul, sări s, i el în
locul popii s, i se as, eză t, eapăn, uitându-se drept înainte s, i
tresărind mereu când se ivea câte o pasăre în calea lor.

S, i iar se as, eza popa s, i se dedea jos prepelicarul, s, i iar
se ridica popa s, i sărea prepelicarul în locu lui. Zboru s, tia
apucăturile stăpânului său, s, i niciodată ei nu-s, i steteau
unul altuia-n cale.

Busuioc simt, ea că se apropie cumnatul său, îl vesti-
seră cânii satului, care se t, ineau totdeauna haită de cărut, a
us, urică a lui popa Furtună, în vreme ce popa-l punea pe
slugă să tragă mereu cu biciul între ei, supărat că nu poate
să facă el însus, i treaba aceasta s, i mult, umit de câte ori se
nimerea ca sluga să pis, te pe vreunul din ei.

– Ce-i, ce s-a întâmplat? întrebă el chiar mai-nainte de
a se fi dat jos din cărut, ă.

– Toate la timpul lor, îi răspunse Busuioc. Acum ît, i
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multămesc numai că nu ne-ai uitat.
Dar popa Furtună nu era omul care poate să as, tepte; el

voia să s, tie acum, nentârziat, pentru ce l-a chemat Busuioc.
Intrând în casă, el îi zise surorii sale: „Bună ziua!”, luă pe
cumnatul său la o parte, ca să-l descoase.

Busuioc era om trecut de patruzeci de ani s, i cu vreo
zece ani mai bătrân decât cumnatul său, însă acesta era
popă, ba chiar om de frunte între popi, s, i de aceea neamu-
rile nu făceau nimic fără de a-l fi întrebat mai-nainte pe
dânsul. S, i nici nu era nevrednic părintele Ioan de trecerea
pe care o avea la neamurile sale. As, a iute s, i furtunos cum
era, el nu se pripea niciodată, ci-s, i lăsa timp. S, i acum el
asculta cu luare-aminte s, i dedea mereu din cap s, i zâmbea
din când în când cu neîncredere.

– Pagubă de calul acela, zise el necăjit. Nu-t, i spuneam
eu să mi-l vizi, că n-ai tu oameni care să s, tie umbla cu el?

– Lasă-l în s, tirea Domnului de cal! grăi Busuioc supă-
rat. Ia spune-mi, ce să fac eu acum.

– Nimic! îi răspunse popa scurt. Tineretul să-s, i facă el
singur treburile.

– Stăi! grăi Busuioc as, ezat. De când a venit fata aceea
la casa mea, stau mereu ca pe spini, fiindcă nu s, tiu cum
să mă port cu dânsa. Ce fac eu dacă băiatul îs, i pune carul
în pietri s, i-o ia de nevastă?

– Nu-t, i cunos, ti feciorul, îi răspunse popa.
– Nu cunos, ti tu fata, întâmpină Busuioc. N-as, voi de-

loc s-o am noră, dar as, a bătrân cum sunt, dacă as, fi văduv,
m-as, face luntre s, i punte s-o am de nevastă. E des, teaptă,
popă, s, i binefăcută, s, i e frumoasă mare minune.

– Apoi nu-l s, tiu eu pe Iorgovan al nostru?! grăi popa
râzând. Trebuie să fie ceva de dânsa dacă a făcut de dragul
ei cale atât de lungă. Dar n-o ia, cumnate. Tu ai lua-o
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pentru că es, ti bătrân, iar el n-o ia pentru că e tânăr s, i n-
are nevoie. Lasă-l frate, lasă-l să-s, i trăiască s, i el traiul.

– N-am zis că nu-l las, răspunse Busuioc. Te gândes, te,
numai, că greu mi-ar fi s-o am noră dac-ar trebui să-mi
fie rus, ine de ea. Vezi tu – adăugă el mai iute – nu s, tiu, s-o
pun la masă cu mine, ori să n-o pun?

– Să n-o pui dacă n-o vrei noră!
– Dar dacă mi-o voies, te băiatul?
– Nu te învoi!
– De asta nu poate să fie vorba, răspunse Busuioc ho-

tărât; mi-e fecior s, i nu pot, pentru că nu s, tiu dacă fac bine
ori rău. De aceea te rog pe tine să-l descos, i pe băiat, ca să
s, tiu ce să fac, unde-o pun, cum îi vorbesc.

– Cumnate, fii om cuminte, grăi popa nerăbdător; nu
te speria de umbra ta. Lasă-l, că încetul cu încetul i se
ures, te de dânsa.

Busuioc se uită lung la el s, i dete de câteva ori din cap.
– Du-te de vezi fata, îi zise apoi, vorbes, te cu ea, s, i vino

să ne înt, elegem dup-aceea.
Popa Furtună stătuse destul la un loc, era obosit de

atâta linis, te s, i foarte mult, umit că se poate duce mai de-
parte. El îs, i adună dar boscârt, ele, luă pe Filip cu dânsul s, i
ies, iră, ei doi s, i cu prepelicarul trei, la vânătoare.

Iorgovan era posomorât. Iar i se înăcrise viat, a. Simina
fusese toată ziua tăcută s, i nu se depărta deloc de tatăl său,
încât el nu se apropia de dânsa.

Zărindu-l acum din depărtare pe unchiul său, el se
depărtă fără de veste din preajma Siminei. Îl s, tia pe popa,
t, inea la el s, i n-ar fi vrut, Doamne feres, te, ca să bănuiască
ceva.

Părintele Ioan, sosind la secerători, le zise bun lucru s, i
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începu să certe mai pe unul, mai pe altul dintre dâns, ii, pe
o fată pentru că nu t, ine bine secerea, pe un flăcău pentru
că nu suces, te bine legătoarea ori nu strânge din destul, pe
un cosas, pentru că nu răstoarnă bine brazda: de tot, i se
lega popa, tuturora le găsea pricină.

Iorgovan mergea pe urma lui s, i as, tepta la tot pasul
să-i vie rândul.

– Dar tu cine es, ti? o întrebă el pe una dintre fete.
Fata-i sărută mâna, îs, i spuse numele, s, i satul, s, i părint, ii.
– Prea bine, grăi popa s, i se duse la alta.
Simina-l s, tia pe popa Furtună. O dată îl văzuse, dar

atunci mai multe zile de-a rândul îs, i făcuse de lucru cu el,
întrebând mereu pe alt, ii ce-i s, i cum s, i de unde, iar despre
popa Furtună oamenii s, tiau multe s, i mărunte. Dar îi era
destul să-i audă glasul s, i să-i vadă pasul, pentru ca să-i
cunoască firea.

„Acesta-i om care se ceartă toată viat, a, dar nu se su-
pără niciodată”, îs, i zise ea; văzând că el vine pas cu pas
spre dânsa, lăt, i un mănunchi ca să-i poată vedea spicele,
alese apoi câteva dintre cele mai frumoase, le înnodă paiul
potrivindu-le în chip de aripă s, i rupse în cele din urmă
paiele, o s, chioapă din jos de nod.

Când se apropie popa, ea-l as, tepta cu legături de spice
în mână.

Iorgovan simt, i că i se aprind obrajii.
– Ce-i asta? întrebă popa privind cam pierdut la dânsa.
– Seceris, , părinte, răspunse ea întinzându-i legătura

de spice.
Popa îs, i luă pălăria din cap, ca să puie spicele la ea,

apoi o apucă pe fată de mână s, i-o întrebă cu voie-bună:
– Dar tu de unde-ai răsărit?
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Simina îi sărută mâna.
– E a noastră, părinte, îi răspunse Neacs, u.
Părintele Ioan se-ntoarse s, i se uită lung la bătrânul

slăbănog s, i uscat de boală s, i de ars, it, a soarelui.
– A ta e fata? – îi zise el – s, i de unde es, ti tu?
– De la Zimbru suntem, părinte; suntem crâsnic la

biserică.
– De la Zimbru? Foarte bine! Ce mai face părintele

Teodor?
– E bine, slavă Domnului – răspunse bătrânul – tocmai

acum în postul Pas, tilor a vrut bunul Dumnezeu de i s-a
nimerit noroc la casă.

Popa Furtună se duse mai departe la alt om s, i iar la
altul, el înainte ducând de-o mână pe Simina s, i t, inându-s, i
în cealaltă pălăria, iar după el Iorgovan s, i frate-său Filip.

S, i e lucru nu s, tiu cum să te ieie cineva s, i să te poarte
as, a, trăgându-te după dânsul; Simina abia îs, i mai putea
stăpâni râsul, iar lui Iorgovan îi venea să intre în pământ
de greu ce-i era.

În cele din urmă ei trecură tot, i oamenii s, i, ajungând
la o cruce de grâu, popa se opri.

– Dar cu ce mai zici? o întrebă el pe Simina.
– Eu, părinte? – răspunse ea zâmbind de-i ies, eau tot, i

dint, ii mărunt, i la iveală – eu zic să-t, i pui pălăria în cap, că
te arde soarele.

Popa-s, i puse pălăria, apoi lăsă mâna Siminei ca să se
scarmene-n barbă.

– Prepelit, e sunt? Întrebă el întorcându-se spre Iorgo-
van.

– Foarte multe! îi răspunse flăcăul.
– Atunci haid’! ia-t, i s, i tu pus, ca s, i vino cu noi.
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Îi plăcea grozav popii să împus, te prepelit, ele din zbor.
Iorgovan ar fi voit să spuie că s, i-a uitat pus, ca necurăt, ată,
că nu-i prea s, tie rândul, că trebuie să rămâie la secerători,
ar cu popa Furtună multă vorbă nu se putea face; ori te lua
cu sila, ori te lăsa în mijlocul drumului. Plecă dar popa, îi
plecară s, i nepot, ii, s, i Simina rămase singură la crucea de
pe miris, tea t, epoasă.

Iorgovan se uită o dată-napoi; nu mai s, tia: să se în-
toarcă ori să se ducă s, i să n-o mai vadă.

– Haid’ grăbes, te, îi zise popa. Pare-mi-se că-t, i umblă
mint, ile într-altă parte, adăugă apoi peste put, in. Măi Ior-
govane, bagă de seamă, că dai de dracul! Tu mă s, tii pe
mine: să nu te puie păcatul să te legi de fată! Dacă t, i-e
de fete, are taică-tău destulă stare să te însoare s, i destule
neamuri să-t, i dea perechea potrivită. M-ai înt, eles?! Fata
nu-i slută s, i-i mai vicleană decât o s, erpoaică cu pui: să nu
aflu că umbli după s, trengării.

Ce-ar fi putut el să zică?! Nu s, tie el oare că pe un-
chiul său nu poate să-l scoată din ale lui?! Asta o s, tia. Dar
nu s, tia Iorgovan cum judecă unchiul său despre dânsul.
S, trengării?! Asta era vorba? El umblă după s, trengării; atât,
numai atât? De asta nu le este bună Simina?

„Parcă nu tot a mea e vina!” îs, i zise el amărât s, i se duse
mai departe la vânătoare.

Erau trei ins, i s, i cu Zboru patru, dar numai Zboru era-
n apele lui; popa dedea mereu gres, ; Iorgovan se trezea
totdeauna prea târziu, iar Filip nici nu înt, elegea cum e cu
putint, ă ca cineva să creadă că poate nimeri o pasăre care
nu doarme pe creangă. Îi era lui popa Furtună destul să
deie o dată gres, pentru ca să-i intre-n cap gândul că n-a
plecat cu noroc de acasă s, i să nu mai poată nimeri.

– Mi-ai stricat tot cheful, îi zise el răstit lui Iorgovan,
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apoi îs, i aruncă pus, ca-n spinare s, i se întoarse în sat, certându-
l mereu pe Filip că e papă-lapte, că e prinde-mus, te, că e
mămăligă nefiartă s, i câte s, i mai câte.

– Ce-i? întrebă Busuioc după ce se văzu singur cu dân-
sul.

Popa îs, i aruncă pus, ca, s, i cornul, s, i păhărelul, s, i pătas, ca,
s, i dichisul cu tacâm, toate una peste alta, în pat.

– S, tie dracu ce să mai zic, zise apoi aprins. S, i adecă de
ce să le iau tot eu toate-n spinare?!

– Nu t, i-am spus?! grăi Busuioc as, ezat.
Vorba aceasta popa Furtună nu putea să o sufere.
– Ce mi-ai spus?! îi întâmpină el trăgănind vorbele.

As, a-i cum am zis eu. De unde?! Nici vorbă! L-a încurcat
fata, atâta e toată treaba. Dar, vezi, l-a încurcat rău.

– Asta o zic s, i eu – grăi Busuioc nedumirit – s, i de aceea
te-am pus pe tine să-l descos, i, fiindcă mie nu-mi venea
bine.

– Lasă-l, frate, să se descurce el! strigă popa mânios;
ce te amesteci în trebile lor?! Las-o să-s, i spargă capul de
zid!

– S, i dacă s, i-l sparge s, i el?
Îmi rad barba! răspunse popa hotărât. S, i n-avea popa

jurământ mai greu decât acesta, fiindcă nimic nu l-ar fi
durut mai put, in decât să-s, i radă barba.

Însă Busuioc nu era mult, umit cu barba cumnatului
său.

„Nu s-a lămurit încă, îs, i zise el; să-l mai las să se gân-
dească”.

S, i-l vedeai pe popa că nu e lămurit, fiindcă se plimba
mereu prin casă s, i muta la tot pasul câte ceva din loc.

– Cine dracu a adus-o pe pădureanca aceasta aicea!
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adăugă el în sfârs, it, adunându-s, i unul câte unul boscârt, ele.
– Eu am adus-o, cumnate – îi răspunse Busuioc cu

inima îndoită – chiar eu, s, i, uite, îmi aduc aminte că-mi
părea bine când am găsit-o fiindcă oamenii lucrează mai
cu inimă când au de aceste în preajma vederii lor.

– Atunci nu te mai plânge, grăi popa s, i plecă strigând
să i se puie caii.

– Vii mâne să te pui la cale cu oamenii! strigă Busuioc.
– Viu!
– O să mai vorbim atunci.
– Eu nu mai am nici o vorbă!
Busuioc tot ca mai-nainte, căci – în zădar! – omul cu

copii tot părinte rămâne, s, i părintele, oricât de bătrâni
i-ar fi copiii, tot copii îi s, tie s, i nu poate crede că ei vor face
ca oamenii cu minte. Îl chemase pe popa pentru ca acesta
să-l facă s-o creadă aceasta s, i acum nu putea să-l creadă
pe popa.

„Eu în tineret, ele mele as, fi făcut prostia aceasta, îs, i
zicea el; iar feciorul meu e tânăr”.

Uita Busuioc că el era feciorul tătâne-său, iară Iorgo-
van era feciorul lui Busuioc.

Întorcându-se de la vânătoare, Iorgovan călca rar s, i
măsurat. Trăise în timp de câteva zile mai mult decât alte
dăt, i s, i luni întregi s, i i se părea c-au trecut ani de zile de
când a plecat după secerători. Noaptea petrecută-n bătă-
tura de la S, iria, drumul făcut de la Cil la Zimbru, întâlnirea
lui cu Simina, toate i se păreau depărtate s, i despărt, ite prin
multe s, i însemnate întâmplări de clipa în care se afla. S, i
trecute erau toate, toate.

Simina era mai tristă de cum fusese toată ziua: avea
de ce să fie. El nu era trist: n-avea de ce să fie.
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Alte dăt, i îi era groază să se apropie de dânsa; acum
nu-i păsa dacă-i este ori nu aproape, dacă o vede ori nu,
dacă-i vorbes, te ori nu.

Simina se uita din când în când la el s, i simt, ea că nu
mai e omul cuprins în luptă cu neastâmpărul său.

– Iorgovane! vreau să vorbesc astăzi cu tine, îi grăi
dânsa când secerătorii plecară spre sat.

– Astăzi e s, i acum, răspunse Iorgovan.
– Acum nu pot, grăi dânsa.
– Cum vrei – zise el – când vrei: n-o să mai pot, i zice că

mi-e greu când mă vede lumea cu tine.
– Mi-e greu mie! s, opti ca înecată, s, i ei îs, i urmară calea

mergând tăcut, i unul după altul, Neacs, u în urma lor, iară
S, ofron când trei pas, i la dreapta, când trei pas, i la stânga.

VIII

Seara, după ce oamenii au început a se alina, Simina um-
bla cuprinsă de neastâmpăr de ici până colo s, i nu putea să
se depărteze, pentru că bătrânul nu-s, i mai lua ochii de pe
dânsa.

– Taică! eu mă duc s, i mă întorc! îi zise ea, voind să se
depărteze.

El o apucă de mână s, i o întrebă unde se duce.
– Am o vorbă cu Iorgovan, răspunse ea cu inima des-

chisă.
Bătrânul îi strânse mâna mai tare, dar nu-i zise nici

da, nici ba. Ea s, tia mai bine ce-o duce. Ar fi voit să o pună
înaintea sa s, i să se uite mereu la ea până ce nu i se vor fi
stins vederile; simt, ea totus, i că dacă ea voies, te, voies, te s, i
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el, s, i dacă ea nu poate rămânea, îi pare s, i lui bine când o
vede plecând.

S, i Simina o s, tia aceasta: i-o spuse bătrânul nu cu gra-
iul, nu cu ochii, ci cu mâna cea uscată. Ea se plecă asupra
lui, îi sărută părul de pe frunte, apoi se depărtă, iar bă-
trânul rămase linis, tit la locul său. Linis, tit? Nu, asta nu e
vorba! Rămase cu viat, a oprită-n loc.

Iorgovan, da! el era linis, tit. As, tepta s, i el, dar as, tepta
ca omul care s, tie că nu în zadar as, teaptă s, i are timp să
as, tepte.

Îs, i făcea băiatul de lucru prin curte.
S, ofron stetea în us, a grajdului: acolo îi era locul. As, tepta

s, i el, el însă ca omul care ar dori ca zadarnică să-i fie
as, teptarea. Când Simina se ivi în curte, el tus, i o dată.

Simina se dete cu inima încles, tată înapoi. Nu s, tia dacă
el a zăpsit-o ori nu, dar o dată cu capul n-ar mai fi ies, it.

Iorgovan plecă după dânsa.
Ea ridică mânile s, i-i făcu semn să se depărteze.
El se opri în loc s, i privi împregiurul său.
S, ofron ies, ise în mână cu furca de fer din grajd; se

ducea să coboare din pod o furcă de fân pentru cai.
Nu! tot n-ar fi voit Iorgovan ca sluga tătâne-său să-i

vadă stând noaptea de vorbă cu Simina. Trebuia să mai
as, tepte.

S, ofron coborî fânul s, i-l duse-n grajd, iar Iorgovan se
întoarse spre casă. Nu s, tia ce să facă. Era supărat. Intră:
te pomenes, ti că Simina nu se mai întoarce, crezând că el
nu mai iese, ori se întoarce s, i nu-l găses, te. Nu intră: ce-o
fi gândind sluga?! Oamenii cinstit, i îs, i fac treburile ziua, la
lumina mare. Era supărat, supărat pe Simina, pe S, ofron,
pe sine însus, i. Supărat pe toată lumea. Mai mare însă
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decât supărarea îi era rus, inea de lucrul pe care îl făcea s, i
nu putea să-l facă.

Busuioc avea fecior s, i n-avea astâmpăr. Nu i-a trecut
niciodată prin minte să-l întrebe pe feciorul său unde se
duce s, i când se întoarce; asta era treaba lui. Acum însă
tatăl nu-s, i găsea locul; ar fi voit să s, tie unde se află s, i ce
face, ar fi voit însă fără ca să întrebe pe cineva.

În cele din urmă el se ridică de la masă, unde steteau
cu tot, ii de vorbă. Par’ însă că tot, i s, tiau de ce iese s, i cu ce
gând pleacă; în clipa când întinse mâna spre broasca us, ii
despre curte, el se întoarse, intră în casa cea mare, se duse
la fereastră s, i se uită în noaptea luminată de lună plină.

S, ofron se cobora din pod cu o furcă de fân, Iorgovan se
întorcea spre casă, iar la capătul grajdurilor Simina stetea
înaltă s, i nemis, cată.

Îi era s, i lui Busuioc rus, ine de ceea ce făcea, dar nici
el nu putea să nu o facă, avea datoria de a s, ti cele ce se
petrec.

Acum tremura s, i el, tremura s, i Iorgovan, tremura s, i
S, ofron, tremurau cu tot, ii în trupurile lor s, i neastâmpărul
pornit de la Simina îi cuprinsese pe tot, i; dedeau tot, i din
prisosul viet, ii lor.

Unul singur dedea din lipsă, s, i tocmai acesta tremura
mai tare, Neacs, u, care nu mai avea timp să as, tepte. El se
ivi la colt, ul s, urii, privind t, intă la fiică-sa, care înainta iar
spre curte.

S, ofron iar tus, i.
„Care va să zică, ăsta stă la pândă?! grăi Iorgovan în el

s, i plecă hotărât spre Simina.
S, ofron ies, i cu furca-n mână.
Iorgovan se făcu că nu-l bagă de seamă.

531



Acum S, ofron aruncă furca cât colo s, i o luă drept spre
feciorul stăpânului său, care se opri în cale s, i-l as, teptă.

Simina rămase încremenită, iar Neacs, u plecă spre cei
doi flăcăi.

– Ce vrei tu cu fata aceea? întrebă S, ofron linis, tit, de
tot linis, tit.

– Ce vrei tu? îl întrebă Iorgovan.
– Eu vreau s-o iau de nevastă! răspunse S, ofron.
– Eu nu vreau s-o iau! grăi Iorgovan deschis.
– Atunci las-o-n pace!
– Nu mă lasă ea pe mine!
S, ofron se dete un pas înapoi. Acum era acum: ce putea

el să facă?
– Mint, i – strigă el – mint, i, mint, i!
Simina, cuprinsă de frică, făcu un pas înainte s, i se

puse între amândoi.
– Nu minte, S, ofroane, grăi dânsa ridicând mâna. De

când e lumea nu s-a spus adevăr mai mare.
S, ofron rămase cu ochii t, intit, i la pământ, s, i pământul

nu se deschidea ca să-l înghită.
Ridicându-s, i apoi privirea, se uită lung s, i la Iorgovan,

s, i la Simina; ar fi vrut să vadă ce este în el de ea îl iubes, te
atât de mult s, i ce lipses, te în ea de el nu este gata să intre
în foc pentru dânsa.

– Nu s-a sfârs, it încă! grăi el întorcându-se înapoi. O
să vedem, o să mai păt, im noi multe.

Neacs, u rămase neclintit între Simina s, i Iorgovan.
Era dus S, ofron s, i era parcă dus pentru vecie; Simina

îl alungase, s, i nimeni nu-i mai putea zice să se întoarcă.
Bătrânul se uita drept în fat, a lui Iorgovan. Multe ar fi

vrut să-i zică, dar cu o singură vorbă Simina îl dezvinovăt, ise.
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– S, i dacă nu vrei, de ce nu vrei? întrebă el în cele din
urmă.

Iorgovan s, tia de ce nu voies, te, dar era bătrânul acela
slăbănog căruia nu voia să i-o spună, pentru că îl durea
grozav cuvântul său în urechile lui.

– De ce nu vrei dacă vrei, că de vrut vrei? întrebă
Neacs, u stăruitor.

– Pentru că nevasta mea nu are să-mi fie numai mie
nevastă – îi răspunse Iorgovan – ci s, i părint, ilor mei noră
s, i rudelor mele om din casă, s, i ar trebui să fie moarte de
om.

Pe Simina o înecă plânsul.
Iară Busuioc, n-auzise nimic din toate aceste, s, i era

bine că n-a auzit, pentru că n-ar mai fi avut ochi să-s, i mai
vadă feciorul care l-a osândit atât de greu.

Când îl văzuse pe S, ofron mergând spre fiul său, deo-
dată a s, i înt, eles ce-l duce pe slugă s, i, cuprins de spaimă,
începu să pipăie prin întuneric s, i tot cu mâna goală ies, i.

Când s-a ivit în pragul casei, S, ofron se întorcea înapoi,
iar ceilalt, i trei steteau la potrivite depărtări unul de altul.

El îi spuse lui Iorgovan să încuie us, a când se va în-
toarce în casă, apoi se duse să se culce.

Intrat abia, el auzi cheia în broască s, i pas, ii lui Iorgovan
prin tindă, dar tot nu putea să doarmă.

Feciorul lui s, i sluga lui se certau asupra unei fete, s, i fe-
ciorul lui n-avea destulă virtute în el ca să-s, i rumpă gândul
de la o fată după care umblă s, i sluga.

Popa Furtună însă tot el cel mai cuminte.
– Nu t, i-am spus eu?! zise el după ce Busuioc îi spuse

cele ce văzuse. As, a e, cum am zis: dacă i-ar fi de-nsurătoare,
nu s-ar ascunde când voies, te a sta de vorbă cu dânsa. Lasă-
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l, frate, să-s, i trăiască s, i el tineret, ele.
– Ba nu-l las! grăi Busuioc scurt.
Îl vedea, parcă, pe Pupăză făcând mătănii s, i sărutând

pământul.
– Ia-o cu tine – îi zise apoi hotărât – s, i grija mea e să

nu se mai întoarcă.

IX

Când popa ies, i la câmp să se tocmească cu secerătorii,
plecă s, i Busuioc cu el până în grădina de la marginea sa-
tului, ca să vadă cum stau treburile cu mas, ina de treierat.

Mas, ina era scoasă în mijlocul grădinii, s, i oamenii se
căzneau tocmai să mute s, i locomobila, un lucru care nu
se poate face fără gălăgie.

– Mai domol, mai domol! – strigă Busuioc – că nu vă
gonesc tătarii.

Oamenii urmară a-s, i face treaba cu mai put, ină gălăgie,
dar cu mai mult zor.

S, i nu e bun zorul când umbli cu lucruri primejdioase
ca mas, ina de treierat.

Grăbit era mai ales Pupăză, care n-ar fi voit deloc să
se mai supere Busuioc s, i acum: el se uita mereu când la
mas, inist, când la Busuioc, gata să puie mâna la toate s, i să
sară de ici până colo, s, i dacă i-ar fi zis Busuioc, el n-ar mai
fi stat pe gânduri, ci s-ar fi aruncat cu paie cu tot în focul
cazanului. Căci era bun om Busuioc, milos s, i iertător.

După ce mutară locomobila s, i o as, ezară în dreptul
mas, inei, umplură cazanul ei de apă, îi deteră foc, s, i pe
când mas, inistul o potrivea din aburi, Pupăză se uita t, intă
la el.
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– Trage chinga, îi strigă mas, inistul.
Pupăză lucra de trei ani s, i mai bine la moara cu foc,

dar tot se mai temea de roate s, i inima i se făcea cât un
purice de câte ori se apropia de vreuna din ele. Voind dar
să tragă chinga peste roata ce pune mas, ina în mis, care, el
închise ochii, îs, i t, inu trupul departe, potrivi iute chinga s, i
se dete iute înapoi.

Roata se învârti de câteva ori, apoi chinga scăpătă s, i
mas, ina se opri.

– Prostule! grăi Busuioc s, i se duse el însus, i să potri-
vească mai bine chinga.

Asta Pupăză n-o putea suferi. Sări asupra chingii, o
apucă s, i-o potrivi mai bine pe roată, dar mâna lui rămase
strivită sub chingă, s, i precum se învârti, roata-l sminci s, i
pe el cu dânsa, îl ridică în aer s, i-l aruncă în celelalte două
roate, care-i sfărâmară într-o clipă oasele s, i-l aruncară ăn
cealaltă parte.

Locomobila scoase un s, uier de se spărie tot satul s, i
mas, ina se opri, iar Busuioc puse mânile în cap s, i-s, i în-
toarse fat, a, ca să nu vadă carnea de om ce se zbătea la
picioarele lui.

– Opres, te-o! îi strigă el mas, inistului. Afurisit să fie
ceasul în care am adus-o în curtea mea.

Grăind aceste, el se întoarse iar s, i se plecă asupra lui
Pupăză.

Nu mai trăia, dar nici mort nu era încă: trupul lui tot
se mai zbătea, buzele i se mis, cau, răsuflarea nu i se oprise.

– O lumânare! zise Busuioc. O lumânare! strigă el iar,
uitându-se în toate părt, ile, ca să vadă dacă tot nu i se mai
aduce lumânarea.

O lumânare?! Put, in lucru! Însă tocmai fiindcă e put, in,
oamenii nu se gândesc totdeauna la el: nu e clipă în care-
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moartea să nu-l poată ajunge pe om, s, i oamenii tot nu-s, i
poartă lumânarea la dâns, ii.

Pupăză muri fără lumânare, s, i Busuioc se întoarse
zguduit acasă.

Mort de moarte năprasnică, strivit de roatele mas, inei
de treierat: ăsta era un lucru nemaipomenit la Curtici, s, i
pe cât de iute se duse vestea despre el, pe atât de în grabă
alergară s, i oamenii la moara lui busuioc.

Murind, omul încetează a mai trăi, dar nu piere din
lume: sufletul lui rămâne s, i petrece cu cei vii, umblând
pribeag de la om la om, ca să-s, i ceară de la fies, tecare drep-
tatea, să mângâie pe cei ce i-au îndulcit viat, a s, i să mustre
pe cei ce i-au amărât-o, s, i vai t, ie dacă vei fi gres, it de dân-
sul, căci pretutindenea unde se ives, te el stai s, i tu, ca să fii
judecat.

– Ce t, i-e omul – grăi Fus, tei – om cu minte ca Busuioc,
să nu se gândească el că la treburi de aceste nu se pun
oameni ca Pupăză!

– Dar bine a făcut, săracul, Dumnezeu să-l ierte! îl
întâmpina Petrea lui Feregă, care s, tia c-as, a i-o fi fost data
s, i t, inea ca lumea să nu arunce asupra lui Busuioc vina
pentru cele petrecute.

Să-l ierte Dumnezeu?!
Adecă de ce să-l ierte?!
Ce-a făcut el în viat, a lui?
Satul întreg, mic s, i mare, tot, i îl s, tiau ca s, i când le-ar

fi fost om din casă, tot, i simt, eau că în viat, a lor nu-l vor
uita, căci singur el fusese în felul lui s, i le plăcea tuturor
să vorbească de dânsul, de mila pe care atât de adeseori a
des, teptat-o în sufletele lor s, i de hazul ce s, i-au făcut cu el.

Iar Pupăză murise fără lumânare.
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Saveta lui S, oric s, tia bine că-ntocmai ca în viat, ă va
cutreiera s, i după moarte tot satul s, i va da mereu târcoale
prin preajma casei lui Busuioc, încât o să-t, i fie groază a
mai ies, i noaptea la ulit, ă.

As, a zicea s, i Vica s, i-l vedea mereu făcând mătănii s, i
sărutând pământul.

S, i fiindcă nici Busuioc nu zicea altfel, t, inea să-l în-
groape cu toată cinstea: să-l întindă în casa lui, să-i facă
toate pomenile.

Vica însă t, inea ca mortul să rămâie, după cum cere
obiceiul, unde i s-a stins viat, a, iar Vica era stăpâna casei
s, i avea tot dreptul de a stărui să nu i se aducă strigoiul pe
cap.

As, a zicea s, i popa.
Era năcăjit popa Furtună că nu s-a oprit s, i el la moară,

ca să fi putut vedea cu ochii lui cele petrecute, căci as, a
lucru nu în toate zilele se poate vedea.

– Nu se poate! grăi el hotărât. Pot, i să-l întinzi pe perini
de mătase, să-i aprinzi o mie de lumânări, dacă a murit
fără lumânare, n-o să-t, i vie oameni la priveghie s, i popii
n-au voie să-l prohodească, nici să-l îngroape în pământ
sfint, it, pot, i să-i dai pomeni peste pomeni, dar n-o să t, i le
primească nimeni.

– Asta e treabas mea! îi răspunse Busuioc.
– La asta nu te pricepi tu, îi întâmpină popa. Dacă

Dumnezeu ar fi voit să i se facă toate, l-ar fi lăsat să moară
de moarte firească.

– Se-ntâmplă câteodată s, i lucruri pe care nu le-o fi
vrând Dumnezeu, grăi Busuioc s, i-l lăsă pe popa cu soră-
sa.

Era mojic Busuioc când îi sărea t, andăra.
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Dar s, i popa era îndărătnic când se supăra.
– Să-i facă ce vrea! – grăi Vica – dar eu plec s, i nici

nu mă mai întorc până ce nu vor fi măturat casa-n urma
mortului.

– Ba tu rămâi, zise popa, s, i plecă s, i el, să-i arate lui
Busuioc că tot nu va face precum voies, te el.

S, i peste un ceas tot satul s, tia că Busuioc s-a pus în
pizmă cu Vica s, i cu popa Furtună s, i că popii nu vor nici
să-l prohodească pe Pupăză, nici să-l îngroape în pământ
sfint, it.

X

La câmp, secerătorii culcau la mai-nainte lanul în brazde
lungi, adunau brazdele, strângeau snopii, s, i S, ofron clădea
crucile.

Veni apoi s, i popa, să le puie la cale cu oamenii.
Iorgovan, care-n tot timpul fusese linis, tit s, i oarecum

aspru, începu să râdă dus, mănes, te când află că popa o ia
s, i pe Simina la Socodor.

Simina îs, i ridică cu îndărătnicie capul.
As, a-i găsi vestea despre cele petrecute la moară.
Mas, ina l-a frânt pe Pupăză s, i l-a făcut... mare minune

cum l-a făcut!
– Ei! s, i? întrebă Iorgovan.
Nu înt, elegea el că atât numai nu poate să fie destul

spre a-l scoate pe om din ale lui.
Când el plecă dimpreună cu popa, ca să vadă cu ochii

săi, Simina făcu o mis, care ca s, i când ar fi voit să-l oprească.
Îi era frică, singură nu s, tia de ce: nu voia să-l s, tie aproape
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de locul unde un om a murit cu moarte năprasnică, nu
voia să-l s, tie văzând roatele care l-au strivit pe acel om,
nici omul, nici locul, s, i parcă-l vedea mereu pe el în roate,
s, i simt, ea că dacă ea însăs, i le-ar vedea, nu s-ar mai putea
stăpâni, ci s-ar arunca orbis, în ele.

N-avea însă Simina de ce să se teamă.
Sosind la moară, el se uită la mort.
Era Pupăză, tot acel Pupăză pe care-l s, tia din copilărie,

care-l purtase-n cârcă, pe care atât de adeseori îl necăjise
s, i care pe el nu l-a necăjit niciodată.

El se întoarse spre mas, ină.
Chinga, roatele s, i dulapul erau pline de sânge: vedea

că aici s-a petrecut lucrul. Dar nu înt, elegea Iorgovan cum
au putut roatele aceste să-l răsucească pe Pupăză încât să-i
stoarcă viat, a din carne s, i din oase. Căci grozav de t, eapăn
îi părea lui intrată viat, a în carea s, i-n oasele omului.

Mas, inistul îi arătă cum l-a apucat roata pe Pupăză,
cum l-a aruncat în celelalte roate s, i cum i-au sfărâmat
aceste oasele.

Acum Iorgovan înt, elegea, vedea cu ochii; se întoarse
iar spre mort, ca să-l vadă s, i-n aievea.

Era Pupăză s, i era mort; dar era mort s, i nu mai trăia;
asta se-ntâmplă-n toate zilele; asta o pot tot, i oamenii!

El se mai uită o dată la roate, apoi se depărtă, dus
ca să nu le mai vadă, s, i tot le vedea mereu stând tăcute,
nemis, cate, pline de sânge s, i ademenitoare în osiile lor de
fier.

Simina se uita în calea lui.
Venea drept, cu capul sus, cu pasul us, or, iar ochii nu îi

mai erau ascuns, i sub genele dese, ci se aruncau îndrăznet, i
în lume; acesta era feciorul lui Busuioc bogătoiul. Omul
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mândru s, i încrezut în el, care nu se sfies, te niciodată.
– Eu nu pot pleca, grăi Simina. Nu pot eu să-l văd as, a

s, i să mă depărtez.
O lovise greu acest om, dar simt, ea că dac-ar călca-o în

picioare, ea ar săruta călcâiul ce-o apasă.
Ea se uită s, i iar se uită la el, cum te uit, i la omul pe care

ai voi să-l siluies, ti a intra în voile tale.
– Iorgovane! – îi zise ea în cele din urmă încet – tu ai

mint, it aseară s, i mint, i s, i acum.
– Eu? îi răspunse el zâmbind. Am o deosebită slăbi-

ciune de a mint, i, s, i dacă i-ar veni dracului poftă să mi se
puie călare în spete, zău m-as, făli că eu l-am încălecat pe
el. Pagubă numai, că dracul nu are poftă!

– Ba are dracu poftă, mare poftă! întâmpină ea. S, tii
tu că e vorba că eu plec mâne de aici?

– S, tiu, răspunse el.
Simina tăcu. O durea nepăsarea cu care el rosti această

vorbă s, i-i venea să se depărteze iar de la dânsul.
– Iorgovane! îi zise apoi peste put, in cu amărăciune,

dar linis, tită ca totdeauna. Tu s, tii ce faci s, i-i fi având cuvin-
tele tale, s, i nu te mai întreb ce s-a întâmplat de te-ai făcut
cum es, ti. Nu crezi tu însă că lucrul ăsta trebuia să fie făcut
altfel? nu simt, i tu că rus, inea mea e mai mult decât toate.

– As, a mi-e pofta! îi răspunse el, râzându-i în fat, ă.
– S, i dacă te-ai pomeni că eu nu voiesc să plec?! îi zise

ea îndărătnic.
Iorgovan se uită speriat la dânsa.
– S, i dacă taică-tău zice să pleci? o întrebă el.
– Nu zice!
– Dar vrea!
– Tocmai pentru că voies, te, trebuie să fac după cum

540



mă trage inima mea s, i mă povăt, uies, te gândul meu, zise
ea. E vorba de viat, a mea, Iorgovane, de norocul meu s, i nu
voiesc să blestem pe nimeni; mai bine să mă căiesc toată
viat, a.

– Rămâi, soro! grăi el râzând iar. Eu te-am adus s, i
trebuie să te t, iu. Tot omul să poarte beleaua pe care s, i-a
luat-o din draga lui voie!

– Îîh! grăi Simina s, i se întoarse înscârbită de la dânsul.
Scârbă îi era Siminei, nu însă de el, ci de sine însăs, i;

de el îi era groază.

XI

Seara era priveghie la casa lui Busuioc, iar la priveghie se
cere voie bună s, i multă gălăgie.

S, i era gălăgie la casa lui Busuioc.
T, inuse Busuioc să se s, tie că moare cu cinste cine a trăit

în casa lui s, i să-i arate popii că poate el când vrea; casa era
plină de oameni, popii erau gata să-l prohodească pe mort,
iar de pomană, grija lui.

Însă nici popa nu stătuse cu mânile în sân.
Mortul nu era întins în casa cea mare, ci jos, într-una

din odăile slugilor; Vica, stăpâna casei, s, edea înfundată
într-un iatac s, i nu voia să s, tie de nimic; groapa nu se săpa
înlăuntrul mormint, ilor, ci tocmai la s, ant, ul de împrejmu-
ire; popii ziceau c-o să-i facă prohod, dar prohodul nu era
decât o moliftă de iertăciune; iar bocitoare nu găsise Bu-
suioc, căci femeile sunt fricoase. Oamenii jucau cărt, i, se
băteau în palmă cu cârpa împletită, spuneau poves, ti, râ-
deau din când în când; dar popa zisese că lucrul acesta nu
poate s-aducă noroc, iar popa era popă; ei le făceau toate la
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porunceală s, i cu frică, uitându-se mereu la us, ă s, i la feres, ti,
ca să vadă dacă nu cumva se ives, te ucigă-l-toaca, fie vreun
strigoi, ca să le ceară socoteală pentru gălăgia ce o fac.

Nimeni însă mai mult decât Busuioc nu simt, ea că nu
sunt a bine cele ce se petrec; era frânt s, i muiat, atât de
mâhnit, încât Neacs, u se uita cu milă la el s, i nu se îndoia
în sufletul lui că Pupăză i-a fost frate.

Hotărându-se a intra la mort, pădureanul îs, i scutură
picioarele, îs, i netezi părul s, i-s, i puse pălăria jos lângă us, ă;
dar el se opri, cuprins de sfială, în prag.

Era singul mortul; nimeni nu s, edea la dânsul, nimeni
nu-l bocea.

– Să-i deie Dumnezeu odihnă! grăi Neacs, u, făcându-s, i
cruce. Iartă-mă, Doamne! dacă-t, i calc voint, a, adause apoi
peste put, in s, i intră, luă un scaun s, i se as, eză într-un colt, al
casei.

Nu putea el să vadă casa pustie: mortul acesta îi era,
parcă, lui frate s, i cel mai apropiat om din lume.

Simina s, edea pe un bus, tean de la capătul casei, dusă-n
gânduri. Din când în când îi curgea câte-o lacrămă peste
obraz; ea o lăsa să se usuce pe el.

Într-o casă era mortul, într-alta Busuioc, iar într-alta
Vica, s, i Iorgovan nu era nicăieri.

Întorcându-se de la câmp, el a stat cât a stat, apoi s-a
dus. Era vorba că s-a dus la moară, ca să vadă cum stau
lucrurile acolo. Îl as, tepta Simina, îl as, tepta mereu să se
întoarcă, s, i precum îl as, tepta, inima i se strângea tot mai
tare s, i pământul tot mai tare-i ardea sub picioare. Ce face
el? Unde se află? De ce nu se mai întoarce? Nu cumva i
s-a întâmplat ceva? Sfinte Doamne! Nu cumva i s-au urât
zilele? Trebuia să-l vadă s, i să nu-l mai scape din preajma
vederii sale.
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Ea-s, i s, terse lacrămile s, i se ridică.
Dar unde să plece s, i cum as, a, fără de veste?
Bătrânul era la mort. Ea nu putea să intre la el, n-avea

în ea destulă inimă să vadă acum un mort întins pe masă.
S, ofron stetea-n us, a grajdului, răzemat de us, chior.
Ea se duse drept la el.
S, ofron se cutremură când o văzu apropiindu-se de

dânsul.
– S, ofroane, îi zise ea, dacă ar fi să mă caute taica,

spune-i că mă întorc în curând.
El o apucă de mână, o strânse s, i o t, inu câtva, apoi

întrebă:
– Unde vrei să te duci?
– Tu s, tii. De ce mă mai întrebi? De ce mă siles, ti să t, i-o

spun?! răspunse ea înecată.
S, ofron se uită lung la ea.
– Uite! zise el. Am fost obraznic cu tine, dar să nu mă

crezi as, a. Nu s, tiu de ce, dar atât de bine îmi pare că ai
venit acum la mine, încât grozav de bine îmi pare! Lasă,
că mă duc eu s, i t, i-l aduc. S, tiu eu ce-i asta, Simino! adăugă
apoi depărtându-se. Simina îs, i acoperi fat, a cu amândoauă
mânile s, i intră înecată de plâns în grajd. S, ofron în fugă se
duse s, i în fugă se întoarse.

– Nu vrea să vie, grăi el amărât.
Simina-s, i s, terse lacrămile.
– Unde se află? întrebă ea.
– Aici la un loc.
– Unde?!
– Nu pot, i tu să te duci acolo.
– Unde?
– La birt, îi răspunse el turbat.
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Simina se îndreptă, făcu o mis, care, ca s, i când ar voi
să se întoarcă, apoi întrebă cu sfială:

– Îi este acesta un obicei?
S, ofron nu era dintre oamenii care înt, eleg s, i ceea ce

nu li se spune, dar era om cu multă inimă s, i simt, ea când
nu putea să înt, eleagă.

„Da! da! îi este un obicei. Îi place să meargă la birt. S, i
dacă intră o dată, nu mai e chip să-l scot, i”.

Acesta era răspunsul care-i dedea brânci.
– Nu-i adevărat! strigă el îndărătnic.
– Ce nu-i adevărat? îl întrebă ea mirată. – De un an, de

când sunt aici, o singură dată l-am văzut s, i pe el la chef, s, i
acu de a doaua oară!

– Haide! haide! zise ea plecând înainte. Haid’, ca să
nu mă duc singură!

S, ofron plecă cu pas hotărât în urma ei.
Iorgovan petrecea.
Într-o odaie retrasă de la birtul cel mare s, edeau cinci

ins, i împregiurul unei mese încărcate cu sticle s, i cu pahare
de tot felul, unele pline, altele răsturnate. Iorgovan era
singur pe o canapea din fund; la dreapta lui s, edea Vasilică,
scrietorul notarului, la stânga S, arica, o fată de aci din
Curtici, pusă sus pe colt, ul mesei, între sticle s, i pahare. La
us, a odăii cântau cinci t, igani, iar Buczy Arpad, un prieten
de s, coală a lui Iorgovan, juca în mijlocul odăii un ceardas,
cu Boris, ca, o altă fată de aci din Curtici.

Iorgovan bătea mereu din palme, s, uiera ceardas, ul s, i
era vesel.

Un chelner veni să-i spuie la ureche c-a trimis taică-său
sluga să-l cheme acasă.

– N-am vreme! răspunse el, s, i-s, i urmă a-s, i petrece.
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Am spus că n-am vreme.
Chelnerul ies, i mult, umit de acest răspuns; dar peste

put, in se ivi S, ofron în us, ă.
Iorgovan sări mânios în picioare, S, arica se dete jos de

pe masă, iar Buczy dete o dată din pinteni s, i se opri în loc.
– Spune-i că nu mă duc! strigă Iorgovan. Să nu-mi

strice cheful, că le dau dracului toate.
– Să-t, i spun eu t, ie o vorbă, s, i rămâi cât ît, i place, grăi

S, ofron, apoi se duse la el s, i-i spuse încet că Simina e afară
s, i vrea să-l vadă.

Iorgovan stete o clipă cam scos din sărite.
– Ei! strigă apoi, dând cu pumnul în masă. Foarte

bine! Să vie s, i ea să petreacă cu noi. O aduc aici.
– Pe cine?! pe cine?! strigară ceilalt, i.
– O să vedet, i voi, le răspunse el s, i ies, i.
Simina se dete un pas înapoi când îl văzu apropiindu-

se cu pas s, ovăitor de dânsa s, i parcă-i era rus, ine de a fi
venit.

– Haid’, fă! îi zise el apucând-o cu brat, ul. Acum e
acum! Acum ca niciodată!

Fata se simt, i cuprinsă de groază, dar nu încercă să i se
pună împotrivă, ci rămase sfiită înaintea lui ca prepelit, a
ce se vede apucată fără de veste.

S, ofron simt, ea că nu e de vorbit cu Iorgovan. E însă
mare lucru când omul se s, tie tare.

– Lasă fata! – grăi el apăsând vorbele – că e pagubă de
doi oameni ca noi. Nu e fata asta de seama ta.

– Nu e de seama mea?! întrebă Iorgovan întorcându-se
spre el. Cu as, a?! Dar adecă ce caut, i mereu lângă dânsa? Ce
vrei, mă?! strigă apoi, punându-se drept în fat, a lui S, ofron.
S, tii tu cine sunt eu?!

545



– Un ticălos es, ti, un om de nimic! răspunse S, ofron.
– S, ofroane! strigă Simina aruncându-se între amân-

doi. Haid’, Iorgovane! – urmă apoi stăruitor – haid’ să
intrăm să petrecem. Nu-l vezi tu că nu s, tie ce zice?

– Ticălos eu?! strigă Iorgovan voind s-o deie în lături.
Stai să vedem!

– Iorgovane?! – urmă ea – vrei tu să te pui aici la ceartă
cu el? Haid’, haid’, să intrăm.

– Care va să zică tu vrei să te duci cu el?! întrebă S, ofron
rece.

– Da! ea voies, te! Răspunse Iorgovan s, i o apucă iar cu
brat, ul, ca să o ducă.

– S, ofroane! – grăi Simina plecând – tu vezi că trebuie.
Sosită apoi în pragul odăii retrase, fata se opri uitându-

se la masa-ncărcată, la t, igani, la cei doi tovarăs, i, se uită
la Iorgovan s, i la cele doauă fete, apoi îs, i trase cu vârful
tegetelor peste frunte. O apucase parcă un fel de amet, eală,
se uita parcă de sus într-un mare adânc s, i adâncul o trăgea
spre el: grozavă îi părea plăcerea desfrâului ce-i răsărea
din păharele răsturnate, din fet, ele t, iganilor s, i din părul
încâlcit al celor doauă fete.

– Dacă t, ie nu-t, i este scârbă de aceste, să rămânem –
zise ea fricoasă – să rămânem s, i să petrecem.

Iorgovan se uita s, i el la masă, la cei doi tovarăs, i, se uita
la Simina s, i la cele doauă fete, se uita la S, ofron, care stetea
ca un stâlp de peatră în dosul Siminei.

– Nu vreau! zise el muiat, apoi se întoarse s, i plecă
s, ovăind mai departe.

Simina-l apucă de brat, , ca să-l sprijinească, iar S, ofron
rămase-n urma lor, călcând pe vârful degetelor, ca să nu-i
supere prin zgomotul pas, ilor săi.
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Grozav se simt, ea de nenorocit, s, i totus, i îi părea bine.
– Lasă-mă! grăi Iorgovan peste put, in, dându-se la o

parte. Merg eu s, i singur.
– Dacă te supără, îi răspunse ea.
– Mă supără! grăi el, apoi se desfăcu, se mai duse cât, iva

pas, i s, i începu în cele din urmă să plângă.
Simina îs, i acoperi iar fat, a cu amândouă mânile s, i se

opri din drum, dar acum nu mai putea să plângă.
Iorgovan se opri s, i el, se uită câtva timp la ea, apoi

deodată, se lăsă căzut înaintea ei, ca s, i când ar fi voit să
sărute pământul de la picioarele ei.

Fata bătu îngrozită din palme s, i rămase o clipă cu
mânile-ncles, tate.

– Haid’ – grăi apoi plecându-se spre el – să-l ducem,
să-l culcăm.

Iar Neacs, u, ies, ind într-un târziu de la mort, s-a uitat
în toate părt, ile. Fata lui! unde era fata lui? ce s-a făcut fata
lui?!

Când Simina s, i S, ofron se apropiau cu Iorgovan, bătrâ-
nul stetea în portit, ă.

Ei se opriră.
– E taica – grăi Simina – du-te s, i-i spune să se uite prin

curte, ca să nu ne vadă nimeni când intrăm cu el.
S, i Neacs, u stetea de pândă, în vreme ce sluga s, i Pădu-

reanca îl furară pe feciorul lui Busuioc în grajd, ca să-l
ascundă.

– Taică, grăi Simina după ce se văzu singură cu părin-
tele ei. Tu vezi că mâne nu putem pleca de aici.

Neacs, u dete din cap.
Nu mai putea el să-s, i vadă fata în casa aceasta, unde

mortul e părăsit, stăpâna casei se pune în pizmă cu stăpâ-
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nul s, i feciorul umblă rătăcit.
– Fata mea! grăi el cu blândet, ă. Tu s, tii că n-am vrut

niciodată să calc voint, a ta, dar acum trebuie să fie cum zic
eu.

– Nu pot, răspunse ea; nu că nu vreu; nu pot. Mi-e
frică, taică, mi-e frică, mă tem c-o să mă blestem toată
viat, a. Nu-l vezi tu unde a ajuns?!

Vedea Neacs, u. Dar ce-i păsa lui de feciorul lui Busuioc,
bogătoiul din Curtici?! avea el însus, i o fată, una singură,
ca put, ine în lume, s, i aceasta nu putea să rămâie aici.

– Haide! zise el hotărât, apucându-s, i o s, uvit, ă din părul
cărunt, s, i blestemă părul acesta.

– Rămâi tu! – îi răspunse ea – că tu pot, i.
„Vine dacă mă vede pe mine plecând”, îs, i zise el.
„Rămâne dacă vede că eu nu plec”, îs, i zise ea. S-au

înt, eles toată viat, a lor: cum să nu se înt, eleagă acum, când
se află în culmea viet, ii?!

XII

Trebuie să se s, i supere omul câteodată: altfel ori se cloces, te,
ori prinde mucigai.

Aceasta era vorba cu care-s, i sfârs, ea popa Furtună toate
supărările.

Des-de-dimineat, ă era la Curtici, s, i nu venise ca să-s, i
ieie secetătorii; aces, tia puteau să meargă s, i singuri, căci
era acasă preuteasa s, i ea se pricepea la treburile gospo-
dăriei mai bine decât dânsul. El era popă s, i trebuia să-s, i
caute de popie; a venit cu patrahir, cu molitvelnic s, i odăjdii,
ca să slujească s, i el mortul de la casa lui Busuioc, fiindcă
Busuioc îi era cumnat s, i casele lor erau una s, i aceeas, i casă.
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Busuioc îl s, tia pe cumnatu-său s, i n-avea de ce să se
mire; simt, i cu toate aceste că-l trece un fel de junghi prin
inimă când îl văzu dându-se jos din cărut, ă.

Ca nealte dăt, i, popa se dete as, ezat, iar nu pe sărite, la
pământ, apoi se scutură de prav s, i-s, i potrivi hainele pe
trup, ba tropoti chiar cu picioarele, ca să-s, i curet, e încălt, ămintea,
ceea ce el nu făcea decât la scările vlădicului poate. Bu-
suioc se uita îngrijat la el, dar nu numai că nu-l întrebă
despre cele petrecute, ci ar fi voit să-l roage ca deocamdată
să nu-i spuie nimic. Avea destule pe capul lui.

Însă popa Furtună nu era omul care tace când are ceva
de spus.

– Nu t, i-am spus eu?! grăi el cam răstit după ce se văzu
în casă.

– Ce mi-ai spus cumnate? întrebă Busuioc fricos.
– A intrat holera s, i la noi, răspunse popa. Ieri au murit

doi, s, i astăzi o să mai moară cât, iva.
Busuioc rămase câtva timp înlemnit.
Să pună caii la cărut, ă, să-i încarce pe oameni s, i să-i

ducă de unde-i luase: acesta era gândul care-l cuprinse
mai-nainte de toate.

Însă ar fi trebuit să ieie o hotărâre ca să o poată face
aceasta, s, i acum, când îl avea pe Pupăză mort în casă s, i
as, tepta s-o mai vadă s, i pe Simina plecând, el nu mai putea
lua nici o hotărâre. S, i chiar dacă ar fi putut, nu l-ar fi lăsat
popa, carea avea douăzeci de lant, uri de pământ, pe care
voia să le secere cât mai curând, ca să nu-l apuce toiul
holerei cu ele în câmp.

– Cum socotes, ti tu; ce vrea Dumnezeu, grăi Busuioc,
s, i ei nu mai vorbiră despre aceasta.

Aveau s, i ei alte treburi.
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Văzându-l pe Busuioc de tot muiat, popa s, i Vica se
întreceau a umbla în voile lui: Vica stăruia să-l mute pe
mort în casa cea mare, iar popa t, inea să-l prohodească
s, epte preot, i s, i să-i sape groapa în mijlocul mormint, ilor.
Însă Busuioc ridica mereu degetul s, i zicea că toate trebuie
să rămâie as, a precum sunt. Căci dacă nu face nici un rău,
omul nu are de ce să se mustre.

Iară Iorgovan s, edea înfundat în iatacul său.
Strivit de gândul celor petrecute, el nu mai avea în el

destulă putere ca să deie fat, ă cu oamenii.
„Un ticălos, un nemernic!” as, a-i zisese sluga, s, i putea

să i-o zică aceasta.
As, a steteau lucrurile când Neacs, u se gătea de plecare.
Oamenii porniseră încetul cu încetul la Socodor, s, i

el îi vedea depărtându-se într-un s, ir lung spre marginea
satului.

Trebuia să plece s, i el, s, i neapărat că pleca, însă parcă
uitase ceva.

Simina s, edea pe bus, teanul de la colt, ul casei s, i nu se
mis, ca.

Îl văzuse pe popa dându-se din cărut, ă, o văzuse pe
Vica scoasă oarecum din ale ei, îl văzuse pe Busuioc de tot
muiat cum era, îl văzuse s, i pe Iorgovan întorcându-se cu
ochii în pământ de la grajd, vedea întreagă această casă
învrăjbită s, i nu putea să se mis, te din loc, nici să înt, eleagă
încăpăt, ânarea tătâne-său.

Neacs, u de mult acum îs, i rupsese gândul de a o mai
face să plece cu el, dar simt, ea că în curând ea va pleca în
urma lui.

S, i dacă totus, i nu ar fi plecând?! El nu putea totus, i să-s, i
ridice desagii de la pământ.
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S, i totus, i el trebuia să plece cât mai neîntârziat, chiar
acu să plece, pentru ca să nu să poată împăca cu omul ce-i
desparte.

S, i dacă totus, i se împacă?!
„Atunci eu nu mai am fată!” răsună lung în sufletul

lui.
Nu! nu! el va avea fată, s, i fata lui era a lui.
„Cum îi va fi data!” grăi el îndreptându-se. Ea are

dreptate: când s, tii că moartea poate să te ajungă în tot
ceasul, nu trebuie să-t, i calci pe inimă. S, i asta o s, tie omul.

El se depărtă spre casele slugilor, ca să-s, i ieie ziua bună
de la S, ofron.

– Noroc să-t, i deie Dumnezeu, îi zise el întinzându-i
mâna.

S, ofron strânse mâna s, i o t, inu lung în a sa, ca s, i când
ar fi voind să-l oprească, ca să-i mai spuie ceva.

Căci avea ce să-i spună, fiindcă sluga popii îi s, optise-n
taină o vorbă.

– Care va să zică te duci la Socodor? Întrebă el.
– Mă duc, răspunse Neacs, u.
– Uite! – grăi S, ofron, t, iindu-l mereu de mână – s, tii că

la Socodor au murit mai mult, i oameni de holeră?
Neacs, u îs, i scoase mâna dintr-a lui s, i rămase înaintea

lui câtva timp drept, înalt s, i cu fat, a uscată.
– Mai dă-mi s, i o lumânare! grăi el apoi.
S, ofron se-ntoarse în casă s, i-i aduse un colac s, i o lumâ-

nare, căci colac s, i lumânare de ceară se dau de pomană
la mort, i, colacul pentru zilele viet, ii s, i lumânarea pentru
ceasul mort, ii.

– Dumnezeu să ierte! grăi bătrânul primind colacul.
– Dumnezeu să primească! îi răspunse S, ofron.
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Puindu-s, i apoi lumânarea-n sân, bătrânul se duse cu
colacul în mână la fiică-sa.

– Du mă duc, fata mea, îi zise el.
Simina se ridică, îi potrivi desagii pe umăr, apoi ies, iră

împreună la ulit, ă mergând tăcut, i, el înainte, iară dânsa
ceva mai în urma lui.

Când ea se plecă să-i sărute mâna, el îi sărută cres, tetul
apoi îi luă capul între mâni s, i se uită fericit în fat, a ei.

– S, i dacă s-ar întâmpla să-t, i fie greu de ceva, îi zise el,
să-i spui băietului ăstuia s, i să nu-t, i fie greu de dânsul.

– S, tiu, taică, îi răspunse ea.
Dup-aceea Neacs, u se depărtă cu pas iute ca să-i ajungă

pe ceilalt, i, iar Simina rămase privind în urma lui s, i as, teptând
ca el să se mai uite o dată înapoi; el însă se ducea drept
în calea lui s, i s-a dus până ce nu s-a perdut din preajma
vederilor ei, lăsând-o pe dânsa răzemată de stâlpul de la
poarta casei lui Busuioc bogătoiul.

XIII

În drumul Aradului, la mijlocul pustiei Tovisegyhaz, este o
fântână largă s, i adâncă, cu doauă cumpene, doauă jghea-
buri lungi, unul as, ezat pe picioare, pentru vite, altul pus
jos pentru oi, s, i doauă gălet, i, una în fântână, iar cealaltă
atârnată-n aer, clătinându-se mereu s, i scârt, âind din când
în când sub bătaia vântului.

E zi de duminică, grânele sunt strânse s, i duse, pusta
s, i s, esul în lung s, i în lat e o pustie des, artă, închis din toate
părt, ile între valuri de apă, ridicate de ars, it, a soarelui de
meazăzi în văzduh. Pe ici, pe colo se ivesc mai pe aproape,
mai pe departe, câte un copac, câte o cumpănă de put, , câte
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o casă, câte un turn de biserică, năluciri neastâmpărate,
cufundate acum în apă, întoarse apoi cu susul în jos s, i
aruncate iar în aer, după cum se schimbă vântul s, i după
cum se mută ochiul. Din când în când vântoasele se dau
vârtej, adună paie s, i frunze s, i prav, le ridică volbură naltă
în aer, s, i se duce, se duce stâlpul frământându-se peste
câmp s, i de-a lungul pravului de pe drum până ce nu se
sparge de-t, i zboară fărâmăturile în toate părt, ile. Apoi o
nevăstuică îs, i iese din gura pusă-n margine de drum, se
pune-n două labe, se uită ca o păpus, ă isteat, ă împregiur s, i
iar – vâs, c! – intră la adăpost.

În vârful cumpenei de la put, s, ade o cioară pribegită s, i
cârăie din când în când a pustiu, iar în dreptul stâlpilor
este un car cu doi boi legat, i la prot, ap.

S, i de mult trebuie să steie carul acesta aici, căci abia a
mai rămas înaintea boilor câte o fîrâmătură din cocenii de
porumb, s, i ei o adună cu limba, o risipesc iar s, i iar privesc
cu ochi mari când la cocenii din car, când la jgheabul cu
apă clocită.

În car e culcat un om cu o donit, ă lângă el: nu doarme,
nu e mort, ci zace.

Busuioc se-ntoarce de la Arad, s, i Iorgovan mână caii
cei buni de le rămâne pravul cale de trei pus, cături în urmă.

– Stăi! voies, te Busuioc să zică văzând bietele vite chi-
nuite. Mână, Iorgovene, mână mai iute! zice el, când vede
s, i omul.

Ce a văzut el în drumul lui să nu vadă nimeni, s, i nimeni
să nu simâă ce a simt, it el.

E grozav lucru moartea, mai grozav e moartea năpraz-
nică, s, i mai grozav moartea între străini, dar moartea, în
margine de drum, la loc neumbrit, asta nu poate fi cu voia
lui Dumnezeu.
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S, i el, Busuioc, bogătoiul din Curtici, s, i-a trimis fecio-
rul cu doauă cărut, e, cale de două zile, ca să i le aducă în-
cărcate de oameni în drumul acesta. Era peste putint, ă să
nu-s, i facă mustrări amarnice.

Sosind acasă, el îl găsi aici pe popa, care-l as, tepta cu
nerăbdare, ca să-l vestească despre moartea lui Neacs, u.

Iorgovan rămase ca lovit de trăsnet.
– Nu se putea altfel, grăi Busuioc râzând. Asta de sine

se înt, elege! Ce holeră ar fi aceea, care i-ar lăsa neatins, i pe
oamenii mei?! S, i mai ales pe Neacs, u. E bun Dumnezeu,
grozav de milostiv!

Grăind acestge, el se plimba mereu în sus s, i în jos s, i
iar în sus s, i în jos, în vreme ce popa sta la o parte s, i-l privea
cu un fel de mult, umire, căci era mult, umit popa totdeauna
când se petrecea vreun lucru deosebit.

– Bine! a murit s, i o să-l îngropăm, grăi Busuioc în cele
din urmă oprindu-se în fat, a cumnatului său. Dar cu fata
cum rămâne?

– Mai s, tiu s, i eu? îi răspunse popa. Te uit, i la mine
parcă eu l-as, fi adus aici. Când l-ai trimis pe Iorgovan
după secerători, s, tiai prea bine că s-a ivit holera: nu t, i-a
păsut atunci; nu-t, i pese nici acum. Moare cine n-are zile.

– Eu însă! – strigă Busuioc răstit – nu mai am zi bună
în viat, a mea dacă fata rămâne pe drumuri.

– Tu s, tii cum t, i-e – grăi popa – aici să nu mă pui pe
mine judecător.

S, i iar se plimbă Busuioc în sus s, i în jos.
Erau în casa aceea trei oameni, Busuioc, Iorgovan s, i

S, ofron, s, i unul singur dintre dâns, ii, S, ofron, s, tia ce voies, te,
s, i pe când acesta nu îndrăznea să facă ceea ce voia, ceilalt, i
doi se temeau ca nu cumva să facă din slăbiciune ceea ce
în adevăr nu voiau.
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Acum Busuioc era pornit s-o facă drept spăs, ire.
– Iorgovane, grăi apoi, oprindu-se în fat, a feciorului

său. Nu pentru că vrei tu, nici pentru că doresc eu, ci
fiindcă as, a e rânduit de la Dumnezeu... M-ai înt, eles?!

Iorgovan se cutremură în tot trupul.
– Nu! – zise el umilit – s-o lăsăm aceasta.
Busuioc se depărtă fără ca să-i bage cuvintele în seamă

s, i se duse la Vica.
Peste put, in toată casa s, tia că Neacs, u a murit, dar ni-

meni n-avea voie să i-o spuie aceasta s, i Siminei. Vica t, inea
ca fata să nu afle nimic s, i să rămâie la Curtici, pentru ca
nu cumva să se-mbolnăvească s, i ea; popa îi spusese chiar
că Neacs, u e bine s, i nu îndrăznea nimeni să mai spuie că
nu este adevărat ceea ce a spus popa.

Simina se obicinuise a umbla ca-ntre oauă s, i cut, ite;
de patru zile, de când se depărtase taică-său, era ca roabă
în casa lui Busuioc. Umilită-n gândul ei prin ceea ce fă-
cuse, câteva ceasuri după plecarea lui Neacs, u îs, i aduse
trebs, oarele, ca să plece s, i ea în urma lui, însp mai era s, i
Vica la mijloc. „Îmi alungă fata de la casă!” striga Vica
de câte ori Simina voia să plece. „Îmi nenoroces, te băia-
tul!” striga de câte ori îs, i vedea feciorul mereu cu ochii în
pământ. Iar Simina n-avea în ea destulă virtute ca să-s, i
calce pe inimă, nu putea să plece cu gândul că-i rămâne o
casă învrăjbită în urmă.

Era obicinuită Simina să umble ca-ntre oauă s, i cut, ite,
dar acum viat, a îi părea totus, i prea nesuferită. Vedea că
s-au schimbat toate fet, ele, că tot, i o ocolesc, că ceilalt, i vor-
besc din când în când prin ascuns s, i se frământa mereu
să-s, i deie seamă ce oare s-a petrecut. Un lucru s, tia numai,
că schimbarea în fet, ele s, i în purtările oamenilor e de când
a sosit popa la casă s, i-s, i aducea mereu aminte ziua în care
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a rămas ea singură la crucea de grâu, în mijlocul miris, tii
t, epoase.

Dar cu toată străs, nicia Vichii, aceasta nu putea să t, ie
mult.

Era la casa lui Busuioc un om care le îndrăznea toate.
Aflând despre moartea lui Neacs, u, S, ofron îs, i luă pă-

lăria din cap, s, i-o puse în cui, apoi se duse s-o caute pe
Simina, acum, degrabă, fără întârziere.

El o găsi jos la spălătoare s, i-i făcu semn să iasă, ca s, i
când o ar fi chemat Vica.

În mijlocul curt, ii el o opri din drum.
– Simino, îi zise, ce neamuri ai tu?
– Un văr s, i o mătus, ă la Zimbru – îi răspunse ea mirată

– s, i un alt unchi aici la Cherechi. Nu-l cunosc, dar taica
vorbes, te adeseori de el. Dar de ce mă întrebi?

– A murit taică-tău, grăi S, ofron as, ezat.
– Taica! a murit?! s, opti ea.
Înt, elegea bine, nu se îndoia că e mort când i-o spunea

S, ofron, dar vorba aceasta, mort, îi suna a gol în ureche,
nu putea să s, i-l închipuiască mort pe tatăl ei, nu-l vedea,
nu-l simt, ea mort.

– S, i cum a murit? întrebă ea fricoasă.
– De holeră.
– S, i, nu s, tii, cum a murit de holeră?
– Nu s, tiu, răspunse el; s, tiu numai că lumânare avea la

dânsul.
Simina ridică mâna, s, i-o trase peste frunte s, i începu a

se freca între sprâncene.
Nu era cu putint, ă!
Aici la loc străin, as, a cum a plecat, singur s, i părăsit, el

nu putea să moară.
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S, i totus, i era mort.
– Ce trebuie să fac eu acum? întrebă ea.
– Nu prea s, tiu nici eu, răspunse el. O să întrebăm

vreo babă. Acum du-te s, i-t, i despletes, te părul, iară eu mă
pun călare, mă duc la Cherechi s, i până la miezul nopt, ii
mă întorc cu unchiul tău la Socodor, ca să-l scalde s, i să-l
întindă de priveghie. Pân-atunci vino s, i tu, ca să-l boces, ti.

– E bine as, a?!
– Bine! îi răspunse S, ofron s, i grăbi spre casă pentru ca

să-s, i ceară bani s, i un cal de la Busuioc.
Simina rămase privind în urma lui.
Scăldat! întins pe masă! priveghiat! bocit tatăl ei, bocit

de dânsa?!
Ea îl vedea, acum îl simt, ea mort.
– S, ofroane! – strigă dânsa plecând în urma flăcăului –

nu te duce! Să meargă vreun altul. Tu nu mă pot, i lăsa pe
mine singură.

S, ofron se opri.
As, a era; el nu putea s-o lase pe dânsa singură.
Ea înaintă spre el un pas, doi pas, i, cât, iva pas, i, apoi se

opri s, i scoase un t, ipet sfâs, ietor.
– Unde-l întindem pe taica?! unde-i facem priveghia?!
– La mine în casă! îi răspunse popa, grăbind la dânsa.
Simina îi sărută mânile, apoi începu să plângă s, i urcă

scările casei, despletindu-s, i părul.

XIV

Noauă săptămâni de zile Simina nu s, i-a împletit părul,
noauă săptămâni de zile în toate serile ea s, i-a încheiat
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rugăciunea cu vorbele: „Iartă, Doamne, gres, elile mele s, i-i
dă lui odihna mort, ilor fericit, i!”

Popa l-a îngropat, i-a făcut pomenile, i-a citit iertările,
i-a t, inut în casa lui fata. Popa? – nu! – preuteasa, căci popa
era popă s, i trebuia să-s, i caute de popie.

În zădar stăruia Vica, în zădar unchiul de la Cherechi,
în zădar mătus, a de la Zimbru: Simina nu putea să plece
de la Socodor, nu putea să-l lase pe mortul ei singur. Nu
plângea nici pe fat, ă, nici în ascuns, nu se ducea nici în
cimitir, ca să-i ude mormântul cu lacrămi, dar stetea s, i
voia să steie în satul acesta. S, i de câte ori o ispitea gândul
a se depărta, ea se trezea pe dealul din Zimbru, mai sus
de biserică, între crucile mari vopsite în fel de fet, e, s, i-l
vedea cu ochii, viu îl vedea, puindu-s, i băt, ul pe t, elină, s, i îl
auzea grăind: „Vezi tu, aici, tocmai aici este înmormântat
bunicu-tău, aici i-a fost groapa, s-a prăpădit, l-au călcat
oamenii, dar aici a fost, s, i colo al bunichii-ti”. „Iar aici e
înmormântat... taica!” răsuna în sufletul ei, s, i ea rămânea.

S, i dacă ar fi vrut să se ducă, n-ar fi lăsat-o preuteasa,
căci era singură preuteasa s, i mai-nainte de a fi venit Si-
mina la casa ei dar ea nu s, tuse cât e de rău de a fi singură.

S, i totus, i tot preuteasa i-a adus aminte c-a rămas pustie
casa din Zimbru s, i că trebuie să-s, i caute alta.

Se peptena Simina s, i preuteasa se uita la părul ei.
– Greu se descurcă! zise ea s, i luă peptenul s, i peptenă

părul s, i începu să-l împletească.
Simina simt, ea că o năpădesc lacrămile, dar nu zicea

nimic: odată trebuia să fie împletit.
Apoi au început amândoauă să plângă s, i au plâns s, i

au plâns până ce n-au ncetat a mai plânge.
– S, i-apoi, Simino! – grăi în cele din urmă preuteasa –

de la Curtici la Socodor nu e cale lungă. As, a din duminecă
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în duminecă, tot o să ne mai vedem noi.
„Pui de cuc în cuib de cioară! Simino! fata mea!”, ră-

suna în sufletul Siminei.
– Pîn-atunci o să mai treacă multă vreme! – răspunse

ea cuprinsă de frică, - dac-o fi vreodată s, i asta.
– Vine Busuioc duminecă!
Simina-s, i plecă ochii s, i tăcu.
Duminecă! acum duminecă!
S, tia dânsa ce voies, te Busuioc s, i se obicinuise cu gândul

că as, a are să fie; el însă venea prea în curând. Trecură
doauă luni de zile de când n-a mai avut timp de a se gândi
la aceasta s, i acum nu mai putea parcă să-s, i aducă aminte
de cele petrecute.

Seara, mai-nainte de a fi adormit, ea stete mult timp
trează s, i pusă cu gândul în trecut s, i în viitor.

Ea însăs, i le-a făcut, le-a simt, it s, i le-a suferit toate, dar
acum, privindu-le cu ochiul ei limpezit de durere, parcă
nu le mai credea: gânduri s, i simt, iri se as, ezaseră cu totul
altfel de cum au fost în sufletul ei, s, i de câte ori se gândea
la Iorgovan, obrajii i se umpleau de sânge s, i o pornire de
neîndurare îi trecea prin suflet.

Precum puhoiul surpă, dărâmă, ia, duce s, i nămoles, te,
tot astfel s, i durerea mare curăt, ă sufletul: precum după
puhoi abia pe ici, pe colo se mai zăresc urmele celor foste,
tot astfel s, i după durerea covârs, itoare depărtate ni se ivesc
s, i acoperite în uitare cele simt, ite mai-nainte; dar precum
pe urma puhoiului de primăvară cres, te iarbă verde, tot
astfel s, i durerea mistuitoare lasă în sufletul tânăr o noauă
sete de viat, ă.

Câtă nebunie, câte dureri pe urma ei! – s, i totus, i, simt, indu-
se cumint, ită, Simina începu să plângă. Era trezită din
aiurirea ei, dar perdut îi era s, i farmecul viet, ii, s, i de câte
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ori ea încerca să reînceapă povestea curmată, îi răsunau
s, i iar îi răsunau în ureche vorbele:

„Pui de cuc în cuib de cioară! Simino! fata mea!”
Nu! Prea era curând.
Îi trebuia timp ca să se mai gândească.
S, i totus, i ea nu se simt, ea destul de tare în ea ca să se

pună împotriva voint, ei lui Busuioc.
– Eu am o mătus, ă, grăi dânsa, s, i un unchi, să văd ce

zic aces, tia; să mă ceară de la dâns, ii.

XV

Popa Furtună se făcuse om
Nu-i vorba, tot mai mergea la vânătoare, tot mai mâna

caii, tot mai t, inea la prepelicarul lui, însă parcă nu-i mai
priia nimic.

Mult ar fi dat să-l poată face viu pe Neacs, u.
El nu era de vină c-a murit, dar tot ar fi fost mai bine

să trăiască, ori, dacă-i era data să moară, să fi murit la el
acasă.

Cu toate aceste, Simina, fiica mortului, era în casa
lui, s, i de câte ori o vedea, trebuia să-s, i aducă aminte de
răposatul ei părinte.

S, i oris, iunde se ducea, popa Furtună nu putea să scape
de Neacs, u, fiindcă Busuioc, cumnatu-său, era om s, tiut de
toată lumea: s, i cine oare n-ar fi voit să s, tie dacă este ori nu
adevărat că Busuioc s, i-a pus în cap să-s, i ieie o pădureancă
noră în casă?

Mai ales rudeniile cele multe ale lui Busuioc erau foarte
nedumirite.
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Unii erau de părere că bine face Busuioc, fiindcă e om
cu stare, n-are nevoie de nevastă cu zestre, s, i nu este pe
lumea aceasta lucru mai bun decât dragostea între nevastă
s, i bărbat. Dar, mai presus de toate, Simina era frumoasă,
s, i nora frumoasă e podoaba casei.

Alt, ii erau de părere că Busuioc nici nu voies, te în adevăr
să-s, i însoare feciorul, dar n-are-ncotro, fiindcă Iorgovan
e stăpân în casă, el face tot ceea ce voies, te. S, i nici nu se
putea să fie altfel. Iorgovan, ăsta, ce era el, dacă e vorba?
Nici plugar, nici om de carte! Umblase cât umblase la
s, coală până când n-a perdut rostul plugăriei, apoi, când
a văzut că e lucru greu cartea, iar s-a apucat de plugărit,
adecă la drept vorbind, a rămas de gură-cască pe acasă.

Iar alt, ii s, tiau că nici Iorgovan nu t, ine s-o ieie pe Si-
mina de nevastă: cum ar s, i putea un om ca dânsul să se
îndrăgească de o pădureancă? Ea însă l-a momit cu far-
mecele ei, îl t, ine de scurt, i-a mai murit apoi s, i părintele,
s, i Iorgovan, milos cum e, nu mai putea să scape de dânsa.

Popa Furtună s, tia că toate aceste nu sunt adevărate;
el însă dedea din umeri s, i zicea că nu s, tie nimic. Le dedea
tuturora dreptate ca să scape de dâns, ii.

Un singur lucru s, tia el: că dacă n-ar fi murit Neacs, u,
Busuioc nu s-ar fi plecat la voint, a feciorului său s, i că nicio-
dată Iorgovan n-ar fi stăruit împotriva voint, ei tătâne-său.

De aceea, de când cu moartea lui Neacs, u, popa Furt-
ună se ferea de a vorbi fie cu Busuioc, fie cu Vica, fie cu
Iorgovan despre Simina.

Busuioc o simt, ise aceasta s, i, la început, parcă prea
put, in îi păsa. El însă era deprins să ceară sfatul cumnatu-
lui său în toate treburile s, i încetul cu încetul se nedumeri.

– Ei! spune – grăi el în cele din urmă – vorbes, te s, i tu
odată: ce zici?
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Popa se uită zâmbind la el.
– Ce mă mai întrebi? îi răspunse. Parcă tu pot, i să faci

altfel dect, t as, a precum te bate capul! Măcar o dată în viat, a
ta, acum, când e vorba de însurătoarea feciorului tău, fă
ce s, tii.

– O iau în spinarea mea! grăi Busuioc, s, i de aici înainte
lucrul era hotărât.

Cât pentru Iorgovan, el trăia în as, teptare.
Era învrăjbit cu sine însus, i, s, i firea s, i forint, ele i se

schimbau pe ceas, pe minut. Simt, ămâîntul de strâmtorare
însă care îl cuprinsese atunci la Zimbru, când Neacs, u se
învoise ca să plece cu Simina la Câmpie, mai ales acest
simt, ământ îl stăpânea mereu. N-ar fi voit s, i n-avea în el
destulă virtute ca să voiască.

Îs, i aducea aminte de cele petrecute, de vorbele ce gră-
ise atunci noaptea, de mânia lui S, ofron, de mânia lui
Neacs, u, de hotărârea Siminei, îs, i aducea aminte de bet, ia
sa s, i de moartea lui Neacs, u; era peste putint, ă ca el să mai
poată privi după toate aceste în ochii Siminei fără ca s-o
urască.

Nu! aceasta nu se putea!
Simt, ea în el că dacă Simina i-ar aduce aminte cu un

singur semn măcar de cele petrecute, el ori s-ar târî ca
atunci noaptea la picioarele ei, ori ar trebui să închidă
ochii s, i s-o omoare.

S, i totus, i el nu putea altfel, îi era peste putint, ă să-s, i
rumpă gândul de la dânsa.

Adeseori, când îl vedea pe S, ofron căutându-s, i linis, tit
de treabă, se pomenea că-l prives, te cu un fel de sfioasă
uimire s, i parcă-i era frică de dânsul.

S, tia c-o iubes, te pe Simina, s, tia că dânsa nu-l iubes, te
pe el, s, i gândul că s-ar putea să-l iubească vreodată nici nu
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intra în mintea lui. Însă tot atât de bine s, tia Iorgovan că
Simina t, ine la S, ofron mai mult decât la un frate mai mare
s, i că S, ofron le s, tia toate. Era cu putint, ă ca el să nu-i zică
Siminei: „Feres, te-te de ticălosul care astăzi te-a batjocorit,
iar mâne e-n stare să-t, i sărute pământul de sub picioare”.

S, i totus, i el nu putea altfel.
Plecând dar la Socodor, Iorgovan nu era în voie de

nuntă, iar Busuioc o simt, ea s, i el aceasta s, i-i venea să-l
certe.

Intrând în curtea popii, Iorgovan începu să tremure
în tot trupul, iar când dete fat, ă cu Simina, vederile i se
împăingeniră s, i-i venea parcă să amet, ească.

Busuioc îl vedea s, i numai cu anevoia se mai putea
stăpâni.

Când apoi preuteasa-l apucă la o parte s, i începu să-
i vorbească despre neamurile Siminei, el se făcu rece ca
sloiul de gheat, ă.

Atât i-ar mai fi lipsit! N-avea oare el însus, i destule
neamuri?!

Dar nu-i intra lui Busuioc în cap gândul că o fată ră-
masă pe drumuri ar mai putea să steie în chibzuiri când
el o pet, es, te pentru feciorul său.

Nazuri muieres, ti!
– Zi-i să vie încoa! grăi el aspru s, i începu a se plimba

prin casă.
Lucrul ăsta trebuia s-ajungă odată la capăt.
Peste put, in Simina intră s, i rămase cu capul plecat

înaintea lui.
– Simino! îi zise el cumpenind vorbele, pentru ca nu

cumva să pară prea de tot doritor de a-i fi socru. Cum
rămâne cu tine? mai stai aici, te duci la unchiu-tău ori
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vii să stai viat, a toată la casa mea, unde atât de mult es, ti
dorită?

Simina îs, i ridica capul, îs, i trase mâna stângă peste
frunte, apoi rămase o clipă nemis, cată.

S, tia cu cine vorbes, te: acum nu mai putea să rămâie
aici s, i-i era foarte greu să plece.

– Deocamdată – răspunse ea plecând iar ochii – o să
mă duc la unchiul.

Busuioc rămase ca trăsnit din senin.
La asta nu s-a as, teptat.
Cum rămânea el fat, ă cu lumea, fat, ă cu rudele lui?!
Îi venea să-s, i înfigă ghearele-n carne.
Simina-s, i ridică iar ochii s, i-l privi ca s, i când ar fi voind

să-l întrebe dacă mai are ceva de zis.
– Nimic, grăi el. Voiam numai să s, tiu. Deocamdată

voies, ti as, a. O să ne vestes, ti când vei fi voind altfel.
– Da! îi răspunse ea încet, apoi se plecă, îi sărută mâna

s, i ies, i cu pas domol.
Iorgovan o as, tepta în pridvor.
Ea trecu repede înainte, ca omul ce n-are timp de a

mai sta de vorbă.
El i se puse neclintit în cale, s, i vâtva timp ei rămaseră

privind cu încordare unul la altul.
– Ce-i? întrebă el.
– Nimic nu e! îi răspunse ea strâmtorată.
– Ceva este, grăi el, ceva ce s-a pus între mine s, i tine.

Vorbes, te: fii cum ai fost odinioară; vorbes, te-mi fără milă,
cum i-ai vorbit atunci lui S, ofron. Dacă n-a perit el atunci
n-o să pier nici eu acum.

– Eu nu s, tiu ce vrei tu să zici, îi zise dânsa turbată.
– Voiesc să zic că atâta om ca S, ofron sunt s, i eu!
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– Lasă-l pe S, ofron!
– Eu îl las – grăi el cu patimă – dar nu te lasă el pe tine!
Simina se îndreaptă, se uită aspru în fat, a lui, apoi

începu să râdă.
– S, tii că mi-e frică de tine, zise ea încet. Spune-mi că

te omori! – fă-t, i obiceiul! – tu s, tii că cu aceasta mă pot, i
muia de mă târăsc la picioarele tale. N-ai decât să vrei, s, i
mă dau în placul tău.

Grăind aceste, ea se întoarse ca să se depărteze.
– Ce-t, i pasă t, ie acum dacă mor sau nu! strigă el.
– Apoi da!? grăi dânsa întorcându-se iar spre el. Tu

mori o dată ca să mă omori pe mine în fies, tecare ceas, s, i
mie prea put, in îmi pasă. Tu vorbes, ti de S, ofron?! – adause
ea aspru – tu?! S, ofron e om, Iorgovane!

Ea se depărtă înspăimântată oarecum de vorbele ce
grăise.

– O să vezi tu că s, i eu sunt om! Grăi Iorgovan într-un
târziu, ca des, teptat din vis. Pot eu să trăiesc s, i fără tine.
Ba nu pot, nu pot! adause apoi peste put, in s, i căzu frânt
pe o lavit, ă din apropierea lui.

XVI

Plecând Busuioc la Socodor, Curticiul întreg s, tia în ce
treabă o să-i fie umblarea.

S, tia s, i S, ofron.
El pusese caii la cărut, ă; chiar el cu mâna lui îi deduse

lui Iorgovan biciul; i-a văzut plecând; le-a zis „noroc bun”;
s-a uitat în urma lor.

La urma urmelor, s, tia el de mult că as, a au să vie lucru-
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rile, era obis, nuit cu gândul acesta s, i n-avea de ce să-s, i facă
inimă rea.

S, i totus, i, întorcându-se la grajdul lui, el nu mai vedea
parcă cu ochii: fără de veste, se întoarseră toate cu susul
în jos în capul s, i în inima lui.

Una-i era să s, tie s, i să gândească numai, s, i alta să vadă
că se s, i petrec lucrurile astfel.

Acum ar fi voit să-i oprească în loc s, i să le zică: „Mai
stat, i, ca să mă mai gândesc s, i eu!”

El se lăsă frânt pe un sac cu grăunt, e s, i stete mult timp
as, a, cu mintea oprită în loc.

I se înfundaseră toate.
De multe ori îs, i zisese el că nu e Simina fată de seama

lui, s, i-i era rus, ine că s-a gândit vreodată, om ca dânsul, să
o ieie de nevastă; acum însă iar simt, ea în el că tot nu e om
pe lume care să-i fie potrivit ca dânsul. Fiindcă grozav îi
era de dragă.

Dac-ar fi fost om mai iute în hotărârile lui, el n-ar mai fi
stat pe gânduri, ci ar fi luat un cal din grajd, s-ar fi aruncat
în spinarea lui s, i s-ar fi întins drumului, ca să sosească
la Socodor mai-nainte de Busuioc; numai însă unul câte
unul se întrămau gândurile în mintea lui s, i de câte ori
voia să se ridice el îs, i aducea aminte c-a păt, it o dată rus, ine,
mare rus, ine, s, i rămânea înfipt la locul lui.

„T, ine la mine! mult t, ine!” îs, i zise el, aducându-s, i
aminte de cele din urmă zile pe care le-a petrecut cu dânsa,
de noaptea în care îl aduseseră pe Iorgovan de la birt, de
ziua când ea-l rugase să nu o lase singură, de dragostea
pe care i-o arătase în timpul înmormântării lui Neacs, u.
„T, ine la mine! – zise iar – dar asta e alta!”

As, a era rânduit!
El însă, ce se făcea el?
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Cum rămânea cu însurătoarea lui?!
Ce se alegea de locul lui de casă?!
Unde se ducea el? cum îs, i urma viat, a mai departe?

gândurile plăcute, pe care s, i le făcuse el mai-nainte de a o
fi văzut pe dânsa, erau ele perdute, toate perdute?!

„Nu se poate! asta nu se poate!” strigă el s, i sări în
picioare.

Uitându-se apoi împregiur, el ies, i din grajd, s, i din
curte, s, i din sat, s, i luă drumul Socodorului, pe jos, încet,
dar întins s, i cu pasul bine călcat, ca omul care s, tie că n-are
să sosească prea târziu. S, i cât t, ine drumul de la Curtici
la Socodor, peste bătături, peste miris, ti s, i ogoare, S, ofron
s-a dus mereu, dar mintea-i sta în loc, asupra gândului că
asta nu se poate.

Sosind la casa popii, el s-a oprit în loc s, i parcă începuse
a s, ovăi în gândul lui.

Mare rus, ine a păt, it el în viat, a lui!
Curtea era des, artă: Busuioc plecase de mult, iar slugile

erau duse la joc.
Ce făcea el acum?
Cu ea singură voia să vorbească: cum s-o puie asta la

cale?
El intră sfiicios în curte, înaintă spre casă, urcă scă-

rile, apoi iar se opri s, i începu să tus, ească, doară-l va auzi
Simina s, i-i va cunoas, te glasul s, i va ies, i la el.

Simina era-nfundată în iatacul preutesei, unde-s, i de-
dea silint, ă să plângă, dar nu putea.

Era însă preuteasa prin apropiere.
Auzind tus, itul în pridvor, ea tresări, apoi ies, i spăriată

din casă.
– Ce-i, S, ofoane? întrebă ea, oprindu-s, i răsuflarea.
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– Nimic, îi răspunse el. Am venit eu as, a, de capul meu;
nu Busuioc m-a trimis; am o vorbă cu Simina, dacă se
poate.

Simina sări spăriată-n picioare când preuteasa intră
la ea s, i-i spuse că S, ofron are să-i spuie o vorbă.

Dac-ar fi s, tiut ce vea S, ofron, preuteasa ar fi lăsat-o pe
Simina să se întoarcă singură la el; o vedea însă atât de
scoasă din ale ei, s, i parcă de sine se înt, elegea că nu trebuie
s-o părăsească.

Iară S, ofron nu era nici el omul care le zice preuteselor
chiar la ele acasă: „Te rog, ia mai fă bine să ne las, i singuri”.

Ei intrară tot, i trei în casă; preuteasa s, i Simina se as, ezară,
iar S, ofron rămase stând la us, ă, s, i dacă mintea i-a stat vreo-
dată în loc, acum i se înt, elenise.

– S, ezi, S, ofroane, grăi Simina, ca să zică s, i ea ceva.
El se as, eză, apoi se uită la preuteasă s, i la Simina s, i iar

la preuteasă.
– Uite! grăi, dar mai departe nu putea.
S, tia el ce voies, te, însă nu era încă dumirit s, i ar mai fi

voit să se gândească, căci una era să-s, ik facă el lucrurile
în capul lui cel sec, s, i alta să steie fat, ă-n fat, ă cu Simina;
uitându-se la ea, el nu mai cuteza să aibă gândul cu care ve-
nise, s, i lacrimile începură a curge peste obrajii lui rumenit, i
de vânt s, i de ars, it, a soarelui.

S, i nu e lucru de glumă să-l vezi muiat până la lacrămi
pe un om ca S, ofron, care stă ca un munte înaintea ta.

Simina rămase cu ochii perdut, i într-ai lui, cuprinsă
de fiori la vederea focului ce ardea în ei, îs, i strânse umerii
s, i se dete put, in înapoi: simt, ea că vine ce vine, c-o îneacă,
c-o năbus, es, te plânsul.

Preuteasa se ridică s, i rămase mirată între amândoi.
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– Nu e nimic! zise el râzând. Uite, m-a apucat as, a fără
de veste, dar trece. Voiam numai să-t, i spun că e bine –
urmă el din greu – e prea bine as, a! S, i mie-mi pare bine că
te mărit, i după Iorgovan.

Pe Simina o înecă plânsul, s, i câtva timp ei steteră tot, i
trei tăcut, i s, i nemis, cat, i.

– O, cât sunt eu de ticăloasă! strigă ea după ce se mai
us, ură. N-o să mă iert, i tu pe mine niciodată pentru cele ce
t, i-am făcut!

– Eu? întrebă S, ofron mirat s, i se uită la preuteasa,
doară-i va spune ea de ce să o ierte pe Simina.

– Nu, S, ofroane, urmă Simina, luându-s, i iar linis, tea ei
obicinuită. Asta a trecut pentru vecie! El m-a despărt, it de
taica în ziua mort, ii lui, m-a despărt, it de tine acum, când
viat, a îmi este mai grea; căile noastre s-au despărt, it s, i nu
se mai pot întâlni în viat, a aceasta! Uite! adăugă apoi peste
put, in. Nu pentru mine, căci eu sunt nevrednică, ci pentru
că ai t, inut la fie iertatul s, i a t, inut s, i el la tine. O! dac-ai s, ti
cât a t, inut?! Uite! t, ie tot una ît, i este, tot n-o să rămâi la
Busuioc; mută-te aici la Socodor, ca taica să nu rămână
singur.

Grăind aceste, ea se depărtă.
– Apoi se înt, elege că viu! s-ar putea oare să nu viu?!

răspunse el s, i, făcând un pas în urma ei, îi apucă mâneca
de la cămas, ă s, i sărută pânza străvezie.

S, i era foarte fericit S, ofron că are unde să se ducă s, i
putea să steie cu Neacs, u la Socodor.
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XVII

Ar fi vrut Busuioc s-o poată lovi pe Simina s, i simt, ea că nu
se poate apropia de dânsa.

N-are în lumea aceasta averea nici un pret, !
Era om bogat; ce folos avea de bogăt, iile lui?!
– E bine! grăi el când se văzu fat, ă în fat, ă cu Vica.
– Cum as, a?! strigă Vica. Eu vă văd pe amândoi parcă

nu v-ar fi toate caprele acasă.
– E foarte bine! grăi Busuioc. Mai bine nici că se poate.

Tu înt, elegi că as, a trebuie să fie! Adecăte cum?! Sunt eu
dintre oamenii ce-s, i adună casa de pe drumuri?! Are s, i
ea neamurile ei: să se pună la cale cu ele; să-s, i gătească
zestrea, ca să nu-mi fie rus, ine când o voi primi în casa
mea; îi dau s, i eu de la mine, dar să ceară, să ceară, atât
măcar.

Asta o înt, elegea s, i Vica: săracul, dacă-i sărac odată,
să-i facă bogatului măcar mult, umirea de a cere.

– Apoi, urmă Busuioc, trebuie să o pet, esc cândva, să o
cer de la cineva, să o iau de undeva: se duce dar deocam-
dată la unchiu-său la Cherechi. As, a voiesc eu!

Vica se mult, umi, s, i în curând s, tia tot satul cum s-au
pus lucrurile la cale, ba peste câteva zile o s, tiau s, i cei de la
Cherechi.

Simina începu să răsufle mai us, or.
Înt, elegea de ce Busuioc nu i-a spus nici chiar nevestei

sale adevărul.
Încetul cu încetul se uită toate, chiar s, i rus, inea păt, ită

de el parcă nici n-ar fi fost.
Acesta era gândul lui Busuioc, s, i nici Simina nu avea
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altă dorint, ă.
– As, a este! Le zicea dar celor ce-o supărau cu întrebări,

s, i ca să-i încredint, eze că în adevăr as, a a rămas vorba, ea
se puse pe lucru, ca să-s, i facă zestrea, însă numai as, a, azi
un petec, mâne altul s, i peste câteva zile strica iar, ca să
înceapă din nou. Iar dacă se găsea pe ici, pe colo câte
cineva ca să-i dea zor, ea zicea că n-are grabă, că tot n-are
să fie asta niciodată.

S, i parcă-i s, tia gândul, s, i Busuioc scăpa pe ici pe colo
vorba că n-are grabă că cine s, tie?! Poate că s, i Iorgovan se
va mai răzgândi.

Peste câteva săptămâni s, tia toată lumea că Busuioc nu
vrea, iară Iorgovan nu prea se opintes, te nici el.

– S, i – să stai s, i să te miri! – tot astfel zicea s, i Iorgovan.
Nu poate pentru că s-ar fi răzgândit, nu! cu una, cu

doauă omul în dragoste nu se răzgt, ndes, te; el s, tia însă în
el, era pus într-un colt, tainic al sufletului său, că Simina
se va răzgândi ea, s, i dac-o va lăsa el pe ea, nu-l va lăsa ea
pe el.

S, ofron, în sfârs, it, era frânt s, i tâmpit, bunăoară, ca
omul ce a stat toată noaptea pe drum, bătut de vânturi s, i
de ploaie.

Mult, i ziceau că e om prost S, ofron, des, i nimeni nu-s, i
aducea aminte ca el să fi făcut vreo prostie. Era numai
târziu la minte, atât de târziu, încât ar fi stat cu mintea
oprită pe loc dacă l-ar fi luat cineva repede s, i l-ar fi între-
bat dacă e bărbat ori femeie; s, i-ar fi dat seamă de ce i se
face întrebarea, cum trebuie s-o înt, eleagă, ce trebuie să
răspundă s, i în cele din urmă tot ar fi răspuns: „Ia stai să
mă mai gândesc.”

Atât de mult se temea ca nu cumva să zică ori să facă
vreo prostie, încât t, inea capra de coarne s, i tot nu-ndrăznea
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să spuie că nu e ciută.
S, i, cu toate aceste, el făcuse o prostie, cea mai mare-

prostie, o ticălos, ie nemaipomenită.
„Sunt un nemernic!” îs, i zise el întorcându-se de la

Socodor, s, i dacă S, ofron îs, i făcea vreun gând, acesta, fie
bun, fie rău, rămânea înfipt în el.

Nu era bine, nu-i părea bine că Simina se mărită după
Iorgovan; el, cu toate aceste, a zis că e bine s, i că-i pare s, i
lui bine.

S-a dus anume ca să-i spuie Siminei că nu se poate; cu
toate aceste l-a făcut Dumnezeu as, a de slab de-s, i perde
mint, ile îndată ce se află în fat, a Siminei?

Dar Simina a zis că n-are să fie lucrul acela niciodată.
A zis?! Ce mai t, inea el samă de cele zise de dânsa?! El

s, tia ce-a zis el însus, i, s, tia ce gândes, te, s, tia cum s, i-a pus în
el lucrurile la cale s, i-s, i mai aducea aminte că trebuie să se
mute la Socodor, pentru ca mortul să nu rămâie singur.

Sosind la Curtici, el nu-s, i mai găsea locul.
Îi era groază să fie singur cu gândurile rele, care zile

întregi nu-l mai părăseau dacă s, i le făcea odată, s, i îi era
rus, ine să deie fat, ă cu oameni.

Când îl vedea pe Busuioc, i se răcea tot sângele în vine,
iar de Iorgovan se ferea, ca u cumva să-l apuce fără de
veste s, i să-l strivească.

S, tia el, nu-i vorbă, că Simina nu e de seama lui, dar s, i
Busuioc trebuia să s, tie că nu-i Simina de noră-n casa lui,
nici Iorgovan om pentru o fată ca Simina.

„Ei! s, i ce le pasă lor?! merge cât merge!„ îs, i zicea el
câteodată, s, i atunci îi venea să strige: „Ferit, i-vă de mine!
luat, i-mă s, i mă legat, i! Punet, i-vă cu ciomegele s, i mă omorât, i
ca pe un câine turbat.„
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Dar lumea începu să vorbească despre biata Simina
s, i să spună că Busuioc nu vrea, iar Iorgovan nu stăruie.
S, ofron parcă nu-nt, elegea bine.

„Căile noastre s-au despărt, it s, i nu se mai pot întâlni
în viat, a aceasta.”

As, a zisese dânsa.
Care va să zică as, a este.
Îi era rus, ine lui S, ofron, dar nu putea să-s, i dea seama

dacă-i este rus, ine de rus, inea ei, ori de nedrep¬tatea ce i-o
făcuse lui Busuioc în gândul lui, nici dacă-i părea bine ori
rău de rus, inea sa.

Simt, ea numai că acum poate să-l vadă pe Busuioc, fără
ca să i se mai răcească sângele în vine, că nu-i mai venea
să-l apuce pe Iorgovan s, i că Simina nu-i mai părea atât de
stras, nică. Sărmană copilă!

Acum parcă nu s-ar mai fi sfiit să vorbească cu dânsa s, i
să-i spună verde-n fat, ă ceea ce gândes, te, fiindcă el era mai
în vârstă, mai as, ezat ca dânsa s, i t, inea la ea, mare minune
cum t, inea. Mai ales acum, S, ofron nici n-ar fi stat de vorbă
cu omul, care ar fi zis că el nu se va muta după Sf. Dimitrie
la Socodor.

Ăsta era un lucru care de sine se înt, elegea. Dar nici nu
zicea nimeni că n-are să se mute.

Ziceau tot, i că se va muta, fiindcă as, a zicea s, i el, s, i asta
era treaba lui, el s, tia mai bine ce s, i-a pus de gând. S, i fiindcă
de sine se înt, elegea că are S, ofron să plece de la Curtici, tot
de sine se înt, elegea s, i că-i este de vânzare locul de casă.
As, a zicea s, i el, s, i asta iar tot el trebuia să o s, tie mai bine.

Trecuse însă un an s, i jumătate de când îs, i cumpă¬rase
acel loc, s, i în timpul acesta se înfipsese în el gândul că locul
acesta e al lui, că pe el are să-s, i zi¬dească o casă, că acolo
are să-s, i petreacă el viat, a cu nevasta s, i cu copiii lui. Cu
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una, cu două nu putea să părăsească el acest loc, de care
se legau toate gân¬durile plăcute ce-s, i făcuse în timp de
un an s, i jumătate: el nu se putea gândi pe sine altfel, decât
avându-s, i locul lui de casă, s, i fără de acest loc el parcă nu
mai era tot el.

Nu-i vorbă, S, ofron nu zicea că nu-s, i vinde locul, dar
când se găsea câte un cumpărător, îi spunea că vrea să se
mai gândească. S, i se tot gândea S, ofron; Sf. Dimitrie era
aproape, dar el nici pe departe nu se apropia de plecare.

Două săptămâni înainte de Sf. Dimitrie, întorcându-
se de la târg pe la Socodor, din vorbă-n vorbă Busuioc află
despre cele petrecute între S, ofron s, i Simina.

Pe drum, pân-acasă, s, i acasă, plimbându-se de la us, ă
până la fereastră, el îs, i răsucea mereu mustat, a: acum se
putea apropia de Simina, s, i vorba era numai cum s-o apuce
ca s-o t, ină strânsă.

Banii lui S, ofron erau în mâinile lui. Nu-i t, inea el, îi dă-
duse cu împrumutare pe la alt, i oameni, însă de la el atârna,
când să-i înapoieze datornicii. Erau dat, i, ce-i drept, până
la Sf. Dimitrie, dar greu ar fi fost să-i capete mai-nainte –
mai târziu? nimic mai lesne!

El chemă pe Oanea lui Toader, unul dintre dator¬nici,
la sine s, i începu să-l strângă în chingi.

Datornicii se află-n strâmtorare totdeauna când le ceri
banii, iară Oanea mai s, i păgubise de cu primăvară cu un
bou: el se rugă dar să-l îngăduie o lună, două măcar.

– Bucuros, chiar s, i un an, îi răspunse Busuioc dar tu
s, tii că banii nu sunt ai mei. Vorbit, i cu S, ofron.

Îl s, tia Busuioc pe S, ofron că nu s, tie stărui s, i nu se poate
depărta fără de banii lui. T, ine la banii săi omul care i-a
câs, tigat în sudoarea fet, ii sale.

O s, tia s, i S, ofron aceasta, s, i tocmai de aceea dăduse

574



banii lui Busuioc, la care nu putea să-i piardă, pentru că
avea din ce să-i înapoieze s, i avea destulă trecere ca să-i
scoată de la datornici. S, ofron stătu dar mult pe gânduri,
când datornicii veniră să-l roage ca să-i mai îngăduie.

– Eu n-am bani la voi, grăi el în cele din urmă, banii ce
am avut i-am dat lui Busuioc, la el am bani, s, i nu e treaba
mea ce a făcut cu ei. Asta as, a era, dar dacă S, ofron era om
cu minte, nu erau nici datornicii mai pros, ti s, i înt, elegeau
că Busuioc i-a trimis la S, ofron fiindcă vrea să s, i-l mai t, ină
slugă, să-l aibă legat, ceea ce le venea s, i lor la socoteală.

– Dacă-i as, a, apoi sănătate bună, nici noi n-avem să-t, i
dăm bani, ziseră ei s, i se duseră în trebile lor.

Sosind ziua de Sf. Dimitrie, S, ofron era hotărât, ca
totdeauna, să plece, dar altfel toate erau ca mai-nainte. El
se duse la Busuioc, ca să-s, i facă socoteala de simbrie. S, i o
s, i făcu.

Busuioc îi numără până la cel din urmă cret, ar ceea ce
îi mai rămăsese, îi pofti noroc s, i spor la toate, dar de bani
nu-i pomeni nici c-o vorbă măcar.

„Se vede c-a uitat!” îs, i zise S, ofron s, i mai as, teptă, că
doară-s, i va aduce aminte. Busuioc însă începu să-i vor-
bească de toate, numai de banii lui, nu. S, ofron plecă în
cele din urmă, se mai opri din drum mai-nainte de a ies, i
din casă, se opri încă o dată, după ce închise us, a în urma
sa, stătu cât stătu s, i începu să se scarpine în dosul urechii.

„O să mă mai gândesc! zise el plecând. Se vede că
tocmai acu nu-i are la îndemână.”

S, i iar începu S, ofron să se gândească.
Trecu o zi, trecură două, trecu o săptămână, dar Bu-

suioc nu-l mai chema să-i dea banii. Stătea as, a la casă,
făcea treburile ca mai-nainte, dar nu mai era slugă cu sim-
brie s, i parcă-i era rus, ine să mai stea as, a fără de niciun rost
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la casa omului s, i să-i mănânce pâinea. Nici nu trecea însă
seară, făr’ ca el să-i zică: „Mâine vorbesc cu el.” O zicea, dar
n-o făcea. Era totdeauna ceva la mijloc: mai că Busuioc
avea oameni la casă, mai că Vica se certase de dimineat, ă,
mai că o slujnică spărsese vreo oală.

Dar dacă nu se ducea S, ofron, el se gândea să se ducă
s, i cu cât mai mult se gândea, cu atât mai îndărătnic se
făcea în hotărârea lui de a se duce. De la o vreme ajunse
de s-ar fi dus chiar dac-ar fi trebuit să treacă prin sabie s, i
foc. Busuioc s, tia de ce vine, se simt, ea cu toate acestea cam
strâmtorat când îl văzu intrând în casă, s, i-i venea să-i zică
să nu închidă us, a în urma sa. Parcă nu mai era tot omul
pe care-l s, tia el, s, i fără de voie-s, i aduse aminte de noaptea
când îl văzuse mergând spre Ior¬govan.

– Apoi, am venit s, i eu, grăi S, ofron, să văd ce mai e cu
banii pe care t, i i-am dat astă-toamnă.

– Trage-t, i seama, S, ofroane, îi răspunse Busuioc. Mie
nu mi-ai dat nimic. Tu s, tii că eu n-am trebuint, ă de ba-
nii tăi. T, i-am căutat numai oameni, care t, i i-au luat cu
împrumutare.

– Ba nu! îi întâmpină sluga. T, i-am dat banii. Când
ne-am tocmit, am pus-o s, i asta în simbrie. Eu s, tiu cât am
muncit până ce i-am adunat s, i n-am vrut să-i dau oris, icui,
ci mi-am căutat un om cinstit s, i bogat, care poate să mi-i
dea oris, icând. Iacă, am zis, primes, te banii aces, tia, ca să
mi-i dai la anul cu cametele lor: dac-o primes, ti s, i asta, mă
bag slugă la d-ta, dacă nu, îmi caut alt om, care o primes, te
s, i asta. N-a fost as, a vorba?!

Busuioc ar fi voit să-l poată da afară, dar nu putea, el,
Busuioc bogătoiul, nu putea să-l dea afară pe sluga lui,
care se obrăznicea.

– As, a e, S, ofroane, zise el, dar eu tot n-am luat banii tăi,
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tot nu m-am folosit de ei. Tu s, tii că nu sunt la mine. Dacă
vrei, t, i-i dau de la mine; dacă mai îngădui, o să-i dau pe
datornici în judecată s, i să t, i-i scot de la ei.

– Dă-mi-i! răspunse S, ofron, că d-ta pot, i să-i scot, i când
vrei de la dâns, ii. Busuioc nu-l mai cunos, tea pe S, ofron.

– Chiar acum, neîntârziat? întrebă el râzând.
– Chiar acum! răspunse S, ofron întunecat.
– S, i dacă s-ar întâmpla să nu vreau ori să nu pot? zise

iar Busuioc.
– Văd eu că nu vrei ori că nu pot, i, s, i nu s, tiu de ce, grăi

S, ofron tulburat. La asta nu se gândise. As, a era! Cum
rămâne dacă Busuioc nu vrea ori nu poate?

– Trebuie însă să mi-i dai, urmă el, nu se poate să nu
mi-i dai. Eu m-am gândit bine mai-nainte de a t, i-i fi dat
s, i am zis: dacă îi dau lui Busuioc, n-am nicio grijă, el mi-i
dă iar înapoi.

– Ai dreptate, S, ofroane! grăi Busuioc, îi puse mâna pe
umăr s, i se uită drept în ochii lui. Nicio grijă să n-ai. Banii
tăi nu pot să fie pus, i mai bine decât la mine. Am să t, i-i
dau, dar nu astăzi, nici mâine; trebuie să mai îngădui o zi,
două, o săptămână, poate chiar s, i două. Ia gândes, te-te tu
cu capul tău. Mi-ai dat banii, pentru că s, tiai că eu pot să-i
scot oris, icând de la datornici, fiindcă sunt om cu trecere.
Nu-i as, a?

– As, a e! răspunse S, ofron.
– Oamenii însă nu prea pot să-i plătească acum s, i mă

roagă să-i mai îngădui, urmă Busuioc. Vrei tu să-i dau în
judecată, să le vând casele, vrei tu să mă stric cu ei? Dac-as,
face-o asta, nici într-un an nu t, i-ai mai vedea banii.

– Dă-mi-i de la d-ta, grăi iar S, ofron, s, i fă apoi ce vrei
cu dâns, ii.

577



– Ba nu, S, ofroane! îl întâmpină iar Busuioc, căci s, i
atunci tot acolo ar ajunge treaba. Acum ei se silesc să
plătească, fiindcă s, tiu că banii sunt ai tăi; dac-ar s, ti că
sunt ai mei, ar zice că eu sunt bogat s, i mai pot as, tepta, s, i
nici că s-ar gândi să plătească. Nu e oare mai cuminte să
mai as, tept, i, să stărui tu însut, i ca să t, i-i plătească, iar dacă
nu vor, le spun că mă strâmtorezi tu s, i îi strâmtorez s, i eu
pe ei.

– O să mă mai gândesc, zise S, ofron.

XVIII

Busuioc, bogătoiul de la Curtici, fecioru-său, Iorgo¬van,
Simina, fata crâsnicului din Zimbru, s, i S, ofron, care tot
mai stătea la casa lui Busuioc, tot, i patru erau foarte mâhnit, i
s, i parcă se temeau de vreo primejdie.

Dacă l-ar fi întrebat cineva pe Busuioc până când o să-l
t, ină pe S, ofron cu minciuna s, i să-l amâne de pe o zi pe alta,
el n-ar fi putut să-i răspundă. Nu s, tia nici el.

Îs, i închipuia însă că pe Simina trebuie s-o doară când
s, tie că S, ofron nu s-a mutat încă la Socodor s, i nu se putea
lipsi de mult, umirea de a-i face această durere.

„O să-i dau în ziua când îl voi vedea gata de a pleca s, i
fără de ei, o să-i dau când nu-mi va mai rămânea alta„, îs, i
zicea el.

Era un fel de s, trengărie în ceea ce făcea el. S, i o mărtu-
risea chiar s, i el însus, i aceasta s, i adeseori îi era rus, ine, ori
se temea, dar nu se putea stăpâni, nu putea să-s, i calce pe
inimă.

O vedea pe Simina scot, ându-s, i cu vârful degetelor cele
câteva fire de păr din fat, ă s, i uitându-se apoi drept în ochii
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lui: era peste putint, ă s-o uite el aceasta!
Adeseori, dac-ar fi stat Simina înaintea lui s, i i-ar fi

poruncit să taie, să spânzure, să dea foc la casa lui, el s-
ar fi supus orbes, te: tocmai de aceea însă el nu putea să
împlinească dorint, a ei; îi era ca s, i când ar s, ti că dacă n-o
va împlini, va veni ea însăs, i la el să stăruiască.

Nu era răutate în Busuioc, era însă dâca omului zăcas, ,
care nu-s, i prea dă nici el însus, i seama despre supărarea
sa.

Numai atunci se muia Busuioc, când îi trecea prin
minte gândul că se poate ca ei prea put, in să-i pese dacă
S, ofron se mută ori nu la Socodor.

Iar gândul acesta foarte adeseori îi venea lui Busuioc.
Căci un lucru era, care nu putea să intre în mintea lui:

că Simina ar putea să-l iubească pe S, ofron.
S, i asupra acestui lucru Busuioc, Iorgovan s, i S, ofron el

însus, i erau de aceeas, i părere.
Mai ales acum Iorgovan s-ar fi simt, it foarte ne¬norocit

dacă Simina ar fi putut să iubească pe un om ca dânsul,
un ticălos, o gură-cască, un vai s, i amar de el, care nu s, tie
face nimic!

Se mira Busuioc de ce nu mai vine S, ofron să-s, i ceară
banii.

N-avea de ce să se mai mire.
Ce-i păsa lui acum de bani? S-a frământat o zi, două,

apoi le-a lăsat toate.
Dară ce ar s, i fi putut el să facă?
S-a gândit să-l dea-n judecată pe Busuioc. El, pe Bu-

suioc? El să aibă judecată cu cineva, ba chiar cu Busuioc?
Nebun ar fi trebuit să fie.

S-a gândit să se ducă s, i să-i spună satului întreg că
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Busuioc nu e om cinstit.
Nu putea s-o facă, fiindcă Busuioc tot om cinstit era,

tot rămânea cu trecerea lui.
S-a gândit să-l ia de scurt s, i să-i spună că-l omoară,

că-i dă foc la casă dacă nu-i dă banii.
Asta, mai ales asta ar fi voit s-o facă.
„Nu pot, zise el. Dacă o zic s, i el tot nu-mi dă banii,

trebuie s-o s, i fac s, i nu vreau s-o fac. Să mă ferească Dum-
nezeu.”

E grozav lucru când omul se simte neputincios, însă
mai grozav e când s, tie că-l s, tiu s, i alt, ii.

Simina însă parcă le s, tia toate. I-a spus că se mută
la Socodor s, i nu s-a mutat, pentru că n-avea în el destulă
virtute să se mute, pentru că n-a putut să-s, i vândă locul
de casă s, i să-s, i scoată banii de la Busuioc pentru că nu e
om. Nici nu mai voia să se mute, nu mai voia să dea fat, ă
cu dânsa, nu mai voia să s, tie de dânsa: nu mai voia nimic;
trăia as, a cum trăies, te, cu viat, a înfun¬dată, fără ca să-i mai
pese de ceva. S, i adică, de ce să facă el ceea ce zice dânsa?
Ce-i este el ei? ce-i este ea lui? De unde s, i până unde să-s, i
schimbe el toate gândurile, fiindcă ea voies, te as, a?

Mare rus, ine a păt, it el în viat, a lui! S, i cine s, tie?! el acum
se frământă ca un nebun, iar ei poate că prea put, in îi pasă
dacă el se duce ori nu la Socodor, ea poate că nici nu s, tie
că el n-a plecat. A zis-o atunci, cum a zis, că nu-l lasă pe
Iorgovan.

De ce să-s, i amărască el viat, a de dragul ei? S, i as, a viat, a
lui tot nu mai era viat, ă.

Astfel, frământat mereu de gândurile sale, S, ofron ajunse
în cele din urmă să nu mai voiască a se muta la Socodor. Îs, i
rupsese el de mult gândul de Simina; acum însă îl rupsese
de tot.
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Ea ajunsese pentru dânsul o sarcină prea grea!
„S, i cine s, tie?! noi ne frământăm între noi, zicea s, i

Iorgovan, iară ei nici că-i pasă, ea poate că-s, i petrece cu
altul.” Ar fi vrut Busuioc s-o vadă pe Simina s, i să s, tie ce
mai zice s, i mai gândes, te, ar fi vrut s, i S, ofron, dar mai mult
decât tot, i ar fi vrut-o Iorgovan. „O să-i pară ei rău de ceea
ce a făcut s, i o să vină căită la mine.”

Aceasta era mângâierea lui Iorgovan.
– O să vadă ea că sunt om s, i eu! zicea el s, i, oriunde

se afla, de oris, ice se apuca, îs, i dădea mereu seama ce ar
zice ea oare dacă l-ar vedea ce face, dac-ar s, ti ce gândes, te.
Dar ea nu-l vedea, nu s, tia ce gândes, te el, ba poate că nici
nu voia să-l vadă s, i să-i s, tie gândurile. Asta-l muia pe
Iorgovan s, i-l făcea din zi în zi mai nerăbdător.

Ar fi voit să mai afle ceva, să se mai întâmple ceva,
îi era s, i lui înfundată viat, a. Mai muiată însă decât tot, i
era Simina. Pe ea o munceau ziua gândurile, iar noaptea
– visurile. Simt, ea acum c-a rămas singură-singurică pe
lumea aceasta. S, ofron, a părăsit-o s, i el.

S, i nici că se putea altfel. S, i-a bătut joc de slăbiciunea
lui.

Abia trecea noapte fără ca să-l vadă în vis, s, i pe el, s, i pe
Neacs, u, acum descult, , mâine flămând, poimâine însetat
s, i totdeauna supărat s, i făcându-i mustrări.

Diminet, ile apoi stătea ceasuri întregi s, i plângea, apoi
dădea pomană s, i pâinea de la gură s, i cea din urmă haină
ce-i cădea în mână. O ajunsese blestemul părintesc, pen-
tru că fusese oarbă s, i nu ascultase sfaturile lui, pentru
că-l părăsise în ceasul mort, ii, pentru că s, i-a bătut joc de
slă¬biciunea omului la care t, inea atât de mult răposatul.

S, edea, s, edea singură, se gândea la cele petrecute, s, i
cu totul altfel le vedea acum.
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Îs, i aducea aminte de ziua când l-a văzut întâia oară
pe S, ofron, când el a luat-o lângă el în cărut, ă s, i i-a pus
cojocul să s, adă pe el, îs, i aducea aminte de vorbele lui, pe
care atunci nu le băga în seamă, iar acum s, i le reamintea
atât de bine s, i cu o sete nespusă. S, i cum a sărutat-o el,
cum fugea să prindă prepelit, ele din zbor s, i cum l-a lovit
ea fără de milă atunci noaptea, în fat, a lui Iorgovan s, i a lui
Neacs, u, s, i cât de nenorocit era Neacs, u.

Iară ea nu putea nici măcar să le ceară iertare, să cadă
în genunchi, să le sărute mâinile, să sărute, ca Pupăză, ca
Iorgovan, pământul de la picioarele lor. „S, i dacă t, i-a fi
de ceva, spune-i băiatului ăstuia!„ Nu mai era băiatul! Îl
alungase ea însăs, i de la dânsa.

Astfel, zi cu zi, noapte cu noapte. Ea nu mai putea să
poarte viat, a aceasta.

Toamna târziu, când abia mai era pe ici, pe colo câte
o frunză pe copaci, într-o zi de duminică, ea-s, i aruncă
o cârpă în cap s, i plecă drept spre mormint, ii din Soco-
dor. Cale de câteva ceasuri cât merse pân-acolo, ea se
ducea dusă s, i s, tergând din când în când câte o lă¬crimă,
intrând apoi în mormint, i, o înăbus, i un plâns zgomotos, ea
se aruncă cu fat, a la pământ, sărută t, arina s, i rămase timp
îndelungat buiguită, ca s, i fără de simt, iri. Înspre amurgul
serii ea sări în picioare. O ceată de băiet, i cânta „Sfinte
Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluies, te-
ne pre noi.”

Se aducea un nou mort, ca să fie as, ezat la ves, nica
odihnă. Murise Stanca lui Martin, s, i Martin, cei patru
copii rămas, i fără de mumă, Floarea, sora Stanca, Ana s, i
Marta, surorile lui Martin, jalnicele, prietenele răposatei,
tot, i, cu tot, ii, începură să se vaiete în gura mare, când si-
criul fu as, ezat la marginea mormântului. Simina rămase
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plângând s, i ea la o parte, gropas, ii sloboziră cos, ciugul în
groapă, rude, prieteni s, i oa¬meni de casă aruncară tot, i din
toate părt, ile câte un pumn de t, ărână peste el, preot, ii cân-
tară „în veci pomenirea ei”, apoi lumea se risipi, jălitorii
se depărtară încetul cu încetul.

Rămasă iar singură, Simina se uită lung în urma lor. Îi
pierise parcă deodată toată mâhnirea din suflet. O cunos-
cuse pe răposata. Era o femeie harnică s, i bună de gură.

Îl cunos, tea pe Martin. Un om de vreo patruzeci de ani,
blând s, i îngăduitor, dar slăbănog s, i sfiicios. Ce se făcea el
acum cu gospodăria lui s, i cu patru copii rămas, i pe capul
lui ca vai s, i amar de ei?! Ea fusese singură la taică-său, care
n-avea stare, s, i era om cu virtute ca put, ini numai s, i totus, i
mereu se plângea fie-iertatul; dar nenorocitul acesta de
om, cu patru copii s, i cu avere frumoasă, ce se făcea el fără
de femeie la casă?

Era parcă l-a scos Dumnezeu în calea ei s, i a scos-o pe
ea în calea lui. Căci nu mai putea Simina să se depărteze
de aici, unde se simt, ea acum atât de mângâiată. Ea plecă
încet pe urma jelitorilor.

Voia să vorbească cu Martin, să-l mângâie, să-i fie de
ajutor, să-l roage ca s-o primească pe ea în casa lui, ca să-i
coacă pâine, să-i gătească bucate, să-i poarte grijă de casă
s, i de copii. Dar ce o fi zicând lumea?! Ce-i păsa ei?! Cui îi
păsa de dânsa?!

Martin o cunos, tea pe Simina. Nu era cu putint, ă ca ea
să stea peste două luni de zile în sat fără ca tot, i s-o s, tie s, i
să vorbească despre ea. Nu s, tia însă Martin cine e Simina.

Îs, i aducea numai aminte că murise taică-său, pe care-
l înmormântase popa ca pe un văr, s, i că după moartea
bătrânului ea a rămas la casa popii s, i preoteasa o ducea în
toate duminicile cu ea la biserică.
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Când dar una dintre vecine veni să-i spună că pădu-
reanca are să-i spună ceva, el, sfiicios cum era, începu să
se învârtească zăpăcit în loc.

Nu s, tia ce să facă, unde s-o poftească, ce să-i zică. Cele
două case erau pline de oameni adunat, i la pomană, alte
trei mese, pentru tineret s, i sărăcimea din sat, erau în curte;
iară Simina spusese că vrea să vorbească numai cu el sin-
gur.

Simina intrase în curte s, i as, tepta la portit, ă, ne¬răbdătoare
s, i supărată de oamenii care-s, i îndreptară cu tot, ii privirile
spre dânsa. În fundul curt, ii, mai spre grădină, era o căpit, ă
de fân.

„Ce vrea? ce caută? de ce a venit?” se întrebară cu
tot, ii, când Martin se duse la Simina s, i o duse as, a oarecum
fără de voie în dosul căpit, ei, ca să nu stea cu ea în vederea
tuturora. Nu vorbise niciodată cu dânsa, n-aveau nimic
de împărt, it unul cu altul; credea dar că vine din partea
preotesei.

Popa Furtună, care fusese s, i el la înmormântare s, i
era acum în casă, venise să sfint, ească bucatele s, i, când
Simina se depărta cu Martin spre căpit, ă, el ies, i cu cartea
s, i patrahirul subsuoară ca să se întoarcă acasă, se opri în
capul scărilor s, i se uită nedumirit în urma ei.

O zărise parcă s, i în mormint, i, dar de unde ar fi putut
să-i vină lui gândul de a se uita mai cu dinadinsul.

Era însă chiar ea; nu mai rămânea nicio îndoială că ea
era.

El stătu câtva timp nedumirit, apoi plecă s, i el spre
căpit, a de fân.

– Martine! grăi Simina; văd c-a murit fie-iertata, s, i ai
rămas cu copiii s, i cu casa fără de femeie. Vei fi vrând să-t, i
găses, ti pe cineva să-t, i facă trebile casei s, i să-t, i caute de

584



copii.
– Numai dacă nu m-ar fura, zise el fricos s, i smerit.
– Eu nu te fur, Martine! îi răspunse ea. Martin era un

om înalt, uscat, bălan, cu fat, a lungăreat, ă, cu ochii albas, tri
s, i cu un nigel la aripa dreaptă a nărilor. – D-ta?! zise el
dându-se un pas înapoi.

– Eu te rog să mă primes, ti, grăi dânsa, s, i să mă dai ca
pe netrebnică din casă dacă te vei căi ori copiii vor simt, i
vreodată că nu mai au mumă. El se uită lung s, i nedumirit
la dânsa, apoi dădu de câteva ori din cap.

– Asta nu se poate, zise el. N-am eu casă pentru d-ta,
nici sunt om să pot purta cămăs, i spălate ori să mănânc
pâine frământată de mâna d-tale.

N-as, mai avea tihnă cât e ziua, nici odihnă cât e noap-
tea. Nu vezi d-ta că abia mai stai pe picioare? Ce te-ai făcut
de când nu te-am văzut? Erai rumenă s, i tare ca mărul copt,
s, i acum nici vântul să nu te atingă.

– Străinătatea, Martine, singurătatea m-au secat, îi
răspunse ea. Chiar rudele mele mă chinuiesc, fiindcă nu
pot să fac ceea ce nu mă iartă inima s, i voia răposatului,
a taichii, fie-iertatul. Dar nu te uita la fat, a mea. Brat, ele
acestea s, tiu să muncească. Fie-t, i milă de copiii tăi s, i lasă-
mă să-mi câs, tig mângâierea de a avea s, i eu pe cineva aici
aproape de mormântul taichii.

Acum sosi s, i părintele Ioan la dâns, ii.
Martin s, i Simina tresăriră amândoi, iar preotul ră-

mase încremenit când o văzu pe Simina înaintea sa.
– Ce-i, draga mea?! întrebă el mis, cat.
Ce faci tu? Pe Simina o năpădiră lacrimile.
Ea se duse la el, îi luă mâna s-o sărute s, i rămase înecată

de plâns cu fruntea pe mâna lui.
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– M-au părăsit tot, i, tot, i m-au părăsit; m-a ajuns bles-
temul tatii! strigă ea în cele din urmă.

Popa ar fi voit să trântească patrahir s, i carte de pământ
s, i să frângă tot ceea ce-i cade la îndemână.

– Ei, păcatele mele! strigă el. Hai cu mine! Haid’ la
preoteasa! Mai sunt s, i oameni pe lumea aceasta!

XIX

Busuioc, bogătoiul din Curtici, fecioru-său Iorgovan s, i
S, ofron, care tot mai stătea s, i acum la casa lui Busuioc,
săriră tot, i trei în picioare când aflară că Simina s-a mutat
la Socodor, ca să-i frământe pâine lui Martin s, i să poarte
grijă de copiii lui.

Busuioc peste put, in se domoli.
Era, ce-i drept, foarte neastâmpărat, îi era s, i acum

ca s, i când s-ar teme de o primejdie, dar nu putea să-s, i
dea seama dacă se bucură ori se necăjes, te mai mult. Îi
părea bine că ea s-a întors la Socodor: era lovită s, i simt, ea
lovitura. Ar fi dat însă, mult ar fi dat s-o poată scoate din
casa lui Martin. S, i totus, i, era bine as, a! O vedea în gândul
lui tăvălită, aruncată în ulit, i s, i întâia oară simt, i lămurit că
dacă ar găsi-o as, a cum o vedea în gândul lui, ar ridica-o,
ar curăt, a-o s, i s, -ar încărca toată bogăt, ia pe ea. Îi era rus, ine
de această simt, ire, dar nu se mai ferea de ea.

El se plimba prin casă, când S, ofron intră fără de veste
s, i se opri în fat, a lui. O clipă ei stătură nemis, cat, i s, i cuprins, i
amândoi de o pornire îndărătnică.

– Eu mă duc, grăi S, ofron, la Socodor s, i mă întorc
mâine ori poimâine să-mi iau banii. T, i-o spun de acum,
pentru ca s-o s, tii.
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Busuioc s, tia de ce se duce el la Socodor s, i dacă a umblat
până acuma să-l t, ie cu minciuna la Curtici, acum ar fi fost
în stare să-s, i pună toată trecerea, ca să-l oprească. S, i putea
Busuioc să facă multe.

N-avea decât să spună că l-a furat, c-a ridicat cut, itul
asupra lui s, i să ceară să-l închidă s, i să-l judece.

– O să-i chem pe oameni, zise el, s, i o să-i strâmtorez.
S, ofron făcu un pas înainte s, i se uită lung s, i aspru la el.

– Să le lăsăm acestea, îi întâmpină. Eu sunt om prost s, i
nu s, tiu multe. Mi-am tras seama cu mine: nu mă împinge
la păcat, că viat, a mea tot nu mai pret, uies, te nimic, dar d-ta
es, ti om cu avere s, i cu copii. Mă tem eu de mine însumi:
teme-te s, i d-ta!

Grăind acestea, el se întoarse s, i ies, i, ca să nu s, i-l mai
simtă aproape pe omul de la care îi venea ne¬norocirea.

Busuioc rămase timp îndelungat stând ca un stâlp de
piatră la locul unde-l lăsase S, ofron. Da, el avea stare s, i
copii. Avea s, i un fecior, care poate că s, i el era gata să plece
la Socodor.

Nu! Iorgovan încărca sacii din hambar, linis, tit ca s, i
când nimic n-ar fi s, tiind despre Simina.

Era joi, s, i joile Busuioc îs, i făcea socoteala la moară s, i
trimitea făina adunată peste săptămână la Arad, ca să fie
pe târgul de vineri acolo, s, i să cum¬pere ceea ce mai face
trebuint, ă pentru casă s, i moară. După ce încărcară sacii,
Iorgovan se duse la moară. Moara lucra ca totdeauna s, i
oamenii stăteau de vorbă.

Unul încărca sacii, altul descărca grăunt, ele, iar altul
îs, i avea grăunt, e în cos, s, i vreo trei-patru as, teptau să le vină
rândul. Ca la moară. Dar nu mai era Pupăză, ca să-i facă
să râdă. Intrând în moară, într-un colt, de la stânga era
mescioara cu condica deschisă.
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– A plecat S, ofron? întrebă morarul, în vreme ce Iorgo-
van rânduia pe masă.

– Da! răspunse Iorgovan. – Se vede că tot nu se lasă de
pădureanca. Iorgovan începu să tremure. El se as, eză, luă
pana s, i o întinse în călimară.

– O ticăloasă! grăi apoi s, i începu să facă soco¬teala,
adunând numere cu glas tare. Făcea gres, eli în adunare
s, i morarul trebuia mereu să-l îndrepteze. Încheind soco-
teala, el se ridică, se mai învârti prin moară, apoi se opri în
fat, a mas, inii s, i rămase uitându-se la fuga neastâmpărată
a rot, ilor.

– Uite! zise el, eu nici acum nu pot înt, elege cum i s-a
întâmplat lui Pupăză nenorocirea aceea.

– Apoi că nici nu era aici, răspunse morarul, ci la mas, ina
de treierat.

– As, a e, frate! strigă Iorgovan. Vorbesc s, i eu alandala.
Aici nici n-ar fi cu putint, ă una ca aceea.

– Mai ales! grăi morarul, care t, inea să se s, tie cât e de
stras, nică moara lui. Începu dar să-i arate lui Iorgovan
rot, ile cum se învârtesc, cum ar putea să-l apuce pe om,
cum l-ar arunca una într-alta s, i cum i-ar sfărâma într-o
clipă oasele.

– Doamne feres, te! grăi Iorgovan s, i se depărtă. Avea
grabă; trebuia să fie deseară la Arad. În Arad el trăise
timp de s, ase ani; avea aici prie¬teni s, i cunoscut, i pe care-i
întâlnea tot la două-trei săptămâni s, i care-l as, teptau cu
oarecare dor, fiindcă le venea totdeauna cu plin.

El trase ca de obicei la gazda lui frăt, âne-său, lăsă pe
argatul de la car să caute s, i de cai s, i se duse pe ici încolo,
ca să se mai întâlnească cu lumea, să mai vadă, să mai
audă, să mai stea de vorbă. Trecuseră luni de zile de când
cu noaptea petre¬cută în birtul de la Curtici. I se urca
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sângele la cap când îs, i aducea aminte de acea noapte s, i se
ferea de oamenii cu care se obis, nuise a-s, i petrece.

Nu voia să s, tie de petreceri: îi era scârbă de ele. Acum
îi căuta parcă dinadins pe oamenii de viat, ă; ceilalt, i îi pă-
reau prea sarbezi. În cafeneaua din strada Domnească
el întâlni pe proprietarul său, Virgiliu Bărgăut, , un om de
vreo douăzeci s, i trei de ani, scurt s, i gros, neastâmpărat s, i
cam rău îmbrăcat, unul dintre tinerii us, uratici care tră-
iesc pe apucate, câs, tigându-s, i pâinea ca scriitor, azi aici,
mâine colo s, i poimâine nicăieri.

– Să mergem undeva, să facem ceva! ce stăm aici ca
nis, te t, api umplut, i cu câlt, i? îi zise Bărgăut, . – Unde să
mergem? ce să facem? întrebă Iorgovan, des, i s, tia prea
bine ce înt, elege Bărgăut, când zice că vrea să facă ceva.

– Ai fost vreodată la „Moara dracului„?
– Ce-i aceea? – Un birt cinstit, unde omul poate să facă

ce vrea, fără ca lumea să-s, i cas, te gura la el. Se bea, se cântă,
se joacă în cărt, i.

– Nu mă duc, răspunse Iorgovan. S, i totus, i – de ce
să nu se ducă? de ce să nu-s, i petreacă? de dragul cui?!
Om domol s, i as, ezat, Iorgovan nu înt, elegea petre¬cerea
altfel decât as, a, ca el să privească pe când alt, ii îs, i petrec în
socoteala lui. El însus, i nu era băutor; un pahar, două de
vin îl amet, eau s, i-l făceau ursuz.

Îi plăcea însă să-i vadă pe alt, ii bând până ce nu mai
pot să se t, ină pe picioare.

El însus, i nu cânta, nici nu juca. Cântecul s, i jocul îi
păreau lucruri nepotrivite cu un om care t, ine la sine. Îi
plăcea însă să vadă pe alt, ii jucând. El însus, i era foarte
cuviincios s, i alegea atât în vorbe, cât s, i în bucate. Îi plă-
cea însă să vadă pe alt, ii îmbătându-se. Acum ar fi voit să
aibă gălăgie, joc s, i cântece, sticle sparte s, i vin vărsat pe
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jos, certuri s, i îmbrăt, is, ări, să vadă oameni ce se dau orbis,
desfrâului.

Îi era însă rus, ine de ceea ce ar fi voit.
– Mai ai tu un rând de haine? îl întrebă el pe Bărgăut,

într-un târziu.
– De ce?
– Să le îmbrac, răspunse Iorgovan. As, a cum sunt, mi-e

greu să mă duc. Plugarului nu i se iartă ceea ce voi ăs, tialalt, i
facet, i în toate zilele.

XX

Popa Furtună era om iute ca piperul, dar nu se pripea
niciodată.

Văzând-o pe Simina atât de pierită, el îs, i făcea mus-
trări, căci, dac-ar fi fost el atunci când era vorba, Simina
acum n-ar fi fost singură s, i părăsită de tot, i. El cu toate
acestea simt, ea s, i acum că e mai bine as, a. O s, tia pe soră-sa
Vica, îl s, tia pe cumnatu-său Busuioc, îl s, tia pe nepotu-său
Iorgovan s, i nu-s, i putea închipui un trai bun între dâns, ii
fiind s, i pădureanca la mijloc.

De ce, n-a putut nici el s-o spună: simt, ea numai că
nu poate să se împace cu gândul unei în¬sot, iri ca aceasta.
Acum însă Simina îl luase pe dinainte, îl scosese oarecum
din sărite s, i el ar fi fost gata să se ducă la Busuioc s, i să-l
silească a veni încă o dată să o pet, ească pe Simina.

– De ce n-ai voit tu să te mărit, i după Iorgovan? o în-
trebă el după ce sosiră acasă s, i mai stătură câtva timp cu
preoteasa.

– Bine a făcut! grăi preoteasa.
– Eu n-am zis că nu voiesc, răspunse Simina, ci numai
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că ar fi bine să mai as, teptăm. – Ei bine! vrei acum? o
întrebă popa.

– Acum nu! zise ea, mai put, in decât oris, icând.
– De ce nu?
– Nu pot! Preoteasa s, tia de ce n-a voit s, i nu voies, te, de

ce nu poate; o văzuse stând fat, ă în fat, ă cu S, ofron.
– Ce mai la deal, la vale; zise ea. Să nu mai umblăm

cu minciuna. Simina se mărită după S, ofron. Popa se uită
mirat la amândouă, iar Simina tresări.

– Ferească Dumnezeu! strigă ea. Taica, fie-iertatul,
n-ar avea odihnă în mormânt dac-as, face una ca asta.

– Iar eu ît, i spun că ai să te mărit, i după S, ofron! grăi
preoteasa hotărât.

– Feres, te-l, Doamne! zise iar Simina, s, i nu ne pedepsi.
„Aici trebuie să fie ceva la mijloc, îs, i zise popa. O să vedem!”
Iar preoteasa s, tia hotărât că as, a are să fie, precum zice ea.

De asta se temea s, i Simina. Căci de ce n-a venit el la
Socodor? Îi era frică s, i nu mai voia să se întâlnească cu
dânsa, se ferea cum se feres, te omul de toată primejdia. A
zis el că-i pare bine dacă ea se mărită după Iorgovan, dar
ea a văzut s, i lacrimile lui, a auzit s, i glasul lui, ea a înt, eles
de ce vorbes, te as, a s, i a simt, it ce gândes, te el. Nu putea el să
uite lovitura pe care i-a dat-o, întocmai precum Iorgovan
nu poate să uite vorbele pe care i le-a zis la despărt, irea lor,
nici s-ar astâmpăra toată viat, a lui dacă ar s, ti-o măritată
după S, ofron. Soarta ei era făcută: nu-i rămânea decât să
umble singură pe cărările viet, ii. Sosind câteva zile în urmă
la Socodor, S, ofron o găsi la casa lui Martin.

Câtva timp stătură amândoi încremenit, i, cum stai în
fat, a potopului ce vine asupra ta. Tot drumul, cât a venit
de la Curtici până la Socodor, el s-a gândit cum să-i spună
de ce n-a venit mai-nainte s, i cum să-i ceară iertare. Acum,
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dacă i-ar fi pus cineva cut, itul la gât, el tot n-ar fi făcut nici
una, nici alta. Nu putea, nu trebuia, n-avea de ce să le facă.
De sine se înt, elegea că n-a venit, pentru că nu s-a putut
să vină. Altul era simt, ământul care îi stăpânea acum pe
amândoi: vrei, nu vrei, n-ai încotro.

Erau stăpânit, i unul de altul: ea simt, ea că trebuie să
facă ceea ce zice el, s, i el, că trebuie să facă ceea ce zice
dânsa. El îi întinse mâna lui cea aspră.

– S, i mie-mi pare bine că te găsesc, îi zise. Uite! cre-
deam că o să-mi pară rău, s, i-mi pare bine.

– Eu nu s, tiu, răspunse ea. Ce mai face leica Vica, Bu-
suioc, ce mai face Iorgovan?

– Sunt bine, zise el, tot, i sunt bine. Să-i t, ină Dumnezeu
năravul, e foarte cuminte. Eu mă temeam c-o s-o apuce
rău. S, tii tu, atunci, noaptea.

– S, i eu, S, ofroane! Doi dintre copii, o fetit, ă de vreo trei
s, i un băiat de cinci ani, stăteau lângă Simina s, i se uitau
cu ochi mari la el.

– Ăs, tia sunt copiii?! grăi el. Uite! am uitat să le aduc
câte ceva.

– O să le aduci altă dată, zise ea s, i începu să-i spună
cum sunt copiii, ce fac, ce zic, în ce fel îs, i petrec, ce mai e pe
la casă, care este firea lui Martin, care îi sunt apucăturile,
în sfârs, it, multe s, i mărunte, cum e obiceiul femeilor. Apoi
ea urmă a-s, i face treburile, ca s, i când ar fi tot singură
ca mai-nainte, iară el se as, eză pe un butoias, din tindă s, i
rămase umblând cu ochii după ea s, i vorbind mereu as, a,
singur.

– Nu te teme tu... O să vezi tu... Eu sunt om cu mintea
întreagă. S, tiu eu ce se potrives, te s, i ce nu se potrives, te. Eu
n-am să te supăr, Simino! strigă el într-un târziu. Ai slăbit
tu ori numai îmi pare mie?
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– Am slăbit, S, ofroane! răspunse ea.
– As, a-i! ai slăbit! tare ai slăbit! „Rău a slăbit, urmă el

iar pentru dânsul. Mă miram eu de ce-mi pare de tot altfel
de cum fusese. Da! e mai frumoasă!”

– Tu, Simino! strigă iar. S, i când ai slăbit?
– De mult!
– De ce? Ea se uită râzând la el.
– De amarul tău, S, ofroane! răspunse ca as, a cam în

glumă. Nu s, tii tu cât m-am frământat eu de când mi-am
dat seamă că rău am făcut de te-am rugat să te mut, i aici.
El se uită strâmtorat la pământ.

– As, a-i! zise apoi. Mult a trebuit să te amărăs, ti. Dar,
vezi tu, acuma s, tiu de ce n-am venit mai-nainte. Ce să fac
eu aici? S, tiam că te afli la unchiu-tău. Acum, că te s, tiu
singură, m-a apucat deodată s, i-as, fi venit, Simino, chiar
dac-ar fi trebuit să-mi las pe taica neîngropat. El se sculă
apoi, se duse la dânsa, îi apucă mâna s, i se uită în fat, a ei.

– Rău ai slăbit, urmă apoi. Dar să nu crezi, Si¬mino,
că mai umblu cu gândurile pe care le-am avut odată. Mă
crezi tu, Simino?!

– Te cred, S, ofroane! răspunse ea. Deodată însă o nă-
pădiră lacrimile. El rămase strâmtorat înaintea ei.

– De ce plângi? o întrebă apoi, îi puse mâna pe umăr,
îi scoase perii din fat, ă s, i se uită în ochii ei.

– Parcă n-as, avea de ce să plâng! Întreabă-mă de ce nu
plâng, când nu plâng? Atât am plâns, S, ofroane, încât mi
s-a făcut obicei s, i deseori mă pomenesc că plâng fără de
veste, as, a, din senin, numai fiindcă îmi sunt dat, i ochii pe
plâns.

– As, a-i! grăi S, ofron. Asta vine de sine.
– Îl iau eu pe răspunderea mea! strigă popa Fur¬tună,
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care intră c-o falcă în cer s, i cu alta în pământ pe portit, ă,
cu doi jandarmi în urma lui.

– Se poate, răspunse unul dintre jandarmi, dar noi
avem poruncă să-l ducem. S, ofron s, i Simina se speriară
amândoi.

– Ce e, S, ofroane? ce s-a întâmplat? întrebă popa răstit.
– Nu e nimic, răspunse S, ofron întorcându-se spre Si-

mina, nu-t, i face spaimă degeaba. Eu am fost cătană îm-
părătească; mie nu mi se face nedreptate. I-am tras odată
căprarului o palmă de i-au sărit trei măsele din gură s, i
a zăcut două săptămâni; m-a pus căpitanul în fier scurt,
dar a zis că bine am făcut. Mă duc, dacă e vorba, până la
împăratul. O să mă închidă, dar o să-mi dea banii.

– Ce fel de bani? întrebă popa. – Banii mei, nouă sute
patruzeci de zlot, i de argint, răspunse S, ofron, pe care i-am
dat. S, i acum mă poartă cu minciuna. – Ia haid’ să vedem,
grăi popa, să vedem noi dacă t, i-i dă sau nu.

– Nu-t, i face inimă rea, Simino, zise S, ofron, apoi plecă
cu popa s, i cu jandarmii. Simina privi cuprinsă de spaimă
în urma lor.

– S, i asta tot eu am făcut-o! strigă ea deznădăjduită.
Nu uită Busuioc, nu iartă! Dar Iorgovan?! urmă peste
put, in, lui când o să-i vină rândul, el unde o să mă lovească?!
Busuioc rămase ca trăsnit din senin când văzu că popa,
fratele nevestei sale, se pune între el s, i S, ofron. Dar el nu
putea să rămână de rus, ine!

– Nu-i dau, pentru că nu-i dau! zise el când popa îl
întrebă de ce nu-i dă lui S, ofron banii. Să mi-i scoată cu
judecată. O să-l învăt, eu pe el a-mi pune cut, itul în piept.

– Iară eu ît, i spun s, i s-o s, tii, îi întâmpină S, ofron, că
n-am să umblu cu judecata: ori te înjunghii, ori ît, i dau foc.
Odată tot o să ies eu din închisoare.
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– O să ies, i chiar astăzi! strigă popa, iar de bani, grija
mea. Mi-i las, i mie să-i scot de la el, s, i dacă t, i-e de bani, t, i-i
număr mâine. O să vedem noi care pe care. Aici e alta la
mijloc!

– O să vedem! strigă s, i Busuioc. Era-ndârjit de ar fi
fost gata să-s, i pună toată averea. Seara însă, el as, teptă ca
fiu-său Iorgovan să se întoarcă de la Arad, cum se întorcea
în toate vinerile când umbla la Arad. Dar se înnopta s, i
Iorgovan nu mai venea. Vica, prepuielnică s, i fricoasă ca
toate femeile, ca toate mumele, începu să-s, i facă fel de
fel de închipuiri, mai că se va fi întârziat s, i-l vor fi apucat
oamenii răi pe drum, mai că va fi făcut ceva s, i-l vor fi închis
s, i pe el ca pe S, ofron.

Argatul se-ntorsese cu carul. Zicea c-a plecat joi seara,
dar de atunci nu l-a mai văzut. S, tie numai că s-a dus unde
s-a dus, cu unul Bărgăut, . A lăsat dar sacii acolo s, i s-a întors.
Busuioc îl s, tia pe Bărgăut, .

– Nu e nimic! îi zise el Vichii. S-a ticălos, it, asta e. Are
să se întoarcă, dar mai bine ar fi să rămână acolo. S, i totus, i,
mult ar fi dat să poată pune pe cineva călare, ca să-l trimită
la Arad, să-l caute s, i să-l aducă. El însus, i nu putea să o facă.
Era feciorul lui s, i nu-l putea da de rus, ine.

El se plimbă timp îndelungat neastâmpărat prin casă.
Deodată apoi ies, i deznădăjduit afară s, i porunci ca sluga
să se pună călare, să meargă la Socodor s, i să-i spună popii
că-l roagă să vină dis-de-dimineat, ă la Curtici.

– Nu, zise apoi răzgândit, lasă că mă duc eu!
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XXI

– Lasă-l, îi zise popa lui Busuioc, fă-te că nu vezi, n-auzi,
nu bagi nimic de seamă. Se întoarce el de sine; nu e făcut
Iorgovan să poată umbla pe calea ce-a apucat.

As, a a s, i făcut Busuioc.
Sâmbătă dup-amiazăzi, Iorgovan s-a întors acasă.
Îi era rus, ine de slugi s, i de vecini, ar fi vrut ca taică-său

să-l certe s, i-i venea să se spânzure când ve¬dea că nici
nu-l întreabă măcar unde-a stat, ce-a făcut, ba nici nu era
supărat.

El îi dădu banii pentru sacii de făină pe care-i vânduse
a doua zi s, i spuse ca l-a t, inut negut, ătorul de făină cu vorba
de n-a putut pleca la timp.

Mint, ea Iorgovan. Nu numai că nu l-a t, inut negut, ătorul,
dar banii nici că erau de la el, îi luase cu împrumut, căci
pret, ul făinei îl cheltuise. Întâia oară în viat, ă se împrumu-
tase s, i el, cu put, in numai pentru un om ca dânsul, dar
datoria îl apăsă cu atât mai vârtos, cu cât n-ar fi voit să
afle cineva c-o are s, i trebuia neapărat s-o plătească vinerea
viitoare.

De unde? Nu-i rămânea decât să-l îns, ele pe taică-său
la socoteala morii. N-ar fi avut decât să ceară, s, i s, tia că
Busuioc îi dădea bucuros oris, icât, dar tot îi părea rău. De
ce să-l mai mâhnească? As, a s, i-as, a tot de la el ies, ea. Acum,
o dată în viat, a lui, la strâmtoare, putea s-o facă. S, i joia
viitoare el îl îns, elă pe taică-său la socoteala morii.

Busuioc începu să tremure când văzu că fecioru-său
iar vrea să plece tot el la Arad, dar el nu se sim¬t, ea destul
de tare ca să-l oprească. S, i nici n-avea de ce. S, i-ar fi pus
Iorgovan viat, a că se întoarce la timp, că nu mai stă de
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vorbă cu nimeni, că nu mai face toată viat, a lui datorii.
Numai el s, tia câte amare de mustrări s, i-a făcut în timp de
opt zile.

S, i s-a s, i întors Iorgovan la timp s, i datorii n-a făcut. El
însă iar s, i-a lepădat portul t, ărănesc, iar a petrecut toată
noaptea, nu însă cu Bărgăut, , cu nis, te oameni, pe care nu-i
mai văzuse în viat, a lui, s, i nu în oras, , ci peste Mures, , la
Schela, unde nu-l s, tia nimeni. Ba a cântat Iorgovan s, i a
jucat chiar s, i el. S, i totus, i el nu-s, i mai făcea mustrări atât
de amare ca-n rândul trecut.

A petrecut, dar, la urma urmelor, cu cine? Cu nis, te
oameni pe care nu-i mai văzuse s, i care n-o să-l mai vadă
în viat, a lor pe el. Nis, te scârnăvenii! Ce-i păsa lui de ei?!
Busuioc se linis, ti când văzu că feciorul îi vine la timp s, i nu
mai e atât de umilit în el cum fusese săptămâna trecută.

Tot îi părea însă bine că s-a împăcat cu popa. Se temea
că iar o să-i mai vină lui Iorgovan, s, i nu era pe lume om să-l
t, ină în frâu afară de popa. Da! bucuros i-ar fi dat Busuioc
acum lui S, ofron s, i banii îndoit, i, numai să nu se strice cu
popa. Căci a cui era vina dacă se ticălos, ea Iorgovan?

„A mea e vina, numai a mea!” zicea Busuioc. As, a zicea
s, i Iorgovan. As, a zicea, când îl îns, ela la socoteala morii, as, a
când îs, i petrecea, as, a când cânta, juca s, i făcea lucruri de
care mai-nainte îi fusese scârbă. Din vinere în vinere el se
dădea tot mai tare desfrâului.

De la o vreme nici nu-s, i mai lepăda portul t, ărănesc la
petrecerile lui, în cele din urmă începu să umble la birtul
din Curtici. Busuioc se trezi acum s, i fugi iar la popa.

– Însoară-l! zise popa. Fie cu oris, icine, dar însoară-l.
– E oare ceva ce-as, face mai bucuros?! strigă Busuioc.

Tu s, tii c-am voit, dar n-am putut, s, i vreau, dar nu pot.
– Ei, las-o pe mine! grăi popa. Tu n-ai vrut cum trebuie
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să voies, ti. At, i fost amândoi, s, i tu, s, i el, nis, te netrebnici: să
vezi tu că vrea pădureanca dacă-i vorbes, ti cum trebuie.

– Spune-mi ce să fac s, i fac tot! îi răspunse Busuioc.
– Pleacă-te.
– Mă plec! zise Busuioc.
– Dar pleacă-te pe toată viat, a ta!
– Pe toată viat, a mea!
– Să-t, i aduci aminte de asta! grăi popa. Acum lasă-le

pe mine. S, i poate că popa Furtună ar fi s, i putut să scoată
lucrurile la capăt bun dacă s-ar fi nimerit toate as, a cum
le s, tia el. S, ofron se mutase la Socodor. Îs, i cumpărase doi
boi, un car s, i un plug, luase pământuri în parte s, i-s, i făcea
arăturile de toamnă. Întâia oară în viat, a lui simt, ea s, i el
câtă dulceat, ă este în munca pe care o faci în ogorul tău.

În Socodor nu-l s, tia nimeni pe S, ofron, era om venit în
curând, o s, tia însă pe pădureanca, s, i-l s, tiau că se t, ine de
dânsa, îi este rudă sau om din sat, s, tiau că el umblă des la
casa lui Martin, iară ea se duce adeseori de-i rânduies, te
prin casă s, i-i spală albitura s, i poartă grijă de el întocmai
ca de Martin s, i de copiii lui. De aceea, lumea îi zicea lui
S, ofron – S, ofron al pădurencii. Iorgovan îs, i petrecea în
birtul de la Curtici.

– Măi Iorgovane, grăi scriitorul, ît, i mai aduci tu aminte
de pădureanca? Al dracului de frumoasă mai era. Iorgovan
se uită lung la el.

– Îmi aduc, zise, grozav îmi aduc aminte. Măi! s, tii
tu că fata aceea – aceea-i fată, măi! cum nu mai e alta pe
lume.

– Ei, s, tii c-acum se t, ine cu S, ofron?! urmă scriitorul. Al
dracului e pădureanul acela! Iorgovan se ridică în picioare,
se uită câtva timp t, intă la el, apoi îs, i trecu ochii peste masă
căutând să găsească ceva vârtos s, i greu. Nu era decât sticla
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cu vin: el o apucă de gât, o ridică s, i o aruncă drept în capul
scriitorului, care stătea uimit în fat, a lui.

– Se t, ine?! Simina se t, ine?! răcni el apoi s, i se aruncă
turbat asupra nenorocitului, care se răsturnă cu fat, a plină
de sânge la pământ. Săriră tot, i din toate părt, ile, ca să-i
despartă.

Iorgovan era feciorul lui Busuioc bogătoiul s, i putea să
spargă capul scriitorului, fără ca să i se mai întâmple s, i
vreo altă nenorocire. S, i aceasta îi era însă destulă.

Doi dintre oameni îl apucară s, i-l scoaseră cu puterea
din birt, ca să-l ducă acasă, s, i peste put, in se adună lume
multă, mai ales copii, în fat, a birtului, ca să afle ce s-a pe-
trecut s, i să vadă ce se petrece mai departe. Văzând că
oamenii se iau droaie după dâns, ii, Iorgovan îs, i veni în
fire, se opri în loc s, i privi împrejurul său.

– A fost destul, zise el, nu mi-o mai facet, i s, i asta; lăsat, i-
mă, că mă duc eu singur, oriunde at, i voi să mă ducet, i.

– Acasă! grăi unul dintre dâns, ii.
– Chiar s, i acasă! îi răspunse Iorgovan. Acum, oris, iunde

ar fi mers mai bucuros decât acasă; dar trebuia să scape
de ochii lumii s, i el plecă cu pas, i iut, i înainte.

Mergând, el nu se uita nici la dreapta, nici la stânga,
nici înapoi, îi vedea cu toate acestea pe oameni venind în
urma sa, îi auzea întrebându-se asupra celor petrecute s, i
ar fi voit ca prietenul lui să moară, pentru ca nimeni să nu
afle de ce l-a lovit cu sticla în cap.

Sosit apoi acasă, el stătu neclintit fat, ă în fat, ă cu taică-
său, în vreme ce oamenii venit, i cu dânsul spuseră cele
petrecute.

– Unde ai ajuns?! Ce-ai făcut, Iorgovane?! grăi Busuioc
mâhnit până în adâncul inimii, după ce se văzu singur cu
dânsul.
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– Eu n-am făcut nimic, îi răspunse feciorul, tu le-ai
făcut toate!

Grăind acestea, el se depărtă, ca să nu-l mai simtă
aproape de sine pe taică-său s, i să poată înăbus, i pornirea
ce izbucnise fără de veste în el cu atâta putere, încât îi
venea să-s, i ia lumea în cap, să se ducă departe-departe,
până ce i se va pierde s, i urma. Busuioc alergă iar la popa.

– Acum, mai ales acum să-l lăsăm în pace, grăi popa,
s, i dacă nu-s, i vine nici acum în fire, atunci e rău. Vorba e
numai să punem lucrurile la cale s, i să facem ca s, i când nu
s-ar fi întâmplat nimic.

Popa se duse dar la scriitorul, care zăcea bolnav, îl
împăcă, s, i lucrurile se neteziră, iar Iorgovan rămase nesu-
părat de nimeni. El avea însă destulă supărare în el însus, i.
I se tulburase toată firea s, i în tulburarea lui nu mai găsea
nicăieri odihnă.

Îl vedea mereu înaintea sa pe S, ofron căutându-s, i mol-
com de treabă, îl vedea pe scriitorul răsturnându-se cu
fat, a plină de sânge, se vedea pe sine lovind fără crut, are în
Simina, bătându-s, i joc de norocul său, tăvălindu-se prin
birturi, furând pe taică-său, s, i auzea neîncetat cuvintele:

„S, ofron e om, Iorgovane!” Da! S, ofron era om! Dar
una îl strivea pe Iorgovan mai presus de toate: încordarea
dintre el s, i taică-său.

„Tu le-ai făcut toate!” Aceste vorbe, spuse as, a, în pripa
mâniei, Iorgovan nu putea să s, i le ierte: trebuia să mai
adauge ceva la ele, să le lămurească, să spună tot ceea ce
avea pe inimă. „Mai avem o vorbă!” îs, i ziceau ei amândoi
de câte ori ochii lor se întâlneau. Niciunul nu avea însă
destulă virtute în el, ca să deschidă vorba.

Lui Busuioc îi era silă, iar fecioru-său se temea ca nu
cumva să se întâmple un lucru de care s-ar în¬grozi un
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întreg colt, de t, ară. Joi după-amiazăzi, cinci zile după cele
petrecute la birt, Iorgovan îl întrebă pe taică-său dacă se
duce el ori nu la Arad.

– O să mergem vinerea viitoare, îi răspunse bătrânul
strâmtorat.

„De ce?!” ar fi voit Iorgovan să întrebe, el însă se în-
toarse îndărătnic în călcâi, ies, i din casă s, i plecă drept spre
birt, as, a, din pornire îndărătnică, fără ca să-s, i mai dea
seama despre ceea ce face. Voia să-l doară pe taică-său!
Intrând în birt, el simt, i că tot, i se feresc de el. Ceru vin,
as, teptă însă timp îndelungat s, i nimeni nu-i aduse. El în-
cepu să bată în masă.

– Vine! îi răspunse unul dintre băiet, i, dar trecu iar
timp la mijloc s, i nimeni nu veni. El începu să bată din
nou în masă, văzând apoi că acum nici nu-i mai răspunde
nimeni, se ridică mânios s, i se duse în partea cealaltă a
birtului, unde-l văzuse pe băiat. Acesta stătea nedumirit
într-un colt, .

– Ce-i?! grăi Iorgovan mânios. Băiatul dădu strâmto-
rat din umeri, iar cei patru oameni, care erau la una dintre
mesele despre ulit, ă, rămaseră privind cu încordare când
la unul, când la altul. – Busuioc a lăsat vorbă să nu-i mai
dăm, grăi băiatul întorcându-se spre ei. Iorgovan începu
să râdă.

– Aici, zise el, nu porunces, te Busuioc, poruncesc eu.
Tu mă s, tii că nu mă pricep la glumă. Adă vinul! Grăind
acestea, el se întoarse iar în partea retrasă a birtului s, i se
as, eză din nou la locul lui.

– D-voastre vedet, i că n-am încotro, le zise băiatul celor
patru oameni s, i se duse de-i dădu vinul. Râzând apoi as, a
în el, Iorgovan îs, i bău încetul cu încetul cele câteva pahare
de vin, mai stătu cât mai stătu fără de nicio treabă, apoi
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plăti s, i, pe-nserate, o luă drept spre moară, ca să-s, i încheie
socotelile.

Ca totdeauna erau s, i acum oameni la moară s, i cât, iva
dintre dâns, ii stăteau de vorbă cu morarul la lumina unei
lămpi, ce era atârnată într-un cui deasupra mescioarei din
colt, .

Ei se sculară când Iorgovan intră. Iorgovan le zise
bună seara, se as, eză cam posomo¬rât la masă, apoi luă
condica s, i pana, ca să facă socoteala. Nu era beat, vedeau
însă cu tot, ii că e cam amet, it.

– Nu e stricat nimic la moară? îl întrebă el pe morar.
– Nimic, răspunse acesta.
– Ia să vedem, grăi Iorgovan ridicându-se. Taica zice

că n-o să ducem făina pe mâine la târg. Mă duc însă eu
singur s, i, dacă e ceva de trebuint, ă, e bine să s, tiu. În moară
erau trei lămpi, una deasupra cos, ului, alta în fat, a locomo-
bilei unde lucra morarul, iar a treia, cea atârnată deasupra
mescioarei. În partea dreaptă a morii, unde se aflau rot, ile
cele primejdioase, era de tot întuneric.

Văzând că Iorgovan pleacă spre această parte, morarul
luă lampa din perete s, i plecă cu ea în urma lui, ca să-i lu-
mineze. Iorgovan cercetă cu de-amănuntul rot, i, s, uruburi
s, i chingi, atingându-le mereu cu condeiul pe care-l avea
în mână; la rot, i însă el lăsă condeiul să cadă fără de veste,
apoi zise că e bine s, i se întoarse iar la condica de pe masă.
Morarul atârnă iar lampa de cuiul ei. Iorgovan începu să
caute pe masă.

– Condeiul, zise el. As, a-i! L-am uitat. Morarul grăbi
să-l caute.

– Lasă, că-mi aduc aminte unde l-am scăpat, îi zise
Iorgovan s, i se întoarse iar spre partea întunecată a morii.
Morarul sări din nou la lampa din cui, o luă s, i plecă cu ea
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în urma lui. Iorgovan se opri strâmtorat din drum. La asta
nu se gândise.

– Adă lampa! grăi el cu glasul înăbus, it s, i tremurând în
tot trupul. Luând însă lampa de la morar, el o apucă as, a,
că tinicheaua strălucitoare rămase întoarsă spre fat, a lui s, i
nu numai că nu-i arunca lumina în cale, dar îi mai lua s, i
vederile cu strălucirea ei. Câtva timp se făcu linis, te, încât
nu se mai auzea decât învârtirea rot, ilor neobosite, bătaia
cos, ului s, i pas, ii lui Iorgovan care înainta oblu spre unul
dintre stâlpii de la dreapta locomobilei.

Deodată scoase un răcnet de se cutremură toată moara,
hârburile de sticlă căzură sfărâmate peste fierăria locomo-
bilei s, i moara se umplu de lumină. Grăbind să dea ajutor,
oamenii-l găsiră pe Iorgovan sub stâlp, învăluit în flăcările
care într-o clipă cuprinseră hainele de pe el.

XXII

Fă trei cruci s, i zi „Doamne-ajută!” când treci pragul ca-
sei, fie ca să ies, i, fie ca sa intri, căci lumea din întâmplări
se alcătuies, te, iar întâmplarea e noroc sau nenorocire s, i
nimeni nu s, tie dacă e rău ori bun ceasul în care a pornit,
nici dacă va face ori nu ceea ce-s, i pune de gând. Nenoro-
cirea îl ajunsese năprasnic pe Iorgovan; a dat în graba lui
peste stâlp, s-a izbit de el, a spart lampa s, i a căzut aprins
la pământ.

Cine e oare acela care s-ar încumeta să se laude că nu
i s-ar fi putut întâmpla s, i lui una ca aceasta?!

Cine oare putea să nu fie cuprins de milă, când îl vedea
plin de arsuri, tot trupul o rană?!

Satul întreg era adunat la casa lui Busuioc, când oa-
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menii îl aduseră pe Iorgovan, s, i nimeni nu se mai gândea
să alerge la focul ce ardea în marginea satului, mistuind
s, i moara, s, i grâul din saci, s, i făina din cos, , s, i condica cu
socotelile morii.

– L-au frânt s, i pe el rot, ile ca pe Pupăză! zicea unul.
Unii s, tiau că e mort, alt, ii, că mai trăies, te, dar n-o s-o ducă
pân-a doua zi, iar alt, ii, că n-are decât pe ici, pe colo câte
o arsură, care o să-i treacă în câteva zile. Când doctorul
sosi la casă, se îndesuiră cu tot, ii în urma lui s, i curtea lui
Busuioc se umplu de lume. Când doctorul intră, Iorgovan
zăcea nemis, cat s, i amet, it de usturime. Doctorul îl căută cu
de-amănuntul, stătu apoi pe gânduri s, i dădu din umeri.

– E rău de tot, zise el, dar omul e tânăr s, i poate încă să
scape. O să facem tot ceea ce va fi cu putint, ă.

– Averea mea toată t, i-o dau, strigă Busuioc, nu¬mai
să-l mai văd încă mergând la birt! Iorgovan îs, i ridică ochii
spre el. – Nu mai vreau! grăi apoi încet. O să vezi tu că nu
vreau. Peste put, in el apucă mâna doctorului, o strânse cu
deznădăjduire s, i se uită lung s, i stăruitor în ochii lui.

– Aibi răbdare, îi zise doctorul, că scapi.
– Am răbdare, mă vezi că nu mă vaiet, îi răspunse

Iorgovan. S, i avea Iorgovan răbdare. Ceasuri întregi el
zăcea nemis, cat în culcus, ul lui, iar când se apropia cineva
de dânsul, ochii lui râdeau. Linis, te, multă linis, te cerea
doctorul, s, i linis, tea îi intrase chiar s, i în suflet, căci omoară
durerea trupească oris, ice simt, ire din om s, i rămâne ea
singură stăpână pe el. Primind vestea despre nenorocirea
ce-l ajunsese pe Iorgovan, Simina sări în picioare. „Nu-
i adevărat! îs, i zise ea. El minte s, i acum! S, i-a făcut el
însus, i nenorocirea.” Apucată de gândul acesta, ea alergă
la S, ofron.

– Du-te, zise el, că o să-i fie bine dacă te vede s, i te s, tie
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aproape. Simina îs, i încles, tă mâinile, rămase câtva timp
cu ochii at, intit, i la el, apoi îs, i acoperi fat, a cu amândouă
mâinile s, i suspină adânc s, i lung.

– Ce-i?! întrebă el apropiindu-se de dânsa.
– S, ofroane! îi răspunse ea, luându-s, i iar firea ei as, ezată.

Busuioc vrea, mi-a spus-o alaltăieri preoteasa, s, i eu nu mai
pot, nu mai vreau, nu mă mai iartă firea s, ă-i zic ba. Îl iu-
besc, S, ofroane, pe Iorgovan! Ce să mă fac dacă-l iubesc
cum as, iubi pe co¬pilul meu, s, i, Doamne feres, te, mi-e
groază de gândul mort, ii lui mai mult decât de al mort, ii
mele. S, ofron se dădu put, in înapoi.

– Atunci nu te duce, zise el. Nu-l iubes, ti tu pe el, cât te
iubesc eu pe tine.

– O s, tiu! strigă ea, asta e, c-o s, tiu. Ca tine, S, ofroane, ni-
meni nu poate, că tu es, ti om, iar eu sunt o muiere ticăloasă,
care nu poate nimic.

– Pot eu! zise el, s, i nu te las. Dacă te iubesc s, i nu
te vreau, e fiindcă văd că nu e bine nici pentru tine, nici
pentru mine, iar nu pentru ca să te las să dai în nenorocirea
pe care o văd, o simt, am trăit-o de atâtea ori stând de vorbă
cu mine însumi. Viat, a ta e a ta, s, i mie de a lui prea put, in
îmi pasă!

– S, i ce vrei să-mi faci? îl întrebă ea îndărătnicită.
– Ce vreau? răspunse el.
M-am gândit eu s, i la asta. Mult mă gândesc eu s, i tot

la tine mă gândesc. Am destul timp. Când port coarnele
plugului s, i potrivesc brazda, ca să fie dreaptă s, i potrivită-
n adâncime, n-am altă treabă decât să gândesc, fiindcă
lucrul ăsta îl fac eu s, i prin întuneric, atât de bine îl s, tiu,
mi-l face mâna ea de ea, oarecum fără de s, tirea mea.

Apoi s, tiu eu ce-i în mine s, i nu se poate în lumea asta
s-o s, tii s, i tu, fără ca să t, ii la mine, măcar cum t, in eu la
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Coarnes, ul meu, fiindcă e al meu, s, i trage bine s, i mă cunoas, te,
mă simte, Simino, de departe s, i, când mă duc să-l iau de la
iarbă, se întoarce spre mine, îs, i ridică ochii s, i mă as, teaptă
uitându-se în calea mea.

S, i dacă nu vrea Coarnes, un lucru, nu pot nici eu să-l fac
cu toată inima. Tu fă ce vrei, dar s, tiu că nu pot, i. Iar dacă
pot, i, Simino, atunci e mai bine să fii dobitoc decât om.
Simina rămase câtva timp pierdută s, i cu ochii la pământ
înaintea lui, apoi începu sa plângă, îi apucă mâna s, i o
sărută de mai multe ori.

– Nu pot, zise ea. Ce să fac dacă nu pot? S, ofroane, nu
mă părăsi.

– Niciodată, răspunse el, tu s, tii că niciodată n-o să te
părăsesc. S, i s-a dus Simina la Curtici, fiindcă nu mai putea
să rămână. Busuioc era gata să-s, i dea toată averea ca să-s, i
vadă încă o dată feciorul pus în picioare, dar nu i-a spus
doctorului că a venit Simina, pădureanca, să-l vadă s, i să-l
caute pe bolnav.

Ce s, tia doctorul?! Te pomenes, ti c-ar fi zis că nu e bine
s-o vadă, nici ca ea să-l caute. Când Simina intră în casă,
Iorgovan zăcea pe spate, linis, tit s, i nemis, cat ca de obicei.
Ea se apropie tremurând s, i fără de zgomot, apoi, când
ochii lor se întâlniră, rămase neclintită în loc, sub farmecul
ochilor lui mari.

– Vai, Doamne! Tu, Simino! Săracul de mine! s, opti
el; apoi îs, i adună toate puterile, ridică amândouă brat, ele
spre ea, o apucă de umeri, o aduse spre el s, i-i sărută gura,
apoi un ochi, apoi celălalt, apoi o depărtă, ca să se poată
uita drept în fat, a ei, s, i iar o sărută. Ea îi luă mâna s, i o dădu
încetinel înapoi, se lăsă pe pat lângă dânsul, îs, i puse capul
lângă al lui s, i câtva timp rămaseră as, a, tăcut, i s, i nemis, cat, i.

– S, i S, ofron ce mai face? întrebă el într-un târziu. Ea
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tresări, se ridică put, in, apoi se întoarse asupra lui, îi luă
capul între mâni s, i-i sărută fruntea.

Cuprins de fiori, Iorgovan îs, i strânse încă o dată toate
puterile, ridică din nou brat, ele, ca să o cuprindă cu ele,
apoi dădu un geamăt lung, brat, ele îi căzură înapoi s, i ră-
suflarea i se curmă. Simina se dădu îngrozită înapoi, se
îndreptă, stătu câtva timp ca scoasă din fire, apoi se în-
toarse repede, se uită prin casă, se duse de deschise us, a s, i
strigă tare, dar cu glasul as, ezat s, i deschis:

– O lumânare!
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Crucile ros, ii

I

În toate părt, ile se făceau pregătiri zgomotoase. Întregul
oras, era în vie mis, care. Aceeas, i pornire sufletească scotea
pe bogatul proprietar din monotonia viet, ii sale s, i da coli-
bioarei din marginea oras, ului o înfăt, is, are sărbătorească.
Funct, ionarii mici s, i mari, băcani s, i ciobotari, ostas, i s, i ser-
vitori, tot, i deopotrivă erau stăpânit, i de acelas, i gând.

Pentru un moment se uitară toate deosebirile sociale;
oamenii se simt, eau frate cu frate.

Ziua întreagă ulit, ele erau pline ca desfundăturile unui
furnicar. Tot, i fiind grăbit, i, oamenii nu umblau decât în
goană pe ulit, a largă; ei îs, i dădeau brânci pe la cotiturile
ulit, ii, ei se loveau unii de alt, ii; prin băcănii, prin lipscănii
s, i mai ales prin spit, ării ei se îndesuiau căutând care mai
de care să-s, i facă el cel dintâi treaba, să fie cel dintâi gata
s, i să fie el cel dintâi la locul de întâlnire. În această grabă
oamenii se aprindeau, îs, i spuneau vorbe supărătoare s, i
erau gata să se certe; dar pe dată îs, i aduceau aminte de
însemnătatea zilei, îs, i cereau iertare, se bucurau unii de
treaba altora s, i se despărt, eau mult, umit, i.



Ziua era de însemnătate nat, ională. Pregătirile se fă-
ceau pentru seară. Înspre amurgul serii ulit, ele se des, ertară.
Numai pe ici, pe colea să ivea trecător din când în când
câte un suflet rătăcit, câte un om aspru în tăcerea sa s, i
as, ezat în umbletul său, privind în dreapta s, i în stânga ca
s, i când 1-ar supăra toată această mis, care.

În vremea aceasta ferestrele erau luminate s, i lumea
petrecea înaintea oglinzilor. Babe, neveste, fete s, i fetit, e,
toate voiau să fie frumoase în această seară. S, i nu mai
put, in stăruia partea bărbătească a orăs, enimii ca astă-seară
să poată sta alăturea cu oris, icine. Scriitorii aleseră cele
mai bune mănus, i din magazine, croitorii îmbrăcară cele
mai noi modele de fason; cizmarii risipiră o mult, ime de
săpun, bărbierii îs, i des, ertară magazinele de mirodenii,
iar os, tenii îs, i puseră toate rămăs, it, ele unturii pe mustăt, i.
Fiecare îs, i da silint, a să se arate cel dintâi în felul său.

Înspre s, ase ceasuri întregul oras, sta gătit ca pentru
ziua de Pas, ti.

Dar nimeni nu ies, ea din casă. Fiecare as, teaptă ca altul
să facă începutul. Unii trimiteau în vecini ca să vadă dacă
e devreme; alt, ii priveau furis, at s, i nerăbdător pe fereastră,
sperând să zărească pe cineva care, în sfârs, it, după atâta
tărăgănare, să fi plecat odată.

Toate ceasornicele parcă se îndărătniciseră, oprind
înaintarea timpului; toată lumea era în starea sufletească
de care sufăr femeile înainte de a fi poftite la joc.

Într-un târziu, începutul se făcu de către calfele cizma-
rilor, bobul ostăs, imii din loc s, i servitoarele de pe la casele
mai depărtate.

Bărbierii s, i croitorii urmară îndată după acestea.
În sfârs, it ies, iră maisterii din deosebitele tagme, negus-

torii, funct, ionarii mici s, i mari s, i, tocmai în coadă, fruntea
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societăt, ii, în grabă mare.
Una după alta luminile se stinseră; numai pe ici, pe

colea mai rămâne câte o fereastră prin care razele poso-
morâte străbăteau în noaptea senină.

Ulit, ile iarăs, i se umplură. Acum însă ele se asemănau
unui câmp peste care florile par plimbându-se legănate de
vânt.

Oameni, femei s, i copii, în vestminte de sărbătoare, nu
se mai grăbesc, nu se mai supără unii pe alt, ii, ci merg cu
pas, i as, ezat, i, îs, i spun cuvinte curtenitoare s, i se roagă unii
pe alt, ii a pofti înainte. Bucuria era generală. . .

II

El însus, i, Féleky Zoltan, merge înainte cu capul ridicat,
fiecare pas, lung întins s, i lat măsurat, iar manile mis, cate în
vânt ca doauă pendule lungi: trei oameni ar putea merge
alăturea cu drumul pe care îl cuprindea el singur.

În urma lui, cu pas, i mărunt, ei, ca o ciocârlie, merge ea,
chipul netăgăduit al frăgezimii, Iulcea, sot, ie s, i mumă.

Borcea e fată mare. Alăturea de mumă-sa, ea merge ca
purtată pe un fir de at, ă, pe vârful degetelor, ca nu cumva
haina ei noauă s, i părul as, ezat cu atâta îngrijire să i se
deranjeze mai-nainte de a fi sosit în vederea lumii.

Pis, ta vine, s, chiopătând în urma lor. Bietul de el, îi sunt
cam strâmte cizmele.

Sosit, i la intrare, Féleky Zoltan, ca om binecrescut, se
opres, te, ridică capul, îs, i umflă pieptul, pune mâna stângă
în s, old, iară cu dreapta îs, i răsuces, te mustăt, ile. Ochii îi
strălucesc de bucurie; buzele îi tremură de nerăbdare; dar
el, ca om binecrescut, nu intră decât în urma familiei sale.
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Sunt s, apte ceasuri. Sala cea mare a hotelului este plină,
ticsită, încât un ac subt, ire, căzând de sus n-ar putea stră-
bate printre oameni. Hainele se bot, esc, pălăriile se turtesc,
oamenii se îndesuie; dar mult, umirea devine cu atât mai
mare s, i as, teptarea cu atât mai încordată.

Era seara aceasta cea dintâi reprezentat, iune a piesei
Sobri, hot, ul pustelor, o întâmplare de cea mai mare însem-
nătate într-un oras, mic în care nu maghiarii fac partea
cea mare a locuitorilor. . .

De opt zile, corifeii patriot, i sunt în neobosită lucrare.
Astăzi ei vor să culeagă rodul muncii lor, bucurându-se de
mult, umirea ce vor fi procurat orăs, enilor bine simt, itori. Ei
sunt mândri. Pe fet, ele lor este tipărit acelas, i gând:

„Noi suntem noi! Tot noi suntem noi! ”
Directorul companiei de artis, ti, Kösza Bandi, nu mai

put, in e la înălt, imea misiunii sale s, i nu mai put, in este mân-
dru.

Entuziasmul publicului desfăs, ură puterea artis, tilor.
Cortina din fat, ă cârpită, culisele erau din nou boite; în
fat, a scenei ardeau trei lumânări mai mult decât altă dată,
ba chiar s, i un foc bengal era pregătit spre a produce un
efect final acestei seri neobicinuite.

Trupa e compusă, cu prea multă îngrijire. I. ukács
Marcia, primadona, în rolurile ei este o artistă în toată
puterea cuvântului.

Atât înfăt, is, area elegantă, cât s, i vocea ei plăcută dau
un farmec oarecare scenei. Marcia era put, in răgus, ită, dar
tocmai aceasta o face interesantă. De altminteri, Lukács
Marcia era o achizit, iune proaspătă. Astă-toamnă, în Se-
ghedin, plimbându-se într-o noapte pe o ulicioară strâmtă,
d-l director Kösza Bandi se opri deodată locului s, i rămase
uimit ascultând o melodie de care răsuna ulit, a. El se hotărî,
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el cuteză, s, i în aceeas, i noapte el a s, i angajat pe frumoasa
cântăreat, ă.

Tot atât de strălucită achizit, iune s-a făcut în persoana
primului-amorez Furcea Peti, altădată bărbier de profe-
siune. Villam Laczi, cel mai vestit măcelar din Dobrit, in
joacă rolurile de erou.

Palier Miska, iscusitul zidar, face pe intrigantul, iar
Lógó Marczi, fost portărel vreo zece ani la tribunalul din
Kecichemet, este neîntrecut în rolurile de mijlocitor, având
totodată s, i funct, iunea de purtător de afis, e.

Ceilalt, i s, i celelalte sunt născut, i s, i crescut, i în artă: fii,
fiice, gineri s, i nurori ale d-lui director Kösza Bandi.

Este negres, it cea mai bună dintre toate trupele ambu-
lante.

D-l director a jucat o dată cu o trupă din Seghedin.
Clopot, elul sună. Prin public trece un fior dezmier-

dător. Opt t, igani îs, i apucă instrumentele, încoardă, dez-
coardă, dreg, potrivesc s, i. . . una, doauă, trei, ei cântă uver-
tura din opera Bank-bán. Sufletele se aprind.

Clopot, elul sună încă o dată; muzica încetează; cortina
se mis, că, se ridică; publicul erumpe în aplauze frenetice.
S-a început!. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arta e senină; frumosul consistă în armonie; plăcerile

gustate din privirea acestei armonii sunt nespuse: stăm
cuprins, i de uimire s, i nu ne vine a mai zice nimic.

III

După reprezentat, iune, oamenii ies s, i pleacă fiecare spre
casă. la ies, ire, la despărt, ire, la întâlnire, unde se văd, ei îs, i
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strâng mânile s, i-s, i poftesc visuri plăcute, se despart tot, i
veseli, tot, i mult, umit, i.

Zoltan iese, se opres, te s, i as, teaptă pe ai săi. Oamenii
trec în dreapta s, i-n stânga pe lângă dânsul: el strânge o
mână în dreapta, poftes, te noapte bună în stânga; cunoscut, i,
necunoscut, i, astăzi tot, i sunt prieteni. Din ce în ce însă
fat, a lui se întunecă mai mult. Ochii lui caută ceva s, i parcă
nu găsesc ceea ce caută. Aceasta îi umple sufletul de amă-
răciune.

- A fost de minune, grăi amicul său Arpâd, strângându-
i mâna.

- Apoi de! a fost de minune, răspunse Zoltan ca trezit
din somn.

Amicii îs, i priviră în fat, ă.
- Tu es, ti însă nemult, umit, zise Arpâd, văzând norul

de pe fruntea amicului s, i compatriotului său.
- Sunt s, i nu sunt, îi răspunse Zoltan după o pauză;

dar as, avea motive să fiu, s, i fiindcă am motive, eu sunt.
Da, sunt mâhnit, sunt necăjit, dacă dores, ti, sunt amărât,
iubitul meu prieten!

Arpâd mis, că din umeri întrebător.
- Nu vezi tu nimic? nu observi? nu te supără nimic?

nu-t, i lipses, te t, ie nimic? îl întrebă Zoltán.
Fat, a prietenului se întunecă.
- Da, te pricep, răspunse el mâhnit.
Abia vreo doi, trei români. . .
- S, ase au fost! strigă Zoltán aprins. Nu mai mult s, i nu

mai put, in. Mi s-a stricat bucuria de astă seară! As, fi dorit
să vadă s, i dâns, ii, s, i apoi să văd ce vor mai zice!

- Oamenii ne urăsc pe noi din toată inima!
- As, a e, vezi, as, a e! Românii ne urăsc. . . Înt, elegi acum?!
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În clipa aceasta directorul Kösza Bandi se ivi Ia ies, ire s, i
făcu o închinăciune adâncă înaintea prietenilor. Tot, i trei
erau mândri de a-s, i putea strânge mânile, de a-s, i putea
face complimente s, i de a fi văzut, i de către trecători în
această apropiată relat, iune.

- Sunt încântat de această primire, strigă directorul
destul de tare pentru a putea fi auzit s, i de către cei mai
depărtat, i.

- Cu atât mai încântat, i suntem noi! zise Arpâd.
- Cu atât mai încântat, i, repetă Zoltan, apăsând vorba.
- Dar nu înt, eleg - grăi directorul mai încet - o mult, ime

dintre casele cărora li s-au trimis afis, e n-au venit.
- Nu t, i-am spus, prietene? nu t, i-am spus? Domnul

director a simt, it numaidecât că o mult, ime de case n-au
venit s, i - urmă Zoltán aprinzându-se - nici nu vor veni,
pentru că sunt case românes, ti.

- Tristă treabă, dar as, a este, grăi Arpâd.
- Atunci nici n-o să le mai trimit afis, e, zise directorul

cam supărat. S, i e bine că s, tiu. Mâne Lógó Marczi, un băiat
minunat în asemenea trebi, are să plece la Bălgrad spre
a pregăti cele trebuincioase: îi voi spune că nici acolo să
nu mai împartă afis, e pe la români. Vor veni ei! da, eu vă
spun, vor veni!

Zoltan era chiar să-i răspundă, când ai săi coborâră
treptele.

El, ca om binecrescut, numaidecât strânse mâna direc-
torului, îi pofti s, i lui visuri plăcute s, i grăbi în urma familiei
sale.

În acelas, i chip s, i amicul său.
Familiile amândurora mergeau alăturea vorbind des-

pre ale casei: fetele mergeau la brat, . Un scriitoras, se învâr-
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tea pe lângă dânsele, apreciind seara de astăzi; altul venea
tăcut în urma lor, încât nici nu puteai pricepe dacă face
ori nu face parte din societate. Pis, ta s, chiopăta somnoros
când în dreapta, când în stânga.

Prietenii mergeau încet în urma lor, convorbind des-
pre greutăt, ile viet, ii s, i despre impresiile serii de astăzi.

IV

Nimic mai amărâtor decât când oamenii care locuiesc îm-
preună nu se împărtăs, esc de aceleas, i bucurii s, i de aceleas, i
mâhniri: vecinii nu se mai simt vecini, s, i concetăt, enii nu
se mai simt concetăt, eni. În această zi atât de frumoasă
românii nici n-au luat în seamă pe vecinii s, i concetăt, enii
lor maghiari; aceasta umplea sufletul prietenilor de amă-
răciune. Mergând spre casă, ei nu mai puteau vorbi decât
despre îndărătnicia românilor. În s, irul câtorva cugetări,
toate cele petrecute în ziua de astăzi fură uitate, impresiu-
nea rămasă după ele era că românii au dispret, uit teatrul
unguresc, s, i aceasta fie pentru că nu înt, eleg ce va să zică
teatru, fie, în sfârs, it, pentru că nu vor să s, tie de ceea ce fac
maghiarii. Oris, icum îs, i tălmăceau prietenii lucrul, aceasta
îi necăjea, îi mâhnea, îi amăra, le umplea sufletul de îngri-
jare s, i de mânie.

Niciodată nu s-a simt, it atât de vie înstrăinare între ma-
ghiari s, i concetăt, enii lor români. Ură era de atâta vreme
s, i tot ură se arăta să fie s, i pe viitor parola zilei.

Prietenii începură să cerceteze intent, iunile românilor.
Ei îs, i înfăt, is, ară ideea „daco-românismului” cu toate pri-
mejdiile atârnătoare de ea. Suflete viforoase s, i dispuse la
viziuni, din vorbă în vorbă ajunseră a-s, i aduce aminte de
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întâmplările din revolut, iune. Prigonitori s, i prigonit, i au
fost în acele vremi: sânge au vărsat, s, i sângele lor a curs
în luptă.

Zoltán zugrăvea cu cuvinte energice acest timp, care
i se părea revenit; el simt, ea deodată frică, ură, mânie s, i
desperare. El se vedea fugind pe căi ascunse cu copilul
său în brat, e s, i cu sot, ia desperată în urma sa; el se vedea
scăpând la ai săi s, i apoi îs, i înfăt, is, a lupta, vărsarea de sânge,
risipa de suflete s, i de averi. Mot, ii s, i mocanii pretutindenea
aspri s, i nemilos, i. . .

D-apoi în vremea lui Horia s, i Clos, ca?!. . .
Prietenii, încă de pe când erau băiet, i nevârstnici, au

auzit povestea din gura dădacei, povestea turbării, a lip-
sei de îndurare s, i a grozăviilor. . . „Vine mot, ul! ” le era
spaima în întuneric s, i: „Te dau mot, ului” era cuvântul care
îi îndemna la supunere. S, i aces, ti mot, i se mis, cau pretutin-
denea ca un roi care-s, i căuta matca: pe coastele munt, ilor,
pe văi, prin înfundături, cale de-o zi, în toate părt, ile, nu-
mai mot, i s, i chiar în oras, partea cea mai mare, mot, i.

- Da, iubitul meu prieten, - grăi Arpâd - suntem aruncat, i
aici între dâns, ii. S, i astăzi ne-am putut încredint, a că ei nu
ne urăsc mai put, in decât în trecut.

- As, a este. Eu nu s, tiu ce o să fie. Zic nu s, tiu, dar o să fie
ceva. T, i-o spun eu. S, i-t, i spun că o să fie mai grozav decât
oricând altă dată. Mă înt, elegi? Grozav are să fie.

Zoltán grăi aceste cuvinte cu sigurant, a cu care vorbes, te
un om care s, i-a dat îndestul seama de cele ce spune.

În vremea aceasta prietenii sosiră la casa unuia dintre
dâns, ii, la casa lui Zoltán. Femeile se sărutară, îs, i poftiră
visuri plăcute s, i se despărt, iră. Amicii rămaseră vorbind
în ulit, ă.

Trecătorii, unul după altul, se opriră, prinseră vorbă s, i
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se amestecară s, i ei în convorbire. Peste put, in, un număr
de vreo zece, doisprezece ins, i se aflau adunat, i la poartă.
Tot, i s, tiau despre ce e vorba, tot, i îl înt, elegeau pe Zoltán,
s, i fiecare îs, i reamintea câte-o suvenire din trecut. Ei se
convingeau unii pe alt, ii s, i se lăsau a fi convins, i. Dar se
apropia miezul nopt, ii! Era vremea de a se despărt, i.

Când Zoltan strânse mâna prietenilor săi s, i intră în
curte, el era obosit sufletes, te. Mis, cările s, i cugetările ce îl
frământaseră parcă-i consumaseră toată puterea; nu mai
gândea s, i nu mai simt, ea nimic, el era ca sărbezit.

Fără ca să-s, i dea bine seama despre ceea ce face, nu-
mai fiindcă astfel era deprins, el întoarse cheia în portit, ă,
scutură o dată zăvorul ca să vadă dacă este încuiat, apoi
apucă spre scări.

La capătul scărilor se opri s, i aruncă „privirea de stăpân”
împregiur: era linis, te în toate părt, ile. În momentul când
era să intre, auzi un zgomot, ca s, i când ar scutura cineva
o us, ă din t, ât, âni.

Zoltán tresări s, i cu o săritură se văzu peste scări.
Zgomotul sună s, i mai tare.
- Fire-ar al dracului de porc! grăi el linis, tindu-se. Era

să mă speriu.

V

După ce intrară în casă, Zoltán rămase put, in nehotărât
în mijlocul odăii. Era deplin întunerec s, i deplină linis, te;
numai răsuflarea us, oară a celor ce dormeau se auzea. În-
tunerecul, linis, tea s, i răsuflarea tărăgănată făceau asupra
lui o impresie înstrăinătoare. Parcă se îndoia dacă într-
adevăr se află acasă s, i dacă cei ce răsuflă cu atâta nepăsare
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sunt iubit, ii săi. Dacă un s, oarece ar fi zgâriat peretele ori
podelele, el ar fi tresărit; dacă un motan ar fi făcut o să-
ritură, el ar fi fugit afară. Dar nimic nu se mis, ca, nimic
decât dânsul. Încet, pe vârful degetelor, el se apropie de
patul Iulcei s, i-s, i pipăi pe iubita lui sot, ie. Ea oftă, dar nu se
trezi. Zoltán îs, i pipăi fiica s, i apoi trecu la mândria viet, ii
sale, la fiul său, Pis, ta. Aceste pipăituri îl înălt, ară din lumea
de idei în care petrecuse, dar numai spre a-l lăsa să cadă
s, i mai adânc în ea.

El trecu în iatacul de alăturea, se as, eză pe patul as, ternut
s, i începu să se dezbrace încet, ferindu-se de a face zgomot.
Oricât de neplăcute îi păreau linis, tea s, i întunerecul, ele se
înfăt, is, au ca garant, ii de siguritate pentru sine s, i pentru ai
săi.

El se culcă s, i se acoperi. Sus pe tavan se păreau mis, cându-
se cete întregi de năluci fără chip determinat. El închise
ochii.

Tavanul părea a se deschide, s, i în fundu-i se arătau
scene, o palidă lumină de foc bengal s, i o mult, ime cuprinsă
în mis, care zgomotoasă.

În vremea aceasta ulit, ile se des, ertară. În turnul biseri-
cii ciocanul bate în dunga clopotului. Zoltán tresare, des-
chide ochii s, i numără mecanices, te una, două, trei, până
la douăsprezece.

Sunetul se pierde, s, i noaptea rămâne iarăs, i ascunsă s, i
tăcută.

Pe ulit, a cea mare trei oameni învelit, i în mantale negre
străbat cu pas, i mari înainte.

Luna iese din dosul unui nour zdrent, uros s, i aruncă
raze gânditoare asupra lor.

-Aici! grăies, te unul dintr-îns, ii, oprindu-se în fat, a casei
lui Zoltan.
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- Es, ti sigur?
- Da, este cel mai înfocat ungur.
- Prea bine! zise cellalt, apoi se opres, te, face trei pas, i

înainte, ridică mâna dreaptă s, i tocmai între ferestre trage
cu o cretă ros, ie trei cruci mari pe părete.

Crucile ros, ii rămân pe perete, iară tainicii călători ai
nopt, ii pleacă înainte.

Zoltán at, ipise. Deodată aude pas, i s, i tresare, aude zgo-
motul s, i se ridică din pat. Ascultă. . .

Nu mai aude nimic. Poate nu era decât o închipuire.
S, i totus, i. . . a auzit. Se uită împregiur. Pe peretele din fund
se vede de sus până jos o dungă de raze. Zoltán tresare,
tremură s, i rămâne încremenit.

Sunt razele lunei străbătute prin crăpătura perdelei.
Zoltán îs, i dă seama despre aceasta, însă dunga de raze, cu
toate acestea, nu încetează de a-l supăra. Parcă pe unde
se vede dunga, peretele ar începe a crăpa în doauă s, i în
fundul crăpăturii ar lumina un foc bengal. . . Ar dori să se
ridice, dar se teme că va face zgomot. El se întoarce. . . s, i
vede dunga în spatele său. . . o vede. . . s, i o înfăt, is, ează. . . s, i
se întoarce iarăs, i repede spre ea, pentru a nu fi surprins.

În acel moment un nou zgomot îi atinge auzul. Zoltán
ascultă. Zgomotul se apropie. El se ridică în pat. Atunci
aude pas, i s, i glasuri. Sare din pat s, i se face numai ureche.
Ulit, a răsună. Zoltán s-apropie de fereastră, împinge per-
delele în lături s, i se uită afară. Pe dinaintea casei lui trece
o grupă de vreo zece oameni, între care s, i trei preot, i. Ce
caută ei pe timpul acesta?

Zoltán îs, i aduce aminte că, trecând pe lângă s, coala
românească, a văzut mai mult, i preot, i s, i săteni grămădit, i
în curtea s, colii.

O idee îi trecu prin minte: dar el nu t, ine socoteală de
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ce. Ideea însă rămâne îndărătnică. Dacă nu acum, dar o
dată — chiar în curând - e cu putint, ă. . .

„Ce am face noi? Ce s-ar alege de noi? — îs, i zise el
în gândul lui - dacă aces, ti oameni ar năvăli într-o noapte
asupra noastră?

Ar fi o nebunie să mă expun cu familia mea, aruncându-
mă aici între dâns, ii. ”

Zgomotul se linis, ti, dar impresia lui rămâne vie în
sufletul lui Zoltán. El se culcă din nou, dar nu mai poate
at, ipi.

Mâne, numaidecât mâne trebuie să se înt, eleagă cu
prietenii s, i compatriot, ii săi. Ori să se aducă o garnizoană
destul de mare în oras, , ori de unde nu, ei nu mai pot să ex-
pună primejdiei viat, a familiilor lor. Zoltan îs, i dă seama în
gândul său despre modul s, i numărul înmult, irii garnizoa-
nei pentru asigurarea linis, tei publice, el vede lupta între
români s, i honvezi. Imaginile iau chip viet, uitor în gândul
lui s, i din ce în ce el s-alină, privind la viitor cu mai multă
sigurant, ă.

Într-un târziu i se păru că iarăs, i aude un zgomot de-
părtat. Ca s, i când mii s, i mii de oameni ar năvăli din toate
părt, ile spre oras, , încât de mult, i ce erau, parcă nici nu se
mis, cau din loc, ci numai pământul se clătina sub picioarele
lor. . . S, i această mult, ime părea că se află pe o scenă mare;
fet, ele par luminate de un foc bengal. S-aprindea culisa. . .
Arde o casă. Zoltán apucă pe iubitul său Pis, ta în brat, e s, i
fuge afară din oras, . El vede casa arzând. Prives, te îndărăt;
oras, ul întreg arde; oamenii se gonesc unii pe alt, ii. Atunci
o ceată de români înfuriat, i i se ives, te în cale. Zoltán fuge,
străbate printre dâns, ii s, i scapă; dar fiica sa Borcea nu s, tie
cum a căzut în mânile lor. Sot, ia sa strigă desperată s, i îl
cheamă la sine. El o vede pe culmea unui deal, aleargă spre
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ea; este aproape să-i întindă mâna. . . În acel moment însă
el se vede încungiurat de oameni înarmat, i; din pământ
începe să iasă un fum pucios, lungi stâlpi de flăcări se ri-
dică din toate părt, ile spre cer; pământul trosnes, te s, i se
cutremură sub picioarele lui. Ar vrea să strige, dar graiul
parcă i-a pierit; ar vrea să fugă, dar nu se poate mis, ca din
loc. Pis, ta nu mai e lângă dânsul. Îl vede înhăt, at de cât, iva
oameni. Patul se zgât, âie. . . Zoltán dă un t, ipet înăbus, it s, i
se trezes, te.

Deschizând ochii, se uită buimăcit împregiur, dar nu
e în stare să-s, i dea seama unde se află. Lumina zorilor
străbate în casă. Zoltán se s, terge de sudori, se pipăie s, i
iar se s, terge. Lucrurile dimpregiur, atât de cunoscute,
îl încredint, a că se află acasă la dânsul. Dar nu-s, i aduce
aminte de ziua de ieri. . . Da. . . a fost teatru, da. . . ieri
seară la poartă, da. . . românii, cari treceau în taina nopt, ii
pe sub ferestrele lui. . .

„A fost un vis grozav? Este el o presimt, ire? «Memento»?
”

Zoltán îs, i urmă cugetările, cu care a fost adormit. Cu
toate că se revărsaseră zorile, el nu mai putea să adoarmă.
Se zvârcolea în pat fără a adormi s, i chiar fără a cuteza să
adoarmă.

De jos, din strade, se auzea un zuruit de trăsură. Peste
put, ină vreme trecură una după alta trei trăsuri pe sub
fereastra lui. El se ridică în pat s, i ascultă oamenii vorbind,
dar nu putea înt, elege ce vorbeau. . . Din ce în ce zgomotul
se depărtă, până când nu se mai auzea nimic. Atunci îl
cuprinse acelas, i simt, ământ care îl cuprinsese astă-noapte,
când se întorsese cu spatele spre dunga de raze; nu mai
putea să stea în casă; trebuia să iasă în larg. S, i se hotărî să
des, tepte pe vreunul din amicii săi. Dar pentru ce? Singur
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nu-s, i putea da seamă; simt, ea însă cea mai vie trebuint, ă
de a nu mai fi singur s, i de a-s, i împărtăs, i cugetările spre a
găsi un reazem moral.

Încet precum se dezbrăcase, el se îmbrăcă; s, i încet
precum intrase, el ies, i.

Afară în curte se pregătea de ziuă. Cocos, ii cântau;
găinile se scuturau de pene; gâs, tile stăteau de vorbă; vră-
biile începuseră a cârti; porcii sughit, au printre dint, i. Din
fundul fois, orului se ridică un motan s, i veni torcând s, i
frecându-se de părete spre stăpânul său. Toate aceste în-
râuriră într-un mod binefăcător asupra lui Zoltan: era o
lume deschisă s, i pacinică.

El coborî treptele s, i aruncă s, i de astă dată o „privire de
stăpân” împregiur. Toate erau după cum trebuiau să fie.

VI

Câtva timp Zoltán se învârti somnoros pe la capul scării.
Deodată însă aude un nou uruit de trăsuri s, i nis, te glasuri
zgomotoase. Atunci pleacă spre poartă, deschise s, i iese,
oprindu-se înaintea ei.

Din vale se urcau cinci trăsuri pline de oameni. În cea
dintâi s, i în cea de-a treia s, edeau câte doi popi.

Zoltán privi la ei numai cu coada ochiului, arătându-se
a nu-i băga de seamă; după ce însă trecură, el privi înde-
lungat în urma lor, cercând a-s, i da seamă de scopul ce vor
fi având aces, ti oameni tocmai astăzi, duminecă, în oras, .
Starea sufletească în care petrecuse ca de opt ceasuri s, i
agitat, iunea în care trăise de opt zile îl puneau în neputint, ă
să nu-i aducă pe aces, ti oameni în legătură cu ideile ce-l
frământau. El nu se mai îndoia că românii au întâlniri

623



tăinuite s, i că lucrează în societăt, i secrete. Acesta era un
lucru firesc, cel mai firesc între toate câte se potriveau cu
soiul de idei ce-l cuprinsese.

Preocupat de asemenea gânduri, el face cât, iva pas, i
înainte s, i începe să se plimbe pe dinaintea casei, as, teptând
cu nerăbdare să vadă pe vreunul din prietenii săi ies, ind
pe stradă.

În acel moment vede pe peretele alb al casei sale, chiar
între ferestre, trei cruci ros, ii, iacă as, a:

+++
Zoltán rămâne uimit la această vedere. Nu îs, i aduce

aminte să fi văzut ieri aceste cruci. . . El nu se mai îndoies, te
că aceste au fost făcute astă-noapte. . . Dar ce însemnează
ele?. . . Ce sunt aceste?!.. Cine a făcut aceste cruci s, i pentru
ce le-a făcut? La aceste întrebări ce-s, i face îl cuprinde o
îngrijare, o nelinis, te pe care o simte omul în fat, a unui lu-
cru de care nu-s, i poate da seamă. El îs, i caută explicarea în
capul său, s, i îngrijirea se încordează până la spăimântare.

Apucat de o gândire nehotărâtă, Zoltán pleacă spre
vale.

Pe casa vecinului său Bányi Béla, o cruce ros, ie. . .
Merge mai departe.
Pe casa amicului său Lâszló Antal, două cruci ros, ii. . .
Mai merge cât, iva pas, i s, i se opres, te încremenit înain-

tea unei case mici, dar curate. . . Da! el nu se îns, ală. Aici
locuies, te Munteanu: pe casa acestuia nici o cruce. . .

În capul său s-aprinde o lumină înfricos, ătoare; începe
să înt, eleagă ce vor grămezile ce văzuse ieri s, i pentru ce ro-
mânii nu veniseră la teatru; începe să înt, eleagă zgomotul
de astă-noapte, carele încărcate de oameni. . . să înt, eleagă,
în fine, ce însemnează crucile ros, ii.
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Ca gonit de un vrăjmas, neîmpăcat, el străbate ulit, a în
jos s, i în sus. . . Pretutindenea casele locuite de maghiari
sunt însemnate cu cruci ros, ii.

Deodată se opres, te înaintea unei case mari. Este a lui
Paveleanu. Un român, dar s, i el are trei cruci ros, ii. A!. . . el a
fost aseară la teatru. Este un trădător în ochii românilor. . .

Nu trecură mai mult de zece minute, s, i Féleky Zol-
tán îs, i îndreaptă pas, ii spre locuint, a amicului său Bátor
Férencz, pe care îl s, tia mai hotărât s, i mai îndărătnic între
tot, i amicii s, i compatriot, ii săi.

VII

Domnul Bátor era din fire om cumpătat s, i mai put, in dis-
pus la visătorie decât amicul său Zoltán. Des, i luase parte
la convorbirea de aseară s, i împărtăs, ise s, i el îngrijirile s, i su-
părarea prietenilor săi, i se părea totus, i că amicul său este
prea exagerat, s, i îndată la început el îi surâse îndoielnic.

- Iubitul meu prieten, - zise el cu glas as, ezat - asemenea
lucruri nu se întâmplă fără veste s, i fără pregătiri.

- Aceasta este ceea ce mă îngrijes, te, răspunse Zoltán,
pierzându-s, i răbdarea. Ei sunt pregătit, i s, i acum vor să
ne surprindă. Prietene, cerul a voit ca eu să vă previu:
urmat, i-mă, zic eu! Vino singur s, i vezi crucile.

- S, tii că mă supără stăruint, a ta? replică Bátor cam
aprins. Dacă ei ar voi să ne surprindă, nu ne-ar face cruci.

- Dar voiesc a năvăli asupra noastră într-unui s, i acelas, i
moment; pentru aceasta ne-au însemnat casele. Mă înt, elegi
acum?. . .

Bátor înt, elegea combinat, iunea; cu toate acestea, el nu
putea deloc să intre în s, irul său de idei, s, i aceasta îl despera
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pe Zoltán. El începu a-i povesti dar cu de-amănuntul toate
cele petrecute astă-noapte, de carele încărcate, de visul
său rămas atât de clar în aducerea-aminte a sa, s, i îi zise:

- Te rog, prietene, de dragul lui Dumnezeu! spune-mi
pentru ce numai casele noastre sunt însemnate cu cruci?
Te rog. . .

În s, irul convorbirii, Bátor devenea din ce în ce mai
serios. Oricât de curios i se părea lucrul, împregiurările
coincideau mult mai mult decât să poată fi luat în glumă.

- S, i-apoi ce crezi tu? zise el serios. Ce vor românii?
- Ce vor? Ce cred?! Nimic nu cred. Eu s, tiu, eu sunt

convins, eu nu mă mai îndoiesc. Românii vor o vesperă
siciliana.

- Te asigur: astăzi seara, când vom fi cu tot, ii în teatru,
românii vor năvăli asupra noastră s, i în aceeas, i vreme s, i
asupra caselor noastre.

Bátor stete o clipă nehotărât.
- Cu toate acestea, eu cred că crucile sunt făcute de

primărie, observă el gânditor. În cazul acesta, trebuie să
ne lămurim, dar fără zgomot.

-Asta o voi s, i eu! răspunse Zoltán mult, umit. Ziua de
astăzi este a noastră. Acum, că s, tim totul, nu mai putem
să fim surprins, i.

- Negres, it, trebuie îndată să mergem la primărie. Eu
sunt convins. . . . S, i, cu toate aceste, nu înt, eleg de ce numai
pe casele noastre. . . s, -apoi Paveleanu. . . E lucru curios,
foarte curios. . .

Bátor deveni din ce în ce mai gânditor. Cuvântul „cu-
rios” se repetă de mai multe ori pe buzele lui în vreme ce
se pregăti să iasă.

Pe când ies, iră în ulit, ă, iar se urcau la deal doauă care
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încărcate.
Zoltán nu zise nimic; se uită însă aspru la prietenul

său.
- Negres, it, - zise acesta - trebuie să aflăm pe dată totul:

ce caută aces, ti oameni aci s, i cine a făcut crucile?
- Pretexte vor găsi ei, iubitul meu amic.
- Ai dreptate, răspunse Bátor. Este mai bine să păstrăm

tăcerea.
Mergând spre primărie, prietenii se încredint, ară încă

o dată cu ochii lor despre crucile ros, ii. Cu atât mai vârtos
simt, eau îndemnul de a se grăbi.

Dar unde, atât de dimineat, ă? Pe cine vor găsi acum la
primărie? Nu erau decât servitorii s, i gardis, tii. Cu aces, tia
nu puteau vorbi.

Ei o luară de-a dreptul spre casa d-lui primar Király
Gyözö.

D-l Kirâly îi primi în halat s, i îi pofti la cafea.
Cafelele însă au rămas pe masă s, i s-au răcit.
Din ce în ce mai mult frunt, ile se încret, eau, s, i lucrul

luă o fat, ă serioasă. D-l primar nu s, tia nimic despre crucile
ros, ii, s, i nimenea fără s, tirea lui nu avea dreptul să facă
cruci ros, ii pe case.

La moment trimise după secretarul său, poruncind
numaidecât să vină.

Secretarul veni.
El nu s, tia nimic despre crucile ros, ii.
- S, aptezeci s, i s, apte de care de bolovani! strigă prima-

rul mânios. Cine cutează s, i cine poate să mânjească peret, ii
oras, ului fără s, tirea mea? Ei bine, o să aflu eu, s, -atunci. . .

Secretarul fu trimis la d-l căpitan al polit, iei, Vitéz Adám.
D-l căpitan veni.
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El nu s, tia nimic despre crucile ros, ii.
În această strâmtorare secretarul crezu că a dat de

urma făcătorului de cruci.
- Poate d-l colonel o fi voind să încuartireze, zise el cu

sfială.
- Fără s, tirea primăriei?! Cum? S, -apoi pentru ce numai

casele unora?
Domnul primar era să continue; dar în acel moment

Zoltán se sculă, necăjit de atâta trăgănare.
- Domnule primar, - zise el hotărât - eu am auzit cu

urechile mele pe acei oameni trecând pe sub fereastra mea,
i-am văzut cu ochii mei. Eu nu mă mai pot îndoi că ei au
făcut crucile!

Bátor dete din cap: nici el nu se mai îndoia.
Căpitanul era de părerea că lucrul cel mai simplu ar fi a

li se cere o aspră socoteală despre faptele lor. El era furios,
căci îs, i vedea serviciul compromis s, i nu avea dorint, ă mai
fierbinte decât să poată pune mâna pe tot, i cei bănuit, i s, i
să-i aresteze.

Ceilalt, i erau însă de părerea că afacerea are un caracter
cu desăvârs, ire local s, i că astfel face parte din cercul de
activitate al primăriei.

Primarul, colonelul s, i pres, edintele tribunalului care
veniră în urmă s, i ei, căzură de acord că toată sarcina că-
dea asupra primarului; cu toate acestea, el era mândru
oarecum de situat, iune.

El simt, ea că acum are s, i dânsul un rol. Cu atât mai
mândru era colonelul.

- Domnilor, - zise el după o pauză - în oras, sunt două
batalioane de linie, care fac în total 750 de soldat, i, un esca-
dron de husari s, i cadrul batalionului de linie. Vă garantez
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că pacea este asigurată.
- Trebuie însă numaidecât să depes, ăm guvernului,

adăugă primarul serios.
Tot, i recunoscură că acesta este cel dintâi pas de făcut.
- Deocamdată - replică colonelul - eu voi da ordin ca

toată garnizoana să stea la dispozit, ia d-lui primar. Eu
garantez discret, iunea. Nimeni nu va s, ti de ce s, i pentru
ce. Numai ofit, erii vor fi init, iat, i put, in, spre orientare. Prin
oras, nu vor circula decât doauă caraule, după cum se face
obis, nuit în toate duminecile.

Colonelul privi la cei dimpregiurul său, să vadă din
fet, ele lor dacă sunt mult, umit, i.

Pres, edintele era pregătit să plece. Avea să meargă la
Sibiu pentru câteva zile.

— După toate aceste, - zise el turburat — eu nu mai
am, cred, nimic de făcut în această afacere. Eram de mult
hotărât să. . .

- E peste putint, ă, d-le pres, edinte, îl întrerupse prima-
rul, dacă până la trei ore trebile nu s-ar lămuri, eu am să
arestez pe tot, i străinii aflători în oras, . S, -apoi, mai-nainte
de toate, depes, a trebuie s-o semnăm câtes, ipatru.

Primarul luă hârtia s, i în grabă scrise următoarea depes, ă:
„Având destule motive de a bănui că, din cauze necu-

noscute, linis, tea publică va fi turburată de populat, iunea
română din acest t, inut, vă rugăm, cu supunere, să binevoit, i
a dispune să ne vină îndată un ajutor suficient pentru su-
primarea revolut, iunii eventuale. Administrat, iunea locală
a luat toate măsurile spre a împedeca izbucnirea în seara
de astăzi. ”
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VIII

Expediind depes, a, primarul luă imediat cele mai necesare
dispozit, iuni spre a se informa despre mis, cările românilor.

Mai-nainte de toate se informă de localul unde au să
se adune românii, luă cunos, tint, ă de scopul adunării s, i
de numărul celor adunat, i, ordonând să i se facă o listă cu
numele celor mai notabili dintre dâns, ii. După toate aceste,
luă dispozit, iuni să se t, ină în vedere s, i să se observe toate
mis, cările lor.

Patru oameni de încredere se porniră pe dată călare să
străbată împregiurimile oras, ului până la satele megies, e s, i
să raporteze despre tot ce vor fi întâlnit, despre tot ce vor
fi văzut.

Căpitanul primi ordinul să aresteze, dar fără zgomot,
pe tot, i cei ce vor fi purtând arme în localuri publice.

Însus, i primarul încălecă s, i făcu o revistă de-a lungul
stradelor mai însemnate ale oras, ului.

Nimic neobis, nuit. Cu toate acestea, nu t, inea minte
să mai fi văzut o mis, care atât de zgomotoasă în oras, . Nu
întâlnea un om în cale-i fără să-l preocupe. Mai ales pe
ulit, a mare, în apropierea bisericii s, i a s, colii românes, ti, se
simt, ea turburat.

Din cele ce aflase din lista proprietarilor s, i mai ales de
cele cuprinse în raportul căpitanului, bănuielile d-lui Fé-
leki i se înfăt, is, au atât de fires, ti, încât nu se mai putea îndoi.
Tocmai pentru aceea însă înfăt, is, area destul de obicinu-
ită a oras, ului s, i aerul atât de nevinovat cu care îl salutau
românii adăugau la îngrijările sale. Negres, it, gândea el,
dintre români nu sunt init, iat, i în complot decât fruntas, ii,
de la care atârnă voint, a celorlalt, i. În curtea s, colii nu vă-
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zuse decât vreo treizeci de oameni, între care cât, iva preot, i
s, i dascăli.

Tot, i aces, tia erau din satele de prin pregiur, s, i fiecare
din ei dispunea de o parte a satului; cu toate aceste, trebuie
să afle ceva urme s, i dovezi. Planul este urzit cu atâta di-
băcie - credea el - încât era cu neputint, ă a străbate printr-
însul. Aceasta-l dispera. În această stare sufletească se
întoarse la primărie, unde îl as, teptau mai multe raporturi
s, i un ofit, er de ordonant, ă.

IX

Între noauă s, i zece ore înainte de amiazi tot, i proprieta-
rii caselor însemnate cu cruci ros, ii primiră următoarea
adresă secretă:

„Salutare patriotică!
Astăzi dimineat, a s-a constatat că pe casa d-voastre, ca

s, i pe alte case nelocuite de români, o mână necunoscută
a făcut cruci cu cretă ros, ie. Atât aceste cruci ros, ii, cât s, i
alte împrejurări ajunse la cunos, tint, a acestui oficiu justi-
fică bănuiala că populat, ia română din oras, s, i dimprejur,
agitată s, i amăgită de oameni ambit, ios, i s, i răuvoitori, are
de gând să turbure astă-seară linis, tea publică.

Administrat, iunea locală a luat toate măsurile cuvenite
pentru asigurarea linis, tei, făcând arătarea cuvenită înaltu-
lui guvern regesc al trebilor dinlăuntru s, i cerând ajutorul
armatei.

Vă comunic aceste spre a vă scuti de orice grijă s, i a
vă cere concursul patriotic în ceea ce prives, te sust, inerea
ordinii!

Primăria a găsit de cuviint, ă a lua următoarele măsuri
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s, i a vă invita să le respectat, i s, i să facet, i ca ele să fie respec-
tate de tot, i casnicii d-voastre:

1) Să păstrat, i cea mai adâncă tăcere despre toate cele
privitoare la prezenta adresă, fiind încredint, at, i de pri-
vegherea administrat, iunii asupra tuturor mis, cărilor din
oras, s, i dimpregiurul oras, ului;

2) Să vă păzit, i de orice atitudine bătătoare la ochi s, i
să stat, i cu tot, i casnicii d-voastre acasă; de altmintrelea,
putet, i să ies, it, i la plimbare, ca în alte duminici, căci în
cursul zilei securitatea nu va fi câtus, i de put, in periclitată;

3) Să considerat, i de datoria d-voastră cetăt, enească a
nu ies, i s, i a nu permite casnicilor d-voastre să iasă din oras, ,
spre a nu da prin aceasta motive de bănuială, cu atât mai
mult cu cât administrat, ia nu garantează securitatea decât
înlăuntrul barierelor oras, ului;

4) Astă-seară vet, i lipsi de la reprezentat, iunea teatrală
atât d-voastre, cât s, i casnicii d-voastră, fără să lipsit, i însă a
vă face pregătirile s, i fără să spunet, i cuiva că nu vet, i merge.

Pe deplin încredint, at, i de cumpătul patriotic al d-voastră,
subsemmtul oficiu nu se îndoies, te câtus, i de put, in că va
avea acest concurs al d-voastră. ”

Îndată după trimiterea acestei adrese, d. primar primi
următoarea telegramă din Pesta:

„S-a dat ordin d-lui comandant din Sibiu, generalul ba-
ron de Laujfenteich, să se pună în înt, elegere cu d-voastră,
consignând, deocamdată, un regiment de infanterie s, i
o baterie de artilerie. Vă cer imediat un raport detailat
despre sitiuit, iune. ”

Primind depes, a, primarul trimise îndată pe ofit, erul
de ordonant, ă la d-l colonel comandant s, i pe secretar la d-l
pres, edinte, spre a-i invita la consiliu.

Până la sosirea lor, primarul se as, eză la masă s, i în-
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cepu să citească raporturile intrate în absent, a sa, spre a-s, i
aduna elementele raportului ce trebuia să înainteze gu-
vernului:

„Noauă persoane au fost arestate pentru că s-au gă-
sit arme asupra lor, doauă în oras, , patru în apropierea
oras, ului, doauă s-au găsit într-un sat megies, s, i una în
curtea perceptorului Constantin Bocesan. Toate aceste
arestări s-au făcut fără nici un zgomot s, i aducându-se res-
pectivii la primărie sub diferite pretexte, fără a bănui că
vor fi arestat, i. ”

Primarul era mult, umit.
„În curtea bisericii s-au numărat peste trei sute de

oameni, iar în curtea s, colii, treizeci s, i opt. Între aces, tia
erau noauăsprezece preot, i s, i doauăzeci s, i trei de oameni
cu haine negre, dascăli negres, it.

În ulit, a Pârâid-de-Jos a fost o încăierare: cinci oameni
din satul Gropile au bătut pe doi gardis, ti care intraseră la
dâns, ii. Unul din gardis, ti s-a transportat la spital, iar cei
cinci oameni s-au arestat. ”

— Nimic! nimic deosebit, zise primarul supărat. Dar
să vedem pe celelalte.

Luă o altă hârtie. O coală întreagă scrisă! O desface s, i
cites, te:

„Domnule primar,
În urma unui incident regretabil, petrecut astăzi între

opt s, i noauă ceasuri pe ulit, a Pârâul-de-Jos, cinci persoane
au fost arestate de polit, ia locală, t, i anume: Petrea Vrănut, ,
Efiimie Cornulet, , S, tefan Repede; afară de aces, tia, un fiu t, i
o slugă ai acestui din urmă, tot, i cinci din comuna Gropile.
Această arestare a produs cea mai tristă impresiune asupra
tuturor celor ce cunosc pe arestat, i, nu numai pentru că tot, i
aces, tia sunt oameni cu avere s, i capi de familie, venit, i în
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oras, ca reprezentant, i ai consătenilor lor, ci s, i pentru că ei
au fost provocat, i prin insulte de către agent, ii polit, iei, ceea
ce nas, te bănuiala că dinadins s-a căutat pretext pentru
arestarea lor. Stând ca oamenii pacinici lângă trăsurile
lor, ei au fost întâmpinat, i cu vorbe necuviincioase de către
gardistul Kecskés Mdtyds, care a mers cu insultele până
la a le atribui intent, iuni revolut, ionare, amenint, ându-i că
vor fi împus, cat, i cu tot, ii ca nis, te câni de români ce sunt. »

Primarul, aprins de mânie, se opri un moment.
- Suntem trădat, i! exclamă el, sculându-se desperat.
Apoi citi mai departe:
„ Vet, i înt, elege, d-le primar, că asemenea vorbe necum-

pănite puteau prea us, or să provoace un răspuns tot atât de
primejdios. Cu toate că arestat, ii nu s, i-au pierdut cumpătul
decât numai atunci când gardistul voia să pună mâna pe
dâns, ii s, i când, durere, în înfierbântarea momentului, au
trecut peste marginile în care ar mai putea fi dezvinovăt, it, i.
Vă rugăm însă să binevoit, i a-i pune în libertate pe garant, ia
noastră, a celor subsemnat, i; vă rugăm cu atât mai mult
că, dinprotivă, s-ar justifica bănuiala că arestarea lor n-a
fost decât o manoperă pentru împiedecarea reus, itei Par-
tidului Nat, ional, ceea ce ar agita spiritele s, i ar umplea
populat, iunea de indignat, iune. ”

Primarul puse hârtia pe masă s, i se as, eză obosit.
În acel moment intră colonelul.

X

În vremea aceasta oras, ul îs, i schimbă fat, a. Îndată, dimineat, a,
colonelul întruni pe tot, i ofit, erii garnizoanei în cazarma
cea mare.
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- Domnilor!. . . Da! Domnilor —zise el adresându-se
către corpul ofit, erilor s, i oprindu-se un moment pe gânduri
- este de prisos să vă vorbesc mai departe. Astăzi cazarma
va sta ca în timp de asediu: vet, i sta cu tot, ii în cazarmă,
fiecare la compania sa; nu vet, i comunica cu nimeni în oras,
s, i vet, i sta gata în fiecare moment să ies, it, i la semnalul de
alarmă. Cred că ne-am înt, eles!

Ofit, erii înt, elegeau - după regulament. Colonelul le
vorbise cu atâta răceală, încât nimeni nu bănuia nimic.
Credeau că este vorba de vreo manevră de cazarmă. Dar
tocmai pentru aceasta ofit, erii erau supărat, i, căci, ziceau ei
în gândul lor, pentru asemenea distract, iuni d-l colonel pu-
tea să-s, i aleagă o altă zi, nu chiar dumineca. Nimeni însă
nu cuteza să zică o vorbă, ci fiecare îs, i înghit, ea necazul.

Peste put, in timp s-adunară companiile s, i li se citi or-
dinul de zi.

În acest ordin însă erau doauă puncte foarte supără-
toare: întâi, că numărul gardelor trebuia îndoit, s, -al doilea,
că nimeni nu putea să iasă ori să intre fără voia ofit, erului.
Cazarma era închisă. Soldat, ii vedeau în acest ordin o pe-
deapsă disciplinară. Ei erau supărat, i pe superiorii lor s, i
mai ales pe sergent, i, căci, după credint, a lor, aces, tia vor fi
urzit această măsură. Sergent, ii erau supărat, i pe ofit, eri, s, i
ofit, erii, după cum văzurăm, erau supărat, i pe comandant.
Astfel, în întreaga populat, ie a cazarmelor era o fierbere
tăinuită.

După trimiterea însă a ofit, erului de ordonant, ă la pri-
mărie, tăcerea încetă. Această măsură neobis, nuită îi făcea
pe oameni să se întrebe ce o să iasă din toate acestea? Ce
vrea ofit, erul de ordonant, ă?

Oamenii se uitau cu aer de curiozitate unii la alt, ii, dă-
deau din cap, dădeau din umeri s, i, în fine, începură a s, opti

635



în taină, adunându-se grămezi-grămezi, agitându-se din
ce în ce mai tare.

Ce este aceasta? Ce o să fie? Pentru ce toate acestea?. . .

XI

Orăs, enii nu s, tiau nimic de toate cele ce se petreceau în ca-
zarmă. Ei erau ocupat, i cu pregătirile pentru teatru, încât
nu le rămânea vreme să se gândească la cele ce se petre-
ceau împregiurul lor.

Unii alergau în dreapta, alt, ii în stânga; ulit, ile erau
pline, piat, a bâjbâia ca un stup; prăvăliile erau îndesuite.
Nu era numai duminecă, ci s, i o zi de serbare neobis, nuită.

După noauă ceasuri dimineat, a, proprietarii de case
primesc adresele secrete.

Ca printr-un ordin de comandă, ulit, ile se des, ertară.
Port, ile s, i prăvăliile se închid una după alta. Pe la zece ore
ulit, ile erau părăsite. Numai pe ici, pe colea se mai zărea
câte un slujbas, al primăriei, câte un om care nu s, tia nimic
de cele ce se petreceau, ori câte unul care se grăbea în fuga
mare a sosi cu o clipă mai curând acasă.

Înfăt, is, area oras, ului era ca în ziua de Pas, ti, când toată
lumea e la biserică.

Adresa secretă a primarului a avut drept efect tocmai
ceea ce voia să înlăture: ea a produs o panică în tot oras, ul.

Bărbat, ii erau serios, i, îngrijat, i, furios, i sau exaltat, i. Fe-
meile plângeau, s, i multe din ele les, inau. Toată lumea îs, i
ies, ise din fire. Nu mai s, tiau ce să facă, cum să scape, unde
să fugă, unde să-s, i ascundă comorile. Se certau, se acuzau
unii pe alt, ii, învinovăt, eau administrat, iunea, osândeau
guvernul s, i blăstămau pe români; prea put, ini aveau în-
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credere în ocrotirea puterii publice; cu atât mai mic era
numărul acelora care, citind s, i recitind adresa secretă, nu
puteau deloc s-o înt, eleagă s, i se îndoiau că pericolul ar fi
atât de iminent. Cu toate acestea, ei aveau dinainte-le
adresa primăriei, vedeau crucile ros, ii s, i mintea li se oprea
în loc. Cei mai mult, i nu făceau nimic; unii, mai s, iret, i,
ies, eau pe ulit, ă, priveau în dreapta s, i în stânga, s, i când
credeau că nu-i vede nimeni, s, tergeau crucile ros, ii de pe
peret, ii lor. În scurtă vreme mare parte din crucile ros, ii
erau rase cu cut, itul ori spoite cu var.

Cei mai fricos, i să hotărâră să fugă. Pe drumul despre
Sibiu, în interval de o oră, ies, iră noauă trăsuri încărcate;
oamenii mai serios, i însă alergară îndată la primărie, spre
a se încredint, a îns, is, i despre situat, iune; iar alt, ii se grupau
cu amicii lor la locuri anumite, spre a se sfătui.

Pe cât de părăsite erau însă ulit, ile, pe atât de mare
era îmbulzeala la biserica cea românească s, i la s, coala de
băiet, i.

Nu era suflet de om care să fi lipsit azi de la biserică.
De câteva zile se făcuseră pregătiri pentru ziua de as-

tăzi.
Încă de ieri după-amiazăzi sosise comisarul consis-

torial, părintele asesor metropolitan, dimpreună cu alte
persoane mai însemnate din Sibiu, căci azi avea să fie
alegere de protopop.

Mare pane din delegat, ii satelor au venit de ieri seara;
ceilalt, i au sosit astăzi dimineat, a: numai preot, i, dascăli,
notari s, i săteni de frunte.

Erau doi candidat, i, dintre care unul administrator pro-
topopesc. La sfânta liturghie aveau să slujească împreună,
să-i vadă poporenii s, i să-i cunoască pe amândoi. Afară
de aceasta, la „chemarea Duhului Sfânt” avea să pontifice
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părintele asesor metropolitan, va să zică trei protopopi,
asistat, i de noauă preot, i, adecă în total doisprezece duhov-
nici. În fine, s, colarii aveau să t, ină corul s, i cei mai vestit, i
cântăret, i dimpregiur să t, ină strana. Avea să fie o zi cum
n-a mai fost, cum nu s-a mai pomenit în acest oras, .

Încă de dimineat, ă erau pline nu numai biserica, ci s, i
curtea bisericii.

Oamenii stăteau de vorbă s, i, ca totdeauna la asemenea
ocaziuni, se împărt, eau în doauă cete. Unii erau pentru
un protopop, alt, ii pentru altul. Cei mai mult, i însă stăteau
nehotărât, i, as, teptând să-i vadă pe amândoi la altar.

Dară partea cea mai luminată s, i mai ales delegat, ii s, i-
au luat o pozit, ie fat, ă de candidat, i. Ieri seara se t, inuse
la s, coală o întrunire în care însă oamenii nu s-au putut
înt, elege. Tot, i admiteau că părintele administrator cântă s, i
vorbes, te mai frumos, dar se bănuia că el ar fi având relat, ii
cu maghiarii. As, a fiind, partida nat, ională îl considera
drept renegat s, i lupta din răsputeri, pe fat, ă, contra lui.

Cu cât se apropia alegerea, cu atât cres, tea s, i agitat, ia.
În cursul sfintei liturghii oamenii s, i întrau, s, i ies, eau din
biserică; vorbeau încet; p-afară se s, i certau; fiecare se si-
lea să întărească pozit, iunea candidatului său. De când
au intrat însă în sfânta liturghie, partida părintelui admi-
nistrator părea că cres, te. Glasul părintelui străbătea ca
un fior prin mult, ime; pe lângă aceste, era un om înalt s, i
frumos, pe când concurentul lui părea un popă de la sate
pe lângă dânsul. . . Partida nat, ională se agita cu atât mai
mult în fat, a criticei pozit, iuni a candidatului său.

Deodată, unul câte unul, oamenii încep să iasă din
biserică. . . S, oapte, zgomot. . . vorbe aprinse. . . Într-o clipă
se răspândi vestea că polit, ia ar fi arestat pe trei dintre
delegat, ii Partidului Nat, ional.
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Cât, iva ins, i alergară la primărie s, i se întorc turburat, i
înapoi. Agitat, ia cres, te ca un roi, s, i în scurtă vreme nimeni
nu se mai îndoies, te că părintele administrator s-a pus în
înt, elegere cu maghiarii. Atunci partida lui se reduce abia
la vreo zece oameni, care îl cunos, teau mai de aproape.
Aces, tia, simt, ând pe dată greutatea situat, iunii, se hotărăsc
s, i adresează acea petit, iune primarului prin care cereau
libertatea arestat, ilor pe garant, ia lor.

Purtătorii petit, iei se întorc fără rezultat, căci primarul
nu era la primărie. Dâns, ii însă asigurau că arestat, ii vor fi
liberat, i pe dată.

Acum însă nici libertatea arestat, ilor nu mai putea do-
moli spiritele. În altar preot, ii scurtau textul liturghiei; în
strană dascălii schimbau tipicul; toate mergeau numai
de-a valma.

Mai-nainte de zece ceasuri liturghia se sfârs, i s, i lumea
ies, i toată în curtea bisericii. Bărbat, i, femei, copii, cu to-
tul ca trei mii de suflete, se mis, cau în amestec agitat prin
curtea cea mare; bărbat, ii discutau înfierbântat, i, femeile
steteau timide, iar copiii săltau s, i t, ipau, dezmierdat, i de
acest zgomot. Unii voiau una, s, i alt, ii voiau alta; unii pro-
puneau, alt, ii nu primeau; era o fierbere grozavă, în care
nu puteau ajunge la nici o hotărâre. Unii ziceau că ar fi
bine să meargă cu tot, ii la primărie s, i să nu se mis, te din
loc până nu vor izbuti să libereze pe cei arestat, i; dar acum
nu mai era vorba de arestat, i; vorba era de insulta ce li s-a
făcut. Au fost numit, i „revolut, ionari”, au fost numit, i „câni
de români”. Tot, i doreau o răzbunare.

În această învălmăs, eală, un om de statură mai naltă
se ives, te pe treapta cea mai înaltă de la întrarea bisericii.
Este advocatul Romulus Tiberian.

- Frat, ilor! strigă el cu glas răsunător.
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Într-un moment oamenii făcură roată împregiurul lui
s, i zgomotul amut, i.

Tot, i ascultau, căci în această încurcătură tot, i simt, eau
trebuint, a să audă o părere lămurită.

- Frat, ilor, cuvântă din nou oratorul. Nu e nimeni între
noi care să nu fie întristat văzând că în această zi, ce pentru
noi constituie una din cele mai frumoase sărbători, nici
unul măcar din cetăt, enii maghiari n-a găsit de cuviint, ă
a se face părtas, la bucuria noastră. Ne revoltă când ura
lor merge până a ne insulta, numindu-ne „revolut, ionari”
s, i „câni de români”, întărâtând astfel pe cât, iva frat, i de ai
nos, tri s, i în urmă arestându-i.

Toate aceste nu puteau s, i nu pot avea alt scop decât să
agiteze s, i să turbure armonia între noi s, i să ne provoace
la (apte nechibzuite.

Ei caută pretext să împedece alegerea de astăzi s, i să ne
compromită în fat, a lumii. Orbit, i de pasiune, ungurii nu
prevăd urmările ce pot avea atari măsuri nechibzuite, nu
vor să se gândească la răzbunarea ce poate cădea asupra
lor întărâtând pe pacinicii români. De aceea să ne arătăm
mai tari decât dâns, ii, să nu ne lăsăm să ne amăgească s, i
să păstrăm cumpătul, căci numai astfel putea-vom păstra
demnitatea noastră. Dar trebuie totodată, nu ne este per-
mis să trecem cu vederea insulta ce am suferit în ziua de
astăzi: să cerem satisfact, ie; dar să o cerem acolo unde ne
este sigură sperant, a să fim ascultat, i. Frat, ilor, fit, i linis, tit, i
s, i să urmăm a încheia în linis, te ziua de astăzi. . .

Înălt, atul împărat a fost totdeauna ocrotitorul nostru:
îi vom as, terne s, i de astă dată plângerea noastră prin o
deputat, iune!. . .

Tiberian voia să-s, i urmeze discursul, dar mult, imea
începu să strige s, i să se mis, te exaltată. Oamenii îs, i arun-
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cau pălăriile în aer, cădeau în genunchi s, i îs, i făceau cruce,
binecuvântând pe împăratul.

Cu toate aceste, spiritele continuau a se agita s, i setea
de răzbunare se aprindea din ce în ce mai mult.

XII

Pe când românii parte stăteau turburat, i în curtea bisericii,
parte discutau serios, i în localul s, colii, oras, ul tremura, ca-
zărmile fierbeau în ascuns, primarul buiguia tot în ascuns,
indecis, în comisia permanentă, iară el, nenorocitul urzi-
tor al acestei situat, iuni, Féleky Zoltán, umbla, ca ies, it din
fire, pe strade. După ies, irea sa de la primar, el deveni gân-
ditor. Comunicând unui cerc mai larg ideile s, i temerile
sale, ele perduseră o parte din farmecul lor. Traversând
ulit, ile, el vedea trecând oameni ca de comun pe lângă dân-
sul, s, i oricâtă osteneală îs, i dădea, nu mai putea citi pe
fet, ele lor prevestirea unei zile de grozăvii. Toate păreau
ca alte dăt, i.

Sosind acasă, Zoltán întreprinse o plimbare pe pode-
ala casei, gânditor, nelinis, tit, frământându-se în lupta cu
cugetările sale. Parcă nu putea înt, elege de unde s, i până
unde un pericol atât de iminent! Mintea îi sta pe loc, s, i
el nu se putea nici într-un fel decide. Se lăsă dar în voia
întâmplării.

El primi adresa secretă a primarului s, i, citind-o, tre-
mura ca o frunză de plop. I se părea prea serioasă această
adresă, prea plină de prevestiri s, i oarecum prea afară de
orice asemănare, îs, i înfăt, is, a efectul ce trebuia să producă
în oras, , spaima, încurcătura, nenorocirile s, i toate urmă-
rile ei. . .
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- Dar nu e cu putint, ă! strigă deodată, cuprins de agi-
tare. Este o încurcătură.

S, i zicând aceste, îs, i luă pălăria s, i ies, i, ca turbat, pe
stradă, fără să s, tie însă unde o să meargă. Vedea clar că
nu poate să fie, s, i totus, i nu înt, elegea pentru ce nu ar putea
fi; simt, ea însă, oarecum, că nu poate să fie. . .

„Nu! îs, i zise el din nou. Nu se poate», s, i se hotărî să
meargă la primărie, să împărtăs, ească primarului această
convingere a sa. . . Pe drum el se hotărî să meargă mai
întâi la prietenul său, spre a se înt, elege cu dânsul, s, i pe
urmă să meargă împreună la primărie. Se întoarce s, i îs, i
schimbă direct, ia. Dar când se apropie de casa prietenului,
se opri pe loc.

„Ce să caut la el? Ce-mi poate spune el? Cu ce mă
poate lumina el?. . . « s, i cu aceste reflect, iuni se întoarse s, i
se hotărî să plece de-a dreptul la biserica românească.

„Da, — îs, i zise el - îi voi întreba pe ei îns, is, i, pe români,
să-mi spună: pentru ce au făcut aceste cruci? ce vor? ce
fac? ce gândesc? »

Astfel o porni spre biserică.
Vro zece minute Zoltán străbătu cu pas, i repezi stra-

dele una după alta. Toate erau des, erte, casele închise, oa-
menii numai pe ici, pe colo, cu aerul îngrijării pe fat, ă;
întreaga înfăt, is, are a oras, ului îl turbura. În sfârs, it zări în
depărtare o patrulă: patru soldat, i s, i un sergent. Un fior
rece trecu prin vinele lui. Ce vor aces, ti oameni? Ce caută?

XIII

Era însă în oras, un grup de suflete care nu s, tiau nimic
de toată această încurcătură: actorii, dimpreună cu tot ce
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era în hotel. . . Dar. . . aci s-au fost îngrămădit alt fel de
necazuri.

Deja des-de-dimineat, ă directorul Kósza Bandi înghit, ise
la necaz, încât i se amărâse ziua chiar din revărsatul ei.

Lógó Marczi plecase la Bălgrad ca să pregătească lo-
calul, locuint, ele s, i publicul. S, i el a cerut să cheltuiască pe
drum mai mult decât i se cuvenea.

După aceasta avu ceartă cu purtătorul de afis, e. Dar
se debarasase s, i de acesta. . . Vorba era acum de repetit, ie.
Dar aceasta nu se putea t, ine până să se întoarcă băiatul
trimis după actori. Erau noauă s, i jumătate trecute. Băiatul
nu mai venea.

În fine băiatul se întoarce. El spune că un actor e beat,
altul s-a bătut astă-noapte s, i i s-a spart capul etc. . . lucruri
în urma cărora repetit, ia era cu neputint, ă.

- Să fit, i ai dracului cu tot, ii! strigă directorul desperat.
Preste put, in, însă, el se mângâie, zicându-s, i: „Mai este

vreme până deseară». În acel moment intră Peti, afis, ierul,
sfiicios, cu afis, ele subt, ioară.

Amândoi, directorul s, i afis, ierul, se uită îndelung unul
la altul.

- Ce? cum? răcnes, te directorul ca turbat. N-ai împărt, it
afis, ele?

- Stai, d-le director, stai, răspunde băiatul tremurând.
Sunt închise toate casele la care aveam să duc afis, ele. În
zadar am bătut la us, i. . . Nimeni nu era acasă, sau nu voiau
să-mi deschidă us, a.

- Es, ti un dobitoc s, i jumătate! răcni din nou directorul.
- Ba es, ti dobitoc d-ta!, răspunse băiatul impertinent.
S, i apoi ceartă, s, i apoi înjurături, până când Peti, băi-

atul, sfârs, i prin a-s, i cere cei 80 de creit, ari, plata purtării
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afis, elor. Directorul pretindea ca mai întâi de toate să îm-
partă afis, ele. Vorbă din vorbă. . . una mai blândă, una mai
aspră.

În sfârs, it băiatul iarăs, i plecă să poarte afis, ele, iar di-
rectorul Kösza Bandi se as, eză la o masă s, i-s, i ceru o litră
de vin. . .

Împărt, itorul lua iarăs, i ulit, a de-a lungul, cu afis, ele, s, i,
trecând din cotitură în cotitură, deodată zări mult, imea
adunată în curtea bisericii românes, ti, s, i apucă într-acolo.

În aceeas, i vreme Zoltán venea din direct, ia opusă, s, i
patrula, pe care el o pierduse din vedere, venea pe o uli-
cioară strâmtă de la deal la vale. Cam în acelas, i moment
sosiră tot, i trei din trei părt, i înaintea bisericii.

Mult, imea se mai linis, tise put, in după ce ascultă cuvân-
tarea oratorului Tiberian. Dar tot mai erau grupe de oa-
meni ce păreau nemult, umit, i s, i discutau cu foc între dâns, ii.
Cea mai mare parte însă era mai mult decât mult, umită,
era veselă, căci i s-a dat prilej să râdă de unguri.

- În ciuda lor, chiar în ciuda lor, vom face cum ne-o
plăcea! suna din toate părt, ile s, i între acesteau pregăteau
s, edint, a.

În apropierea ulit, ii vreo doauăzeci de tineri stăteau
grămadă.

Unul propune să ia o muzică, să străbată cântând toate
ulit, ile, până târziu noaptea. Altul propunea să cumpere
masalale s, i să facă o demonstrat, ie cu ele noului ales, noap-
tea târziu, când maghiarii se vor fi culcat. Ei discutau,
dar nu se puteau decide nici într-un fel. Numai asupra
unui punct se înt, elegeau cu tot, ii: că trebuie făcut ceva.
Atunci sosi s, i Peti, afis, ierul, s, i se opri înaintea oamenilor
cu afis, ele subsuoară.

Unul dintre tineri se apropie de dânsul s, i-l întreabă ce
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are subt, ioară?
- Afis, e - răspunse el, dându-i o foaie - afis, e pentru

teatru.
- Bravo! zise acesta. S, i întorcându-se spre trupă: Tea-

tru, strigă el, teatru maghiar! Astăzi seara ne ducem cu
tot, ii la teatru.

- Bravo! ne ducem la teatru! strigară mai mult, i.
- Mofturi! observă unul dintre ei, cu aerul mai serios.

Credet, i că este ceva de acel teatru?
- Tocmai pentru aceea! Cu atât mai bine. Vom merge

să-i necăjim pe unguri, să râdem de ei. . .
- Bravo! strigară tot, i, s, i într-o clipă năvăliră asupra

afis, ierului, apucându-i toate afis, ele de subt, ioară.
Afis, ierul rămase turburat privind la oameni, care fă-

ceau haz cetind afis, ele.
- Domnilor, - zise el, în fine, sfiicios - sunt cruci ros, ii

pe casele d-voastre?
Zoltán, care era s, i el de fat, ă la toate acestea, îngălbeni,

apoi ros, i s, i începu să tremure.
- Cruci ros, ii?! strigă el. Cum cruci ros, ii? Cruci făcute

pe părete cu cretă ros, ie? Ce s, tii d-ta despre ele?
Toată lumea se adună împregiurul lui.
- Da, cruci ros, ii! răspunse afis, ierul. Lógó Marczi, mai-

nainte de a fi plecat la Bălgrad ca să pregătească cele de
cuviint, ă pentru trupă, mi-a însemnat toate casele la care
am să duc afis, e cu cruci ros, ii, cruci făcute cu cretă ros, ie.

Zoltán stete un moment încremenit. I se oprise respirat, ia,
era sa cadă de pe picioare.

- Domnilor!, strigă el deodată. N-are să fie revolut, ie!
N-avem să fim ucis, i! Eu sunt un mizerabil! Să mergem Ja
primărie. . . S, i zicând aceste, începu să fugă spre primărie,
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strigând neîncetat: „Trăiască patria! Trăiască libertatea!
Trăiască frăt, ietatea! „.

Tot, i cât, i îl vedeau s, i îl auzeau alergau după dânsul,
crezând că e nebun.

În câteva minute ulit, ile despre primărie erau pline.
Era o învălmăs, eală care avea înfăt, is, area unui asalt asupra
primăriei.

Deodată se aude o împus, cătură din curtea primăriei.
În acel moment tobele s, i trâmbit, ele dau semnalul de

alarmă în cazarmă, s, i din turnul bisericii ungures, ti clopo-
tele anunt, ă pericolul suprem.

- E foc! e foc! s-aude din toate părt, ile, s, i oamenii fug
înspăimântat, i, fiecare încotro i se pare că poate fi focul.
Cei mai mult, i îs, i urmau pasul spre primărie.

XIV

Sosind la primărie, Zoltán găses, te port, ile închise. Tobele,
trâmbit, ele, clopotele, strigătele oamenilor s, i port, ile în-
chise îl desperau.

- Deschidet, i port, ile! strigă desperat. N-are să fie revolut, ie.
Actorii au făcut crucile ros, ii. Românii n-au să ne ucidă.

În zadar, port, ile nu se deschid. Mult, imea, auzind s, i
ea tobe, trâmbit, e, clopote s, i văzând port, ile închise, începu
s, i ea să se aprindă. Auzea vorbindu-se de revolut, ie, de
moarte s, i de cruci ros, ii; auzea s, i nu înt, elegea nimic din
ceea ce vedea, din ceea ce auzea.

Zoltán zbiară, t, ipă, dar în zadar. În momentul acesta
apare în cellalt capăt al străzii o trupă de soldat, i pe de-
plin armat, i. Sunt doauă companii, cu maiorul Vutkevich,
călare, în frunte.
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Lumea vede s, i rămâne uimită.
Tot în această clipă se deschide o fereastră, s, i primarul

se ives, te, palid ca ceara, în fat, a mult, imii.
- În numele legii - strigă el cu glas tremurător - vă

provoc să vă depărtat, i, să vă ducet, i fiecare pe la căminele
voastre, ori dacă nu, ordon armatei să dea foc.

Uimirea mult, imei crescu s, i mai mare.
- Domnule primar! strigă Zoltán răgus, it. N-are să fie

revolut, ie! Crucile ros, ii sunt făcute de către actori!
- Cum sunt făcute de actori?! strigă primarul încreme-

nit.
Apoi ros, es, te ca un bujor, acus, i iară îngălbenes, te ca

ceara; stă nemis, cat ca o stâncă s, i nu mai poate spune un
cuvânt; vede mult, imea adunată în fat, a port, ilor închise,
vede armata apropiindu-se cu pas, i măsurat, i, aude clopo-
tele s, i trâmbit, ele, vede, aude s, i nu s, tie dacă toate acestea
sunt realitate, ori este numai vis.

- Să se deschidă port, ile! strigă deodată cu glas înăbus, it
primarul, retrăgându-se de la fereastră.

Peste un ceas, ulit, ile erau pline ca stupul s, i oras, ul avea
înfăt, is, area unei case de nebuni.

De la primărie ies, ea o ceată ca doauă mii de oameni
înaintând de-a lungul stradei mari spre biserică. În frunte
păs, eau doi stegari cu stindarde nat, ionale triculore ce flu-
turau în aer; între ei, primarul, cu consilierii săi. După ei
urmau arestat, ii, orchestra cântând Mars, ul lui Rákóczy, s, i
mult, imea era entuziasmată.

O altă ceată ies, ea de la biserica românească.
Părintele administrator a fost ales prin aclamat, iune.

El păs, ea în fruntea mult, imii, între doauă steaguri, urmat
de o mult, ime entuziasmată s, i de o muzică ce cânta Mars, ul
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lui Mihai Viteazul.
În piat, a cea mare cetele se întâmpinară cu strigăte

entuziaste.
Oamenii cântau, râdeau, plângeau, jucau, se îmbrăt, is, au,

îs, i cereau iertare, promit, ând a nu mai trăi izolat, i unii de
alt, ii, încredint, ându-se că nu mai au de ce să se teamă unii
de alt, ii s, i de ce să se urască, s, i astfel petrecură până seara
împreună.

Seara se aprinseră masalalele s, i oras, ul răsună până la
miezul nopt, ii.

Mai-nainte de a se culca, primarul adresă guvernului
următoarea depes, ă:

„Grat, ie patriotismului românilor, în oras, domnes, te
cea mai deplină armonie. ”
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La crucea din sat

I

Naica Floare n-are vreme. Cuptorul este ars s, i plăcinta
nu e încă întinsă. Multă grabă nu-i prea bună: Marta ar
fi trebuit să mai as, tepte cu cuptorul. Ea însă umblă cu
gândul tot pe la cei din casă; abia apucă să se vadă s, i ea la
masă cu scărmănătorii de pene. Sunt prea veseli: îi aude
râzând în casă. Bujor spune minciuni; trei zile s, i trei nopt, i
el nu ar sfârs, i. Când n-o s, tie de la altul, o scornes, te de la
sine. S, i apoi mai este bun la clacă s, i pentru că nu se mânie
când Ileana îi face câte o glumă, iar Ileana bucuros îi face
câte una. As, a-i asta între tineri.

În vreme ce naica Floare întinde plăcinta s, i tinerii pe-
trec vesel împrejurul mesei, stăpânul casei, badea Mitru,
s, ade pe prispă, în umbra celor de la masă. Ca totdeauna,
pipa îi este în gură, dar de mult a uitat că nu arde. Simte
că-i lipses, te ceva, ce însă anume nu s, tie. Tot as, a de put, in
s, tie de veselia celor din casă. Simte că singur nu este; mai
departe nu-s, i bate capul. Veselia lor nu-l supără, dar nici
nu îl înveseles, te. Scoate pipa din gură, cască o dată, se
întinde, apoi, pentru ca să facă s, i el ceva, ia un pumn de



pene s, i începe a le număra aruncându-le jos una câte una.
Un nou hohot îl trezes, te s, i pe el din astă nepăsare.
Ileana a făcut o cunună de pene cu coada dindărăt

s, i a pus-o pe nesimt, ite în capul lui Bujor. Bujor a simt, it,
dar se face a nu fi simt, it, fiindcă-i place să vadă pe Ileana
râzând. Tot, i râd cu hohot, râde mai ales Ileana. Bujor stă
cu cununa pe cap, făcându-se a nu s, ti de ce râd ceilalt, i. Îi
s, ade foarte poznas, . Marta deschide us, a: acuma râde s, i ea.
Ileana însă, văzându-i pe tot, i as, a râzând de Bujor, însăs, i
se opres, te din râs, face o fat, ă ca s, i când ar fi răsturnat oala
la foc s, i grăies, te:

– Dar, prostule, nu vezi că de tine râd!?
Bujor vrea să-s, i ieie cununa din cap; Ileana nu-l lasă,

ci frumos, precum a pus-o, o ia însăs, i, curăt, indu-l în urmă
cu îngrijire de pene. Sfârs, ind, îl trage o dată de ureche,
iar Bujor se supără d-un lucru: c-au fost prea put, ine pene.
Vrând ori nevrând, badea Mitru le-a văzut pe toate. Chiar
i s-au mis, cat s, i lui buzele a râde.

– Măi Bujor! grăi el alene, după ce s-au sfârs, it toate.
Bujor sări în picioare.
– Ai adăpat tu boii?
Bujor s-as, ează în semn de răspuns.
– I-ai adăpat?
– Asta nu se face acum; s, tii d-ta bine că noi adăpăm

boii când se culcă găinile!
– Dar caii...
Bujor îi taie vorba:
– Bade Mitre! Ca în toate serile, astăzi s-au hrănit

porcii, apoi s-au închis, s-au muls vacile, apoi s-au adăpat,
s-au adăpat s, i boii s, i caii; plugurile sunt în car; sământ, a
este în saci; grăpile la îndemână. Mâne dimineat, ă, când
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răsare luceafărul boului, noi adăpăm - s, i ziua ne prinde în
câmp.

– Dar tot ar fi mai bine să nu-t, i pierzi tu vremea pe aici
pe la fete!

– Dar ce să fac în grajd? Nu e destul Toader la vite?
– Es, ti bun la gură, îi zise badea Mitru după aceste

vorbe. Dar om n-are să iasă din tine!
– Ia dă-mi pace! răspunse Bujor, făcându-se a glumi.

D-ta ai vrea ca tot, i să fim mos, negi. Ce zici tu, măi Ghit, ă!?
Ghit, ă era flăcău numai d-aici din vecini. Foarte bucu-

ros petrecea seara la scărmănat de pene cu Ileana s, i ceilalt, i
tineri veseli. As, adară el s, tia că badea Mitru este cam rău
de gură. Gândi că este mai bine să nu răspundă nimic. A
răspuns însă badea Mitru, scurt, dar gros:

– Măi! cu Ghit, ă nu te potrivi: tu es, ti slugă, iară el nu
are stăpân.

Bujor părea că n-a auzit bine aceste cuvinte. El privi
o dată aspru la badea Mitru, privi mânios la Ghit, ă, privi
încă o dată împregiur, fără ca să poată vedea s, i pe Ileana;
apoi se sculă încet s, i-s, i luă pălăria de lângă cuptor. Ileana
îl ghionti, îl mai trase de sucman, dar el ies, i fără ca să zică
„noapte bună”, ca s, i când ar fi fost să se mai întoarcă. Îi
părea că e cam cald în casă.

Mai târziu a ies, it s, i Ileana, pentru ca să vadă dacă e
coaptă plăcinta ori ba. Mult nu rămase afară. Când intră,
află pe tatăl său culegând penele pe care le-a fost aruncat
pe jos.

– Tu fată! dă-mi foc în pipă.
Ileana iarăs, i ies, i în tindă, pentru ca să aducă un tă-

ciune. Ochii ei însă umblau mai mult p-afară, decât pe la
vatră, încât era p-aci, p-aci s-aducă un cărbune stâmpărat
în loc de tăciune. Dar nu vedea nimic. Astă-seară plăcin-
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tele s-au mâncat fără de Bujor. Naica Florea a întrebat
după el de vreo trei ori, fiindcă îi plăcea să vadă tinerii
veseli, iar în lipsa lui Bujor veselia întotdeauna mergea
cam s, chiopătând. Ileana a mai ies, it după aceea din casă,
spre a-i spune lui Bujor c-a întrebat „mama” de el.

Bujor s, edea în mijlocul curt, ii pe ois, tea carului. Poate
chiar as, tepta să iasă Ileana s, i să-l cheme a intra în casă.
Când însă o văzu mis, cându-se spre us, ă, el se ridică s, i trecu
în dosul carului. S, i aici îl văzu Ileana. Nu s, tia însă de ce, ea
stete câtăva vreme nehotărâtă, apoi iarăs, i intră. În tindă
se opri încă o dată s, i-s, i zise cam necăjită: „Nu s, tiu ce om
e s, i tata!”

Nici n-a făcut Mitrea Boarului bine zicând as, a vorbe,
Bujor nu era nici slugă, nici om nou în casa lui. Aici a
poruncit el. Când era s, colar, venea des-de-dimineat, ă să ia
pe Ileana cu sine, fiindcă Ileana era mică s, i naica Floare
n-ar fi lăsat-o să meargă singură ori numai cu Păscut, la
s, coală, Păscut, , copilul care i-a murit acum vreo opt ani.

Bujor însă o trecea peste punte s, i purta grijă de ea ca
de ochii săi. Dar nici Ileana nu voia să meargă fără de
Bujor. Mai târziu, de la vârsta de s, aptesprezece ani, Bujor
a rămas cu totul la Mitrea Boarului, s, i de s, ase ani de zile
este om din casă. Badea Mitru s, tie că celelalte două slugi
nu-i fac pe jumătate treaba pe care i-o face Bujor singur.

O s, tie s, i Bujor. El lucrează acasă, nu la stăpân. As, a
vorbe nu s-ar fi căzut să-i zică badea Mitru. Zău, Bujor s-a
cam supărat. El s, tie însă că badea Mitru nu e om rău. Nu,
dar tocmai de vorba lui s-a cam supărat. Erau s, i alt, ii de
fat, ă. Era s, i Ghit, ă. Bujor s-a supărat pe Ileana pentru că ea
a auzit această vorbă, Ileana îl mâhnes, te: ea n-ar trebui să
asculte la asemenea cuvinte. Apoi, barem să fi venit s, i să-i
fi zis: „Bujor! dar fii cuminte, s, tii tu cine este tata”. Dar ei
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nici că-i pasă de el. Cine s, tie, poate se bucură c-a scăpat
de el.

Bujor se ridică repede de pe ois, te, unde a s, ezut, apoi
iarăs, i se as, ează încet s, i astâmpărat. Nici acum însă nu
îl t, inea locului; el sări mai repede încă, privi o dată la fe-
reastră s, i plecă de-a dreptul spre gardul care despărt, ea
grădina tătâne-său de aceea a lui Mitrea.

Voia să vorbească cu tatăl său.
Tatăl său, Stan, a petrecut într-astă seară neobicinuit

de mult la lumină. El este al doilea tâtor1 la biserică s, i a
stat multă vreme cu popa la sfat. Este vorba să se facă
un clopot nou la biserică din banii ce Mitrea Boarului i-a
dăruit pentru vecinica odihnă a tătâne-său. Când a venit
acasă, copiii erau culcat, i; Stan a privit la ei, a ascultat
răsuflarea lor, apoi s-a dezbrăcat, a stins lumina s, i s-a
culcat s, i el. Când a venit Bujor, l-a trezit din cel dintâi
somn.

– Cine e?
– Eu!
– Cine, eu?
– Eu, tată!
– Hm! Bujor!? Dar ce vrei acum noaptea?
Bujor stete o vreme fără de răspuns. Îi părea că tot ar

fi mai bine să tacă.
– Vorbes, te, măi, dacă m-ai trezit din somn!
– Deschide us, a; as, vrea să-t, i spun ceva!
– Spune numai. S, i as, a te aud eu!
– Vezi d-ta, taică, să mă crezi... fiindcă...
– Scurtă vorba, măi!
– Tată, eu nu mai rămân la Mitrea Boarului.

1Epitrop, curator
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– Ei, apoi bine faci s, i tu o dată în viat, a ta.
– Auzi, tată! Eu nu rămân, chiar nu rămân.
– Apoi vezi bine că nu rămâi dacă nu vrei să rămâi. Ce

vorbă!
După aceste vorbe Stan se-ntoarse la perete, cu inima

îmbucurată că fiul său iese de la Mitrea Boarului. Vecinii
nu prea trăiau bine unul cu altul. Mitrea Boarului era
bogat, s, i acum se făcuse lenes, s, i cam încrezut, iară Stan,
ca om cărturar ce era, des, i sărac, se t, inea mai presus de
bogatul său vecin.

Bujor rămase stând la fereastră. El s, tia de mai ’nainte
că tatăl său nu se va supăra dacă va veni acasă; totus, i, parc-
ai fi dorit să-l ocărească pentru această hotărâre a sa s, i să-i
zică: „Tu trebuie să rămâi!”

Era să plece când auzi us, a s, i văzu pe mamă-sa ies, ind
din casă. Au stat multă vreme apoi de vorbă, mama s, i fiul,
as, ezat, i pe piatra de lângă portit, ă. Bujor n-a spus mamei
sale pentru ce nu vrea să rămână: aceasta n-ar fi putut-o
spune nimănui pe fat, a pământului; zicea numai că nu
vrea. Mama zicea să rămână, fiindcă-i merge mai bine
decât acasă. „Suntem mult, i la put, in!” era cuvântul mamei;
tocmai acest cuvânt îl îndemna însă pe Bujor să facă ce s-a
fost hotărât.

– Apoi, dacă suntem la put, in, vreau să fim la mai mult,
grăi el hotărât. S, i Marta trebuie să vină acasă! Noi doi nu
vom lua pita de la cei mai mici. Sân-George este aproape,
atunci mi se împlines, te anul.

Dară Bujor nu s-a t, inut de vorbă. El nici până la Sân-
George n-a as, teptat. Numaidecât, în ziua următoare, a
spus stăpânului că tatăl său dores, te să meargă acasă s, i el
ar dori să meargă, când e vremea de lucru.

– Bine faci! drept ai, îi răspunde badea Mitru, acuma e
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vremea. Eu eram însurat când am fost de douăzeci de ani!
De ce nu mai rămâne Bujor, la asta badea Mitru nu se

gândea. El gândea foarte put, in!
Naica Floare a prădat multe vorbe de dragul lui Bujor.

Îi părea că-i vine să fugă d-acasă când auzi că Bujor merge.
As, a lucru nu i s-a mai pomenit- Omul acesta cres, te în casă
s, i acum se duce. Treaba s-a sfârs, it cu vorba: „Mai mult
peste pragul meu să nu treci!”

Ileana singură s, tia „pentru ce” merge Bujor; asta însă
nici chiar sie nu s, i-o spunea. Ziua întreagă ea era unde
se afla Bujor; mereu voia să vorbească cu el s, i totdeauna,
când îl întâlnea, îl ferea din cale, pentru că nu s, tia ce vrea
să-i zică. Câteodată apuca un gând, ies, ea anume la Bujor
s, i iarăs, i intra. Totdeauna gândul, în urmă, îi părea fără de
înt, eles. Îi plăcea că Bujor vrea să meargă; pentru lumea
asta nu ar fi voit ca el să rămână; s, i totus, i, adeseori, fat, a
i se aprindea de mânie, gândind că el chiar se duce. Iară
când Bujor a plecat, Ileana nu s-a putut răbda să nu se
sfădească, acuma întâia oară, cu Marta, sfadă nu pentru
fratele Martei, ci pentru că Marta n-a închis us, a cum se
cade. As, a sunt femeile: se sfădesc foarte us, or. E vorba
veche că babele bătrâne s, i fetele de măritat sunt supără-
cioase. Însă Ileana tot numai pe taică-său era supărată.
Îi părea om cu inima neagră, des, i prea mult t, inea la el.
Zisese că Bujor e slugă, s, i pentru asta nu-l putea ierta.

II

S-a dus Bujor s, i Ileana l-a lăsat să meargă. Măcar nici
atâta nu i-a zis: „Mai vino câteodată pe la noi”. Când el se
gândea la asta, începea pământul să se clatine sub el.
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Naica Floare a zis vorbe mai grele. Pe ea nu era însă
Bujor atât de mânios. El era mânios pe Ileana, pentru că
n-a zis nimic. Tot se gândea la Ileana s, i, cu cât mai mult se
gândea, cu atât mai mânios se făcea, s, i cu cât mai mânios
era, cu atât se gândea mai mult. În sfârs, it, a ajuns că nici
nu mai gândea la alta decât la Ileana; iară când o zărea câ-
teodată trecând pe dinaintea casei, el tresărea, îl prindeau
fiorii s, i-i furnicau vinele, încât să fi avut paharul de cumi-
necătură în mână, s, i pe acela l-ar fi scăpat. O dorint, ă ar fi
avut numai: să-i spună verde în fat, ă ceea ce altui om pe
rotogolul pământului nu-i putea spune, ce-i zace pe inimă.
Numai frăt, iorii cei mai mici s, i Antit, a simt, eau câteodată
mânia lui Bujor. Când n-o mai putea purta, o descărca
asupra acestora, s, i apoi, pentru ca iarăs, i să-i împace, îi
cioplea Antit, ei o păpus, ă s, i-i făcea lui Toderică o moris, că
de vând ori un arc lui Mărian.

Nu însă multă vreme a rămas asta as, a. Bujor era om
deprins la lucru. Peste câteva zile au început a-l mânca
palmele; îi părea că i se spoies, te pielea. Totdeauna se gân-
dea însă la lucrul de colo, unde a mai lucrat s, ase ani de zile.
Aici, acasă, se simt, ea străin. Îi părea că lui îi este totuna
dacă trebile merg bine ori dacă ele merg rău.

Dacă ploua, Bujor îs, i aducea aminte de iazul de la
t, arina Boarului s, i se întreba dacă este stăvilit ori nu; iară
la aceea nu se gândea, că a lor t, arină este pe coaste, s, i de
iazuri nici că-i pasă. Cu vremea, însă, omul se schimbă.
Din zi în zi Bujor privea tot mai mult împregiurul său; mai
mergea prin grajd, mai prin grădină, mai pe la t, arină. În
urmă afla că, zău, s, i aici vor fi multe de îndreptat, multe
de stricat s, i multe de făcut. În sfârs, it, începu s, i el a lua
parte la necazurile casei s, i a zice tot „la noi” s, i tot „la Boa-
rul”. Apoi, când oamenii ca Bujor încep să-s, i facă grijă s, i
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să lucreze, ei nu mai încetează, ci-s, i fac de lucru chiar s, i
când nu au!

Dar nici Ileana nu stetea cu mâinile în sân!
Războiul s, i ghergheful sunt două câmpuri pe care

nu s, tie răsfira florile ca Ileana. De asta se vorbes, te giur-
împregiur, cât ajunge vestea bună. Parcă-i fărmecată la
degete. A s, i avut însă de la cine să învet, e. Naica Floare în
viat, a ei n-a făcut alta decât covoare s, i altit, e. Put, ine fete se
mărită în Vezura care să nu o poftească pe cumătră, pentru
că ea totdeauna are câte ceva la îndemână pentru zestrea
miresei. Dar Ileana începe a o întrece s, i pe ea. Are chip s, i
chibzuială puind vrâsta între flori, pune verde lângă ros, u,
pe câmp alb o floare neagră, lângă ea o frunză-n fir, toate
bine potrivite, parcă nu e pus, ci crescut.

Naica Floare are zor. Firele sunt întinse pe război;
fus, teiele sunt bine as, ezate; năsădeala este în suveică; it, ele
sunt ridicate.

– S, ezi, Ileană, să începem!
Sunt două săptămâni până la Pas, ti. Iară la Pas, ti Ileana

trebuie să meargă cu mâneci noauă la biserică. Nici Ileana
n-avea vreme. Are să fie o pânză cum Ileana până acuma
n-a văzut; fire subt, irele puse în urzeală, des, unul peste
altul; iară năsădeala rară, fire groase, fir de fir. Crede că
se poate, dar încă nu s, tie. Astă-iarnă Bujor a făcut spata
cum a fost dorit-o ea.

Lucru greu, pentru că spata s, i it, ele sunt temelia răz-
boiului. Când it, ele se încurcă ori se rupe vreun dinte la
spată, când it, ele sunt groase s, i spata rară în dint, i, pânza
rămâne plină de noduri, iară nodul în pânză nu-i cinstea
t, esătoarei. Bujor a făcut spata pentru Ileana, adecă cum
altele nu sunt făcute: dint, i des, i s, i subt, irei ca ascut, is, ul bri-
ciului, legat, i nu cu at, ă, ci cu păr de cal, pentru ca îndesat să
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rămână fir lângă fir. S, i legătura este făcută cu măiestrie;
chip iscodit la nevoie de către Bujor, de dragul Ilenei. Iară
capetele spetei sunt crestat frumos, ca lucrul să fie deplin.

Ileana începe a t, ese. Gândes, te la spată s, i, gândind,
Bujor îi vine în minte. Asta nu e bine. Când ea gândes, te
la Bujor, este cam aprinsă s, i mâinile îi cam tremură. Dă
prea aspru cu suveica; apasă prea tare asupra iepelor s, i,
când trebuie să bată firele cu spata, dă cu toată puterea.
Aici ar trebui tocmai ca năsădeala să rămână rară, fiind
făcută cu chibzuială. Tot ea a zis lui Bujor să facă dint, ii
subt, irei; de ce uită acuma că tot ce e subt, ire us, or se rupe?

Dară nu s-au rupt dint, ii, ci părul de cal. Lucrul este
cam slab, dară nici n-a fost făcut pentru t, esătoare mâni-
oase.

Ileana stă cu suveica în mână, parcă s-a huluit casa
asupra ei.

Naica Floare n-aude războiul s, i intră să vadă ce e.
– S-a rupt părul s, i cad dint, ii!
– Pentru ce dai as, a de tare?
– Dară nu dau!
Multă vreme s-a muncit mama s, i fiica pentru ca să lege

dint, ii. Pânza era abia începută s, i, cu cât mai scurtă era
pânza, cu atât mai mare necazul. Nu însă toată mâna era
bună ca să facă acest lucru, mai ales acuma, când legătura
trebuia făcută în război, cu grijă de fire. Asta numai unul
o s, tie: Bujor.

– Du-te, cheamă pe Bujor! grăi naica Floare când văzu
că nu poate face nimic.

Ileana sări de la război s, i plecă să cheme pe Bujor. Ca-
pul îi era atât de plin de it, e, de spete s, i de fire, încât uitase
cine este Bujor. Parcă s, i acuma era numai ici în curte.
Când se află însă în curte, ea ros, i ca bujorul, stete speriată,
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apoi iarăs, i intră în casă.
– Mergi tu, mă tem că nu va veni dacă-l chem eu!
Naica Floare n-avea vreme. Se duse totus, i.
Ileana rămase la război. Îi părea că arde casa în capul

ei. Vine Bujor. Oare să vină!? O! de-ar da Dumnezeu să
nu vină! să nu fie acasă! să nu vrea să vină! Ba! asta nu.
Asta o dată cu capul n-ar fi vrut-o Ileana. Ea s, tia că el va
veni, auzind că s-a rupt legătura din spată.

Îndată ce auzi portit, a, Ileana sări speriată s, i plecă spre
us, ă, ca s, i când ar fugi de moarte. Îi era grabă: i-a venit
tocmai în minte că în pod este o suveică mai mică, de care
ar putea să se folosească.

Când Bujor suia treptele spre tindă, Ileana suia scările
spre pod. Ei priviră unul la altul, o privire din vina căreia
Bujor nu afla us, a, iară după ce naica Florea i-o deschise, el
căzu peste prag.

Când se află în fat, ă cu războiul, începu a se s, terge de
sudori. Însă nu-i era cald. Îi părea că războiul t, ese de sine,
că it, ele joacă s, i nu vedea firele cum se cade. Lucrul mergea
cam anevoia.

– Măi Bujor! grăi naica Florea într-un târziu, de ce nu
mai vii tu pe la noi?

Ea de mult a fost uitat că i-a zis să nu-i mai treacă
pragul.

– Dară eu vin, naică Floare!
– E mânios pe mine! zise Ileana amărâtă, când văzu

pe Bujor ies, ind pe portit, ă. Nici n-a voit să vorbească cu
mine! Îi era să plângă, dar o zări naica Floare.

– Ce faci, tu fată, în pod?
– Caut suveica, mamă!
Bujor a privit o dată pe nes, tiute la scară, a s, i văzut-o
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pe Ileana.
„E mânioasă! îs, i zise el. A fugit de mine.”
Asta îl amăra, nu vedea decât spete; chiar s, i gardul

stricat al lui Petrea Popii îi părea o spată pe care ar trebui
să o lege.

III

Prescurile făcute din făină albă sunt puse în cârpă; lumi-
nele sunt legate s, i busuiocu este la îndemână.

– Bătrânule! trage clopotul.
Stan ia prescurile, luminile s, i busuiocul în stânga, pă-

lăria în cap, băt, ul în mână s, i plecă la biserică. Este Joia
Mare, zi în care va lua sfânta cuminecătură. Naica Sanda
(n.b.: Floare) îl petrece până la portit, ă, s, i aici îi zice: „Dum-
nezeu să primească!” Apoi rămâne privind în urma sot, ului
său. El n-a luat calea spre biserică. „Dumnezeu a vrut as, a!”
îs, i zice el printre buze, s, i merge mai ’nainte la vecinul său
Mitrea, să-l roage de iertare. Ei n-au avut în curând vorbe
slabe: Stan însă a simt, it o ură tăinuită către vecinul său,
pentru că era bogat din sărac. „Dumnezeu a vrut as, a, ca
el să fie bogat.” Acuma, când Dumnezeu cuprinde sufletul
lui, simte că această ură e nedreaptă s, i se us, urează. În
portit, ă se întâlnes, te cu vecinul, care tocmai plecase la el;
dau mâna; Stan îi întinde mâna s, i vecinei; apoi amândoi,
împreună, pleacă la biserică.

„Dumnezeu să primească!” zic sot, iile când îi văd tre-
când puntea.

În cealaltă zi este Vinerea Mare s, i apoi vin Sfintele
Pas, ti.

Naica Floare n-are vreme. Tot, i sunt gata să plece la În-
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viere; numai ea s-a întârziat. As, a o pate mama totdeauna;
n-are stare până ce nu-s, i vede mai ’nainte fata gătită. Îi
s, ed foarte bine Ilenei mânecile noi. Mama a pierdut prea
multă vreme privind-o din toate părt, ile. Ileana însă mai
ales de una se bucură: că le-a făcut ea însăs, i, cu spata lui
Bujor.

Clopotele s, i toaca n-au sunat încă. Este însă grabă,
fiindcă astăzi acela e mai norocos, care iese mai întâi la
ulit, ă. Grăbes, te dar Stan, ca să meargă cu tot, ii.

Aici naica Sanda îs, i făcea de lucru cu copiii. Astăzi
ei au fost cei dintâi trezit, i. Ouăle ros, ii nu i-au lăsat să
doarmă. Totus, i, însă nu sunt îmbrăcat, i; îs, i pierd vremea
asemănându-s, i ouăle. A rămas ca al Antit, ei este cel mai
frumos; altfel, ar merge plângând la biserică, iar astăzi nu
e bine să plângă omul.

– Aici suntet, i cu tot, ii!
– Numai mătura am lăsat-o acasă.
Sună toaca. Vântul fură câte o bucăt, ică din sunetul ei:

oamenii stau s, i ascultă. Încep clopotele, precum vântul
adie, mai tare, mai slab: dară clopotul Boarului s-aude
neîntrerupt. E cam departe biserica; nu e însă negură;
cerul e senin; vântul se mis, că lenes, în răcoarea diminet, ii,
s, i calea are să fie plăcută. Abia put, in se vede, înspre răsărit,
vestea zilei, o lumină ascunsă în întunerec. Cocos, ii cântă,
cântă privighetoarea, cântă un câne, câte o vacă s-aude din
când în când, râul ici alunecă de-a furis, a peste prundis, ul
lins, colo se izbes, te în râpă s, i murmură mai înspre vale:
printre toate, toaca s, i clopotele. O pus, că se descarcă, încă
una.

Acum putem pleca!
Ileana le dă copiilor câte un ou, schimbă s, i cu fetele

mari câte unul, apoi sărută pe Antit, a, care astăzi nu se mai

661



desparte de dânsa, o ia de mână s, i tot, i pleacă. Copiii fug
înainte; trec după aceea bătrânii puntea, iară în urma lor,
muierile s, i cei mai tineri. Bujor îi lasă pe tot, i să treacă.
Avea el un gând: să dea Ilenei oul cel ros, u, la care a lucrat
trei zile cu vârful cut, itului. Dară nu l-a dat: gândea că e
mai bine să-l deie astăzi la joc.

E Sfânta Liturghie, biserica e plină. Astăzi satul în-
treg a venit să cânte Hristos a înviat. Marian a citit Sfântul
Apostol; Stan, ctitorul, a umblat cu tasul prin biserică, cu
capul ridicat în sus, în semn de sărbătoare, oprindu-se la
fies, tecare „mărire Tatălui.” S, i pe dinaintea Ilenei a trecut;
s, i înaintea ei a stat privind-o cu bunăvoint, ă. Bujor a cântat
irmosul. Când el a rostit cuvintele „Îngerul a strigat”, ca o
săgeată a trecut sunetul cântării prin sufletul Ilenei: fat, a
i s-a ros, it, inima îi bătea tare s, i ochii îi rămaseră at, intit, i
spre buzele cântăret, ului. Bujor a cântat adeseori, s, i cânta
bine; însă parcă se temea că acum el va rămânea de rus, ine.
S, i într-adevăr, când Bujor ajunsese la „saltă acum”, unde
irmosul este mai frumos, ochii lui întâlniră, între sute de
alt, i, doi ochi, a căror privire at, epenită îl făcu mut. „Saltă
acum”, s, i mai departe nimic. Irmosul, pe care l-a cântat
de atâtea ori s, i atât de bine, acuma nu-i mai era în minte.
El stete în mijlocul cântării; o clipă privirea lui rămase
at, intită asupra Ilenei, apoi încongiură, speriată, împre-
giurimea sa, cărt, ile s, i oamenii.

Irmosul i-a ies, it din minte s, i glasul îi lipsea. Ileana
voi să fugă din biserică, s, i totus, i, acuma, tocmai acuma,
nu putea. „Mai departe, dă înainte, că merge bine!” zicea
privirea ei, s, i astă privire a dat lui Bujor fir s, i glas. A cântat
apoi mai departe, s, i sufletul lui întreg era în astă cântare.

În viat, a ei, mai fericită Ileana nu a fost. În vreme ce
Bujor cânta s, i după ce el a cântat, numai auzul ei era la

662



dânsul, ochii treceau printre oameni s, i pe fies, tecare fat, ă ea
vedea aceea minunare, care era în sufletul ei. S, i privirea
aceea! Astfel el nu a privit-o. Îi venea să plângă aici în
biserică; atât de mare plăcere simt, ea, încât dureri îi erau
plăcerile.

Până la sfârs, tiul Liturghiei a trecut o clipă vecinică. Bu-
jor s, i Ileana vorbeau în priviri s, i cu privirile se îmbrăt, is, au.
„Încă o dată privesc la el, apoi nu mai privesc.” „Ea nu este
mânioasă!” „El nu este mânios.”

La sfârs, itul Liturghiei, Bujor a trecut cu coatele printre
oameni s, i în câteva sărituri a fost la us, a bisericii. Aici
as, teptă pe Ileana. Privirile lor se întâlniră peste oameni.
Cu cât însă Ileana era mai aproape de us, ă, cu atâta mai
cu cinste se arăta către femeile mai bătrâne, lăsându-le
să treacă înaintea ei, s, i cu atât mai dinadins vedea Bujor
că nu-i s, ade să închidă calea. Rămăseseră numai câteva
muieri în biserică, s, i Ileana tot nu putea ies, i.

„O as, tept mai la vale!” grăi Bujor când văzu că Ileana
chiar vine, s, i plecă, mergând încet.

Marta, Ghit, ă s, i Ana stăteau împreună la o parte, necăjindu-
se că nu mai vine Ileana. Bujor pe aces, tia nu-i văzu decât
atunci când, mai la vale, ei trecură pe lângă el cu Ileana.

– Dară tu ce stai? întrebă Ghit, ă.
– As, tept pe tata! răspunse Bujor.
Ei merseră înainte, iară el rămase necăjit pe sine însus, i.
Trecând înspre casă, Ileana a stat foarte multă vreme

înaintea Stănes, tilor. Erau aici multe de văzut. Surorile
au văruit casa; pe dinlăuntrul ferestrelor au boit cu vânăt,
iar pe la margini au tras vrâste cu ros, u. Era frumos as, a.
Ileana s-a hotărât însă ca ea să facă mai frumos. A mai
cules apoi flori din grădina pe care a fost sădit-o Marta la
ferestre. Gardul era alcătuit în chipul lui Bujor, care a făcut
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s, i portit, a. Mai frumoasă era însă vramit, a. Lucru de nimic
s, i totus, i frumos. Patru leat, uri cioplite frumos s, i încheiate
laolaltă. Înspre mijloc sunt încă doauă mai scurte, iar între
aceste o cruce. Este făcută numai în semn de vramit, ă. Pe
un stâlp este o moară de vânt. Când bate vântul, moara se
învârtes, te, s, i doauă cătane, cioplite din lemn s, i întocmite
cu iscusint, ă, încep a se bate în săbii. Pe celălalt stâlp este
altă moris, că, care pune pe un faur în mis, care; dă faurul
în ileu, tot dă s, i nu mai încetează. Poznas, e lucruri a făcut
Bujor.

IV

După prânz oamenii mai stau de vorbă, apoi se duc la
vecernie. Înaintea bisericii e satul întreg: copiii la jucării,
bătrânii la sfat, iară fetele s, i flăcăii împregiurul lăutarului.

Bujor n-a mâncat astăzi cumsecade, des, i era ziua de
Pas, ti. Se necăjea foarte de lucrul ce a făcut azi. El a lă-
sat pe Ileana să treacă pe lângă dânsul! Acuma voia să-s, i
îndrepteze gres, eala.

„Astăzi mergem împreună la joc!”
Crucea din sat este tocmai în marginea râpei. Râpa,

tocmai înaintea casei Boarului. Dincolo de cruce este un
proptis, făcut din câteva lemne, pentru ca să nu cadă vitele
în pârâu. Bujor luă un pumn de pietre, merse la proptis, , în
dosul crucii, se răzemă s, i stete privind cum apa cade s, i se
izbes, te în râpă. Din când în când el arunca câte o petricea
în râu, privea îndărăt când i se părea că prin murmurul
apei aude portit, a din dosul lui, s, i iarăs, i privea cum cade
apa, cade, se izbes, te, se prăbus, es, te s, i apoi se alină mai în
vale. El as, tepta, s, i totus, i, vremea îi părea scurtă.
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Portit, a nu se auzea, s, i totus, i, îi părea că vorbes, te cu
Ileana. Dorea să vadă pe Ileana, s, i totus, i, tresărea când îi
părea că aude portit, a, temându-se că ea va ies, i.

Ileana privea din tindă la crucea de piatră. Tocmai
când voia să plece, pentru ca să meargă cu Marta la joc, ea
a zărit pe Bujor la cruce. Îi era oarecum frică să iasă.

– Nu mergi, tu fată, la joc?
– As, tept pe Marta, mamă!
Ileana văzu pe Marta trecând puntea înaintea lui Ghit, ă.

Fără ca să s, tie de ce, ea făcut un pas îndărăt, ca să nu fie
văzută, iară după ce ei trecură, începu să numere petrice-
lele ce Bujor arunca în apă. I-ar fi plăcut să vadă cum cad
aceste petricele, să audă picatul lor; i-ar fi plăcut să s, tie
ce vede Bujor în apă de prives, te atât de dus la ea. Totus, i,
dacă ar fi început să ardă casa în capul ei, acuma ea n-ar fi
păs, it de la prag. Numai atunci când Bujor arunca privirea
la portit, ă, ea păs, ea în tindă, lăsând un ochi peste us, chior.

Us, a de la casa cea mare făcu pe Ileana să tresară. Dac-
ar fi fost mai luminos în tindă, naica Floarea ar fi întrebat-
o: „Ce e cu tine, fată?” În întuneric însă nu se văd toate.
Ea crezu dar când Ileana îi spuse că s, i-a uitat cârpa acasă,
des, i chiar s, i prin întuneric ar fi putut vedea că Ileana t, ine
cârpa în mână. Biata fată răsufla însă atât de cu greu, încât
tot omul trebuia să creadă c-a fugit cale de-un ceas ca să-s, i
caute cârpa.

Naica Floare coborî treptele, iară Ileana intră în casă
pentru ca să-s, i ieie cârpa din dulap.

Când iarăs, i se afla pe prag, Ileana privi speriată, privi
încă o dată, fugi la portit, ă, privi de aici în toate părt, ile. Nu
era, ca în palmă; Bujor s-a dus.

– Bujor! strigă Ileana. Noroc c-a strigat atâta de încet,
încât abia c-auzea ea însăs, i. Dar a doua oară nu strigă, ci
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stete put, in locului, apoi merse, stând la fiecare pas, spre
crucea de piatră, unde a fost stat Bujor, de unde el arunca
pietricele s, i privea în apă. Apoi ea se propti s, i privi în apă.
Nu vedea nimic deosebit. Tot cum a mai fost. Crucea a
fost rămas la stânga, cam în dos. Ea făcu un pas îndărăt s, i
s, ezu necăjită pe piua crucii.

Piatra e piatră, dar mai nemis, cată rămase Ileana după
ce se as, eză pe ea. Un fior, o ros, at, ă în obraji, s, i în urmă ca
o bet, ie groaznică: Bujor s, edea în cealaltă parte a crucii.
Când el zări pe Ileana, mâna i se deschise, pietrele căzură,
s, i el se s, terse pe mână de praf. După aceea rămase neclintit
ca dânsa.

Când oamenii s, ed as, a pe piatră, încât numai o cruce
îi desparte, atunci ei nu vorbesc, chiar nici nu gândesc
nimic. Este însă o limbă tainică, care nu are vorbe s, i nu
cuprinde gândiri, o limbă pe care o pricep s, i cei ce n-o
s, tiu. Asta se vorbes, te însăs, i pe sine. Într-un târziu, Ileana
suspină de trei ori într-o răsuflare - suspinul cu care se
trezesc copiii speriat, i în vis.

– Auzi tu, Ileană! Vezi râpa asta? Să nu fiu om dacă nu
sar d-aici!

Ileana nu i-a zis să nu sară. Acuma s, i ea ar fi sărit
bucuroasă. A privit însă la el lung s, i blând, încât trebuia
să rămână neclintit sub această privire, apoi a început să-i
netezească aripa sucmanului, privind la t, esătura firelor.

– A fost foarte bună spata pe care mi-ai făcut-o!
– Bună? Da... s, tiam eu că are să fie bună. Tu ai zis s-o

fac as, a!
Ileana îi povesti apoi lui Bujor cum a t, esut pânza, câte

fire i s-au rupt, câte crâmpit, e i s-au făcut, ce-a zis mama,
cum o dată a sărit motanul peste război s, i au căzut trei
fus, teie: le-a povestit toate îndeamănunt, una câte una;
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avea atât de multe de a spune, încât Bujor numai a ascultat.
Când umbrele se împreunară în amurgul serii, Ileana

se ridică de pe piatră. Era vremea ca să se mulgă vacile s, i
să se adape boii.

– Noapte bună, Bujor!
– Noapte bună, Ileană!
Pesemne, pentru că i-a poftit-o Ileana, Bujor a avut

astă dată o noapte foarte bună - bună nu pentru că a dor-
mit bine, ci pentru că nu putea dormi. Lumea îi părea atât
de frumoasă, încât nu se îndura să închidă ochii să n-o
mai vadă. El nu s, tia că acea lume este cea mai frumoasă
pe care o vede cu ochii închis, i.

Când intră pe portit, ă, cânele Flocan sări de lângă trepte,
unde era culcat, s, i fugi de-a lungul casei, pentru ca să se
ascundă dinaintea lui Bujor. Era o neplăcută aducere-
aminte. Astăzi, când Bujor sosea de la biserică, cânele
petrecea gonind găinile împregiurul ogrăzii; pentru asta,
Bujor s, i-a vărsat veninul asupra lui. Acum, la întâlnire,
amândurora le veni în minte întâmplarea de dimineat, ă s, i
Bujor se simt, i cuprins de o durere nepricepută, ameste-
cată cu rus, ine, când văzu cânele fugind de el.

Îl chemă înapoi cu atâta duios, ie, încât cânele se opri
s, i îl lăsă să se apropie de el.

– Vezi că nu-t, i fac nimic, bietul de tine! îi zise Bujor
netezindu-i părul, apoi îi luă capul sub brat, ul drept s, i,
îmbrăt, is, ându-l astfel, îl privi în ochi.

Un câne a împăcat Bujor, s, i această împăcăciune îl
bucura atât de mult, încât ar fi stat noaptea întreagă în-
genuncheat lângă perete ca să petreacă cu el. Antit, a însă
i-a sărit din dos în spate, s, i, cuprinzându-l cu brat, ele, a
început să-l hăt, ească.

– Ia-mă, bădică, în spate!
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În spate s, i în brat, e a luat-o apoi bădica. A sărutat-o, a
dezmierdat-o, a necăjit-o: iară cânele juca împregiurul lor,
sărind câteodată sus spre Antit, a, care se juca cu el t, ipând
nebunatec când cânele o atingea cu labele.

– Încă o dată, bădică!
Bujor îi săruta ochii s, i făcea încă o dată.
Încă o dată s, i încă o dată... tot mai rar, tot mai în-

cet, mai alene, mai obosit, până ce mica adormi în brat, ele
frăt, ine-său. Bujor o duse la Marta, o dezbrăcară tiptil-
tiptil, ca să nu se trezească, s, i apoi o culcară. După aceea
Bujor ies, i din casă, mai stete gânditor până ce-i veni fluie-
rul său în minte. De mult l-a fost uitat: acum însă simt, ea
dor de el. Jos, tocmai în fundul grădinii, pe unde curgea
apa peste pietricele, locul este atât de linis, tit, mai ales
acuma seara. Aci se duse Bujor. Se as, eză pe pajis, te, se
propti cu spatele de nucul cel tânăr s, i începu doina tărăgă-
nată. Cât, iva pas, i la dreapta, cânele, întins la pământ, cu
capul as, ezat pe labele de dinainte, zăcea privind la cântă-
tor, ca s, i când el ar s, ti ce vrea să zică doina aceea.

Alene vântul, alene râul, alene doina - o lume legănată
alene...

Dar tot mai încet sună fluierul, până când el se sfârs, i
într-o duioasă s, optire. Bujor îl puse pe iarbă lângă sine s, i
rămase privind la pălăria sa, pe care o pusese într-un par
din gard.

Luna plină grăbea cu răpejune spre un nour rătăcit;
el o urma cu privirea, iară când luna nu se mai văzu de-
cât în marginile argintate ale nourului, el închise ochii,
ca mai bine să vadă icoanele ce se dezveleau din sufletul
său, părându-i ca nis, te vedenii fără de trup, care se lea-
gănă în văzduh. Vedea biserica, oamenii în biserică s, i pe
Ileana între oameni; se vedea pe sine as, teptând la us, ă, i
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se reivea simt, irea de bucurie fioroasă2 cu care as, tepta s, i
iarăs, i trecea ros, eat, a peste obrajii lui, aducându-s, i aminte
vorba: „As, tept pe tata”. Crucea de piatră s, i apa ce cade s, i
se izbes, te în râpă se iveau pretutindenea , rupând s, irul
gândurilor sale; iară mâna Ilenei mereu dezmierda aripa
sucmanului său. Naica Floare s, i badea Mitru - greu a su-
părat pe aces, ti doi oameni. Mult ar fi dat dacă într-astă
clipită ar fi putut să-i împace. Ar fi dorit să sărute mâna
naichii Floarei s, i ca badea Mitru să-i dea o palmă s, i apoi
să-i pară rău c-a făcut-o. As, a se năs, tea un gând pe altul în
sufletul lui; intra tot mai adânc în această lume, până aici
nu mai s, tia dacă se află aici ori acolo. Iarăs, i se simt, ea cres-
cut în casa Boarului s, i se mustra pentru gres, elile ce le-a
făcut de când a ies, it din această casă. Mai deunăzi a trecut
pe lângă holdele Mitrii. Erau rău lucrate. S, i boii au fost
prea slăbit, i de când nu mai steteau sub îngrijirea lui. Ar
fi trebuit să-i spună stăpânului, fiindcă el nu poartă grijă
de nimic. „Mâne dimineat, ă, în crepetul zorilor, trebuie să
vorbesc cu el!” zise Bujor grăbit, s, i se ridică de la pământ.

– Ce faci tu, fată, în grădină? s-auzi glasul naichii
Floarei de peste gard.

– Nimic, mamă! răspunse Ileana speriată - răspunse
pentru sine, căci nimeni nu o putea auzi.

Bujor tresări. Îi venea să plângă, căci găsi că Ileana
a fost stat în apropierea lui. Apoi grăbi la gard s, i o văzu
fugind spre casă.

– Ileană! Auzi tu, Ileană! o chemă el, dar atât de încet,
încât nu se auzea.

2Plină de fiori.
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V

În vreme ce tinerii petreceau la cruce, bătrânii steteau de
vorbă.

De la slujba de seară vecinii plecaseră împreună înspre
casă. Era Stan s, i Mitrea, Gligor, tatăl lui Ghit, ă, s, i Păvăloc
T, ăpăloiu, om bogat s, i din neam ales, ca s, i Gligor. Put, ină
vorbă se schimbă între vecini, până când Stan nu începu,
arătând spre o vrâstă de nori, ce se vedea înspre apus.

– Dacă ar da bunul Dumnezeu!
– Zău, o ploit, ă n-ar strica. Grânele sunt cam pălite,

zise Gligor.
Păvăloc era casier la sat s, i om care se pricepe la destăi-

nuirea firii. El privi mai îndelungat la nori, apoi încredint, ă
pe vecinii săi că mai ’nainte de mâne dimineat, ă nu se poate
as, tepta la ploaie.

De aici înainte vorba se întinse asupra ploilor. Fiecare
s, tia să povestească despre câte un rămăs, ag pe care l-a
câs, tigat de la cutare s, i cutare.

– Eu ît, i dau rămăs, ag că plouă la noapte! îi zise Stan
lui Păvăloc.

– Nici vorbă! înainte de zori, nu!
– Vere Mitre - grăi Gligor - ce zici, o să plouă la noapte?
– Să vedem ce zice el.
– Vezi as, a, îi zise Stan, es, ti mare mes, ter într-asta. Tot-

deauna s, tii când e vremea de semănat. Dacă nu ploauă
după ce t, i-ai pus tu sământ, a în pământ, apoi rămâne se-
cetă vara întreagă.

– Parcă-i călindar, as, a o potrives, te de bine. Iacă, eu,
unul, vă spun că totdeauna as, tept cu sământ, a s, i cu prăs, itul
până ce nu văd pe Mitrea că seamănă s, i prăs, es, te!
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– Apoi asta o face satul întreg!
Mitrea se îndreaptă cu fat, a mândră, ca s, i dintr-o bui-

guială îndelungată, s, i încongioară cerul cu privirea.
– N-are să ploauă chiar nici mâne! zise el hotărât.
– N-am zis eu că nu plouă la noapte!?
– N-am zis eu că nu ploauă mâne dimineat, ă!?
De aci înainte vorba trecu la holde. Mitrea, era mai

vorbăret, , dar tot scurt s, i măsurat.
– Ăst timp t, i-au ies, it semănăturile cam rău.
– Ce ai semănat pe lângă s, ipot, în sus pe coaste? îl

întrebă Gligor.
Mitrea nu răspunse nimic, dar în urmă trecu ros, eat, a

peste obrajii lui.
– E păpus, oi, dar n-a răsărit încă! zise Păvăloc.
– Măi Stane, la tine am văzut păpus, oiul frumos.
Stan îs, i suci mustat, a:
– Apoi când are omul trei feciori ca mine!...
– Asta să fie zisă - îi răspunse Păvăloc - plugar ca Bujor

al tău nu mai este în sat!
– Pe asta o au unii de la fire, grăi Gligor. Trebuie să fie

în înt, elegere tainică cu pământul. Mai în vară aram ca să
semăn ovăz aici. „Rău faci că pui ovăz aici, îmi zise Bujor;
este pământul cam gras s, i t, i se păles, te.” As, a am s, i păt, it-o.
Apoi la potrivirea vremii nimeni nu se pricepe mai bine
decât Bujor.

Oamenii începură să-l laude pe Bujor.
– Ei! vezi ce lucru pocit, zise Păvăloc, arătând la păpus, ile

lui Bujor, care în adierea vântului îs, i făceau jocul.
– Mare mes, ter! mare mes, ter!
– Ei bine, grăi Stan fălos, Bujor ît, i face carul mai trainic

s, i mai frumos decât cel mai vestit rotar.

671



Vecinii plecară înainte spre casa lui Mitrea, care i-a
fost poftit la un scaun de odihnă s, i mai multă vorbă bună;
Mitrea însă rămase privind păpus, ile lui Bujor; îs, i aducea
aminte că în tineret, ile sale s, i el îi făcea asemenea bucurii
lui Păscut, , copilul care-i murise acum opt ani. Deci, ca
totdeauna când îs, i aducea aminte de Păscut, , el era cam
trist intrând pe portit, ă.

Naica Floare acoperi masa cu pahare. Se bucura tot-
deauna când putea să vadă oameni cinstit, i la casa ei. Vorbăreat, ă
precum era, îi plăcea să fie de fat, ă când se îns, iră vor-
bele, as, teptând să-i vie s, i ei rândul la glumă, ca s, i la vorba
înt, eleaptă. Acuma însă oamenii au fost urmat vorba de la
păpus, ile lui Bujor. Stan îs, i lăuda fata s, i feciorii, iară naica
Floare îs, i da toată truda să arate că numai nis, te piscoi sunt
tot, i pe lângă Bujor.

– Iacă, să spuie Mitrea, el s, tie mai bine cine este Bujor.
Vro s, ase ani de zile el singur a purtat gospodăria noastră,
s, i as, a gospodărie nu era în sat. Acuma, de când s-a dus el
de la noi, toate merg avalma.

Tot, i as, teptau răspunsul lui Mitrea. Dar Mitrea era
necăjit de laudele care i se făceau lui Bujor. Nu pentru
că nu l-ar fi s, tiut pe Bujor vrednic de laudă, ci pentru că
vedea pe Stan fălindu-se cu el.

– Apoi da, zise el cam cu jumătate de gură, e flăcău
harnic.

Într-astea, paharele se schimbau. S-a închinat în sănă-
tatea tuturora. Stan a închinat un pahar chiar în sănătatea
clopotului celui mare, care s-a făcut pe socoteala lui Mi-
trea. La asemenea rânduri Stan se pricepea mai bine: a
stat adeseori la vorbă s, i s-a veselit la masă cu popi, cu das-
căli s, i cu alt, i oameni cărturari, care s, tiu potrivi vorba în
placul altora.

672



Păvăloc privea pe fereastră la cruce. Era tocmai în
vremea când Ileana s, i Bujor s, edeau acolo. El trase pe Mi-
trea de sucman s, i-i făcu semn să privească. S, i-i plăcea lui
Mitrea să privească. Bujor era înalt s, i spătos, iar Ileana,
făptura tătâne-său, numai cu o palmă mai mică. Se potri-
veau bine lângăolaltă, iar asta el n-o găsise până acuma.

S, i Păvăloc pricea cu plăcere. El ridică paharul plin s, i-l
închină lui Mitrea:

– Vere Mitre! să jucăm la nuntă! Soră Floare! Vecine
Stane! să fim cu veselie!

S, i Gligor ridică paharul, închinând pentru încuscrire.
Dar Mitrea era dus pe gânduri s, i nu pricepea gluma, iar
naica Floare o pricepea s, i nu voia s-o priceapă. De când
Ileana era mică, ea se dezmierda cu dorint, a de a fi o dată
soacra părintelui din sat. Ileana e făcută să fie preuteasă.
Dar cum gândea acum la Bujor, ar fi dorit ca el să fie popa,
s, i mai că n-ar fi fost în stare să închine s, i ea.

Nici Stan n-a gândit încă la asemena lucru s, i era cam
supărat c-au gândit alt, ii. Tot nu prea era omul lui Mitrea.
Om însă care niciodată nu rămâne dator, el ridică paharul
s, i cumpăni put, in vorbele:

– Cam grăbit, vere Păvăloc. Ai gres, it casa. Iacă, vărul
Gligor, om bogat, are fecior voinic. Eu?! mai sunt s, i alte
sate. Pe Bujor îl s, tie lumea. S, apte fete pe un deget.

– Hai! că n-am eu fată! Să am s, apte fete, toate i le-as,
da lui Bujor.

Stan începu a-s, i răsuci mustat, a, privind cam aspru s, i
fălos la Mitrea.

Mitrea porni în răsuflat greu, se aprinse în sfârs, it, sări
s, i dete cu pumnul în masă.

– Să n-am Dumnezeu de nu crap masa asta în două!
În casa mea eu sunt stăpân, strigă el mânios.
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Tot, i se uimiră de asemenea purtare pripită.
– Dar ce te-a supărat, dragă? îl întrebă Floare, care de

vro opt ani nu l-a văzut as, a de aprins.
– Să nu se fălească cu el, că eu l-am făcut om; din casa

mea a ies, it, în a mea cinste este cum este! răspunse Mitrea
hotărât.

– Ce!? nu cumva ai voi să-mi iai feciorul?
– T, i-l iau, că e de casa mea. Eu l-am făcut om!
Să nu mai lungim vorba, pentru că nici n-a mai t, inut

mult. Aprins era Mitrea, Stan aprins: vecinii s-au despărt, it
cam supărat, i. Naica Floare era necăjită de cele petrecute.
Ileana e fată mare, dar ea încă nu t, ine minte să o fi ocărât
mamă-sa vrodată. Acuma naica Floare o luă de scurt s, i-
i spuse că unei fete mari nu-i s, ade bine să umble prin
grădini.

– Tu es, ti fată de măritat, trebuie să-t, i păzes, ti numele.
De asemenea vorbe Ileana s-a foarte amărât, s, i amarul

ei multă vreme n-a lăsat-o să doarmă.
Badea Mitru nu se mai cunos, tea pe sine însus, i. Părea

c-a găsit o comoară. Afară din seamăn era mult, umit de
vorbele pe care le-a fost zis lui Stan. L-a lovit tocmai unde
mai tare îl doare. Apoi simt, ea că a zis adevărul. Bujor îi era
ca fecior. Atât de tare o simt, ea asta, încât numai acuma
începu să se mânie pe Bujor pentru că a ies, it din casa lui,
s, i ar fi fost în stare să meargă acum noaptea să-l aducă
acasă.

Astă-seară era răcoare de primăvară, dară Bujor s, i
Ileana s, tergeau sudori când calde, când reci. Când Bujor
plecă de la tei, Ileana era în pat, dar nu putea dormi. Naica
Floare se cam nelinis, tea auzind-o suspinând s, i întorcându-
se mereu de pe o lature pe alta. Dacă oricât ar fi dorit să o
linis, tească, nu s, tia cum să înceapă. Era s, i ea cuprinsă de
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gândurile sale.
Deodată Ileana se ridică în pat, stete put, in, apoi se

coborî s, i ies, i încet din casă. Naica Floare îs, i opri răsuflarea,
dar nu mai auzi nimic.

Ileana a ies, it să se astâmpere put, in. În casă găsea că
era năbus, eală. Ea se as, eză pe prag s, i stete câtăva vreme
aici nelinis, tită, mus, cându-s, i buzele s, i hăt, ând legătura
rochiei, pe care n-a fost lepădat-o. Într-un târziu ea se
ridică iute s, i plecă cam fuga spre portit, ă, o deschise s, i ies, i,
lăsând portit, a as, a.

În casă, naica Floare se nelinis, tea tot mai tare.
– Ileană! auzi tu, Ileană! Ileana mamii!
Nici un răspuns.
Ea se coborî din pat s, i ies, i. Ileana nu se mai vedea

nicăieri. Speriată, se întoarce în casă s, i sculă pe Mitrea,
care dormea dus ca un copil scăldat s, i bătut.

– Ce e? întrebă el buiguit.
– Ei, du-te de vezi unde e Ileana.
– Apoi unde e?
– A ies, it s, i nu s, tiu unde a perit.
– Ori tu t, i-ai ies, it din fire!?
– De un ceas a ies, it s, i nu mai vine. Am fost s-o caut s, i

n-o găsesc.
Mitrea se coborî din pat s, i ies, i în cămas, ă, precum era.
Afară numai cânii îi ies, iră în cale, mis, cându-s, i cozile

s, i scheunând încet. Privi în toate părt, ile, dar nu se vedea
nimic. Ar fi chemat-o, dar îi venea greu să-s, i strige fata în
capul nopt, ii. El o chemă de câteva ori încet, dar nu primi
nici un răspuns. Dacă nu era atât de aprins în căutarea
fetei sale, ar fi văzut portit, a deschisă s, i ar fi găsit calea. El
plecă însă spre grădină, apoi suci pe la capul casei.

675



– Ileană! auzi tu, Ileană!
Nici un răspuns.
– Păcatele mele - zise el plin de îngrijire - unde poate

fi fata aceea?!
În clipa aceasta sosi la colt, ul casei. În dos, între casă

s, i gardul lui Stan, văzu ceva mis, cându-se.
– Tu es, ti, Ileană!?
Nici un răspuns, dar s, i arătarea care se vedea rămase

neclintită.
– Cine e acolo? strigă badea Mitrea, păs, ind mânios

spre el.
– Eu sunt, bade Mitre! zise Bujor cu glas tremurător,

văzându-se un pas de la Mitrea.
– Dar ce dracul caut, i tu aici pe vremea asta?!
Bujor stete câtăva vreme turburat, apoi scoase vorbele

fără de legătură.
– Bade Mitre! Să-mi dai pe Ileana, s-o mărit, i după

mine, că zău nu-i bine dacă nu faci as, a!
Mitrea rămase uimit de vorbe s, i de felul în care erau

zise.
– Ei bine, zise el, apoi acuma noaptea vii tu să-mi

pet, es, ti fata?
– Dară n-o pet, esc acuma, nici n-am venit de asta, grăi

Bujor amărât, apoi se suci în călcâi. Adecă nu mi-o dai. Nu
mi-o da. T, ine-t, i-o t, ie!

Când Mitrea văzu că Bujor pleacă, făcu un pas spre el.
– Auzi, măi Bujor, zise el molcotit3, d-apoi că n-am zis

eu că nu t, i-o dau.
Zicând aceste, îl apucă cu mâna de brat, s, i ei steteră

multă vreme as, a, fără să se mis, te, fără să grăiască careva

3Potolit, împăcat.
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vrun cuvânt.
– Dar Ileana unde e? întrebă Mitrea mai în urmă.
– Ileana? Nu e în casă?
– A ies, it s, i nu s, tiu unde a pierit.
Bujor tresări la aceste cuvinte. De mult a văzut el us, a

deschisă, a auzit chiar când cineva a deschis-o, ba a s, i
gândit că Ileana ar fi putut să iasă pe us, a aceea.

Când se găsiră la ulit, ă, Bujor plecă spre cruce.
– Stăi, grăi Mitrea. La dreapta!
Ileana s, edea pe lait, a de dinaintea casei lui Stan s, i se

săruta cu naica Sanda, muma lui Bujor.
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Sărăcut, a de ea

Preotul încheiase slujba-nvierii, se albea de ziuă, s, i lumea
cobora-n sat întorcându-se de la biserica de pe coaste, fie-
care cu lumânarea aprinsă-n mână.

Se nimerise ca anul acesta Pas, tile să cadă târziu, toc-
mai spre ziua de Sf. Gheorghe, s, i-n crângul acum înverzit
cântau privighetorile, lunca era presărată cu flori, oile
ies, iseră dimpreună cu mielus, eii lor la păs, une s, i răcoarea
primăvăratică te adimenea să ies, i s, i să te duci departe prin
livezi s, i peste câmpii.

Curând a-nceput însă să cadă ici o picătură, colo alta,
tot mai mari s, i tot mai dese, în cele din urmă a dat bunul
Dumnezeu o ploicică mănoasă, care s-a întet, it de-t, i venea
să te temi c-o să le strice oamenilor toată veselia de Pas, ti.

Abia pe la amiazăzi s-a pornit un vânt, care a mai ri-
sipit norii, s, i copiii mai mici s, i mai mari, flăcăii s, i fetele,
până chiar s, i babele s, i mos, negii au început să iasă, ca să
ciocnească ouăle ros, ii, să-s, i petreacă-n fel de fel de chipuri
s, i să mai stea de vorbă, după obiceiul păstrat din bătrâni.

Din sus de sat, la loc mai ridicat, de unde se deschide
vedere largă, se-nalt, ă-n mijlocul unei grădini frumoase
conacul boieresc, mai mult palat decât castel, case cu multe
încăperi, încât te întrebai ce va fi făcând boierul cu atâta



lărgime.
În partea despre sat, pe unde trecea drumul de t, ară,

se afla un larg cerdac cu geamlâc, în care Lucica, fetit, a de
vreo patru ani a boierului, îs, i petrecea timpul când n-avea
voie să iasă la plimbare.

Pe la două dup-amiazăzi se-nseninase, ce-i drept, dar
mai rămăseseră pe ici, pe colo băltoace s, i iarba era încă udă.
Era umezeală-n aer, s, i despre plimbare nici vorbă nu putea
să fie. Boierul a ies, it dar în cerdac, ca să se încredint, eze
dacă geamurile sunt ori nu bine închise, încât să nu poată
trage din nici o parte.

Peste put, in a ies, it apoi Lucica, dimpreună cu nemt, oaica
ei, o fetis, cană de vreo patrusprezece ani, care n-avea de-
cât să-i t, ie Lucichii de urât, îndrumând-o cum are să-s, i
petreacă timpul cu jucărelele ei, care erau de tot multe s, i
felurite.

A ies, it în urmă s, i madama, o femeie mai bătrâioară,
care avea purtarea de grijă pentru bunăstarea trupească s, i
sufletească a copilit, ei, priveghind ca nu cumva să mănânce
ceea ce nu-i priies, te, să fie atinsă de vreun vânt mai aspru
ori să ieie apucături nepotrivite cu rangul părint, ilor ei.

E-nvederat că madama, femeie cons, tiincioasă, a exa-
minat s, i ea cu toată luarea-aminte geamurile, ca să fie bine
închise.

Fericit copil Lucica! Ce n-avea dânsa acolo? Jucărele
pentru zece s, i mai mult, i copii, încât n-avea decât să-s, i
aleagă dintre ele după plac.

Erau acolo păpus, i mai mici, mai mari s, i de tot mari,
toate scumpe s, i frumoase. Erau saloane cu mese, cu sca-
une s, i cu canapele. Erau sufragerii cu fel de fel de tacâmuri
s, i de vase. Erau mai ales animale, s, i elefant, i, s, i cămile, s, i
girafe, ba lupi, ba lei, ba pisici, până chiar s, i iepuri cu ure-
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chile mari, ca să-s, i aleagă după pofta inimii.
S, i gingas, ă era Lucica, îmbrăcată numai în horbotă de

cea scumpă, s, i subt, irică s, i fragedă ca floarea de piersec,
care se ofiles, te când e atinsă de o adiere mai aspră s, i nu-s, i
mai vine în fire.

Mai era Lucica, după toate aceste, s, i o fire de tot dui-
oasă s, i atât de cuminte, încât te mirai cum se poate ca un
copil, la urma urmelor mic, să fie atât de cuminte, atât de
binecrescut s, i ascultător.

Nu doară că n-ar fi râvnit s, i ea ca oris, icare muritor
să-s, i facă acum o plăcere s, i apoi alta.

Se pomenise însă-n lume stăpânită de gândul că nu
are să se bucure de viat, ă decât atunci când vreau purtătorii
de grijă ai ei s, i as, a cum lor le place.

— Madam, — întreba ea când îi era sete — am voie să
cer de la fraulain un pahar cu apă ?

Dacă, din întâmplare, madama era de părere că nu are
să-s, i astâmpere setea, ea răbda, iar dacă nu-i trecea setea,
mai întreba peste câtva timp, dar de băut nu bea decât
atunci când i se dădea voie s, i atât cât i se ierta.

Acum ea se uita pe fereastră la copiii care se jucau
pe afară, la aer curat s, i în bătaia vântului. Unii, descult, i,
umblau prin băltoacele rămase în urma ploii, alt, ii alergau
prin iarba încă udă, iar alt, ii scuturau pomii, ca să cadă
stropii rămas, i pe ei, s, i tot, i ciocneau, cum se cuvine în ziua
de Pas, ti, ouăle cele ros, ii, le curăt, au s, i le mâncau cu multă
poftă, mus, când s, i din cozonacul cu lapte.

Lucica ar fi ciocnit s, i ea, dar n-avea cu cine, ar fi mân-
cat ou ros, u s, i ar fi mus, cat din cozonacul cu lapte, dar n-
avea voie, căci oul rece s, i cozonacul sunt mâncare grea,
care nu face pentru dânsa. Era în dulapul din sufragerie s, i
baclava, care îi plăcea mult, dar madama nu-i dădea decât
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o bucăt, ică, as, a numai ca s-o guste, s, i ea-i ducea dorul.
Copiii se uitau s, i ei spre geamlâc s, i o vedeau as, a, fru-

moasă s, i gingas, ă, parcă nici nu era fiint, ă viet, uitoare.
„Ce răsfăt, ată s, i cât de fericită e! ” suspinau ei, cuprins, i

de uimire.
„Cât de fericit, i sunt! ” zicea însă s, i ea.
O, ce n-ar fi dat dac-ar fi putut să se joace s, i ea cu ei la

aer curat s, i în bătaia vântului, chiar s, i dacă n-ar fi umblat
prin băltoace s, i n-ar fi alergat prin iarba udă. S, tia însă prea
bine că as, a ceva nu se poate, s, i nici că mai întreba. Era
mult, umită că poate să se uite pe fereastră s, i să-i vadă pe
copii fără ca să bage de seamă madama, care era perdută
în citirea unui roman interesant, căci altfel ar fi trimis
pe vreuna dintre multele slugi boieres, ti ca să-i alunge de
acolo pe obraznicii s, i nespălat, ii aceia de copii.

Dându-s, i seama despre aceasta, Lucica s, i-a luat una
câte una păpus, ile s, i păpus, elele, saloanele s, i sufrageriile,
animalele de tot felul, jucărelele ei toate, s, i le-a îns, irat în
fat, a geamlâcului, ca să le vadă copiii s, i să se bucure s, i ei.

Acum, în ziua de Pas, ti, se cuvenea as, a ceva, fie chiar s, i
fără voia madamei, s, i Lucica se simt, ea în adevăr fericită,
atât de fericită, încât în cele din urmă s, i-a luat inima în
dint, i s, i-a întrebat pe madama dacă are ori nu voie să ceară
de la fraulain să-i aducă fonograful s, i să-i cânte la el.

Un lucru mai lipsea pentru ca fericirea Luciei să fie
deplină: să se deschidă fereastra ca să poată copiii să vadă
s, i să audă mai bine. Lucrul acesta era însă cu desăvârs, ire
peste putint, ă: chiar s, i pentru ziua de Pas, ti ar fi fost prea
mult deodată.

În vremea aceasta boierul îs, i făcuse obicinuita plim-
bare călare cu gândul mereu la mult iubita lui fetit, ă, la
care t, inea, precum se zice, ca la lumina ochilor săi.
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Cum, Doamne, să nu t, ie, când atât suflet mai avea s, i el
în lumea aceasta! Părint, ii îi muriseră. Un frate mai mare
al lui se prăpădise în urma unui duel. Cu sora sa se certase
din cauza mos, tenirii rămase de la părint, i. Iar sot, ia sa,
mama Luciei, îl părăsise.

Rămaseră numai ei amândoi, Lucica s, i el, s, i era lucru
firesc ca, întors acasă, el, înainte de toate, la ea să alerge,
ca să afle cum s, i-a petrecut timpul acum în ziua de Pas, ti.

— Foarte bine! Foarte bine! răspunse ea. M-am jucat
cu copiii.

Boierul se uita nedumirit în toate părt, ile, dar nici un
copil nu vedea.

— Cu care copii? Întrebă el.
— Cu aceia! răspunse Lucica, arătând la copiii adunat, i

în fat, a geamlâcului.
Madama sări ca înt, epată de viespi în picioare. Abia

acum îs, i dete seamă despre infamia copilit, ei, care abuzase
de bunăvoit, a ei ca să-s, i petreacă timpul cochetând cu acei
copii descult, i, nespălat, i, ordinari s, i obraznici.

„Se vede teapa! zise ea în gândul ei. Copil născut din
părint, i cu adevărat nobili nu poate să prindă slăbiciune
pentru asemenea lăpădături ale neamului omenesc. ”

Sluga boierească s-a dus acum, se-nt, elege, să-s, i facă
datoria, luându-i la goană pe copii, dar asta cam târziu,
căci Lucica apucase să-s, i dea seamă că e cu putint, ă să se
bucure de viat, ă s, i fără de voia madamei.

Cu gândul mereu la baclavaua cea dulce, ea a pândit
prilejul să se furis, eze în sufragerie, a pus un scaun lângă
dulap, s-a urcat pe scaun s, i a mâncat o bucăt, ică, apoi o
bucată s, i încă una, cât a putut, până ce s-a săturat ca în
ziua de Pas, ti.

Nu prea era însă copila deprinsă a fi sătulă, s, i peste
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noapte o supăra ceva la pântecele ei cel delicat s, i n-o lăsa
să doarmă. S, tiindu-se vinovată, ea se stăpânea s, i nici nu
gemea, nici nu plângea.

A doua zi de Pas, ti ea era cu ochii stins, i s, i chiar mai
palidă decât de obicei.

Dac-ar fi cercetat mai de aproape, madama s-ar fi
încredint, at că are chiar fierbint, eli.

— La aer curat s, i în bătaia vântului! zicea boierul, s, i-a
dat poruncă să pună caii la cupea.

Peste put, in s-a răzgândit însă. Prea era frumoasă ziua
de primăvară; păcat ar fi fost s-o închidă în cus, ca aceea.
Lucica a ies, it în trăsură deschisă cu madama s, i cu fraulain.

Era atât de bine s, i de frumos, dar din când în când
adierea vântului i se părea copilei prea aspră. Fiindcă băl-
toacele secaseră s, i iarba nu mai era udă, madama i-a dat
voie să intre în livedea înflorită. Iar ea a cules o floare,
două, nu mai multe, s, i iar s-a urcat în trăsură.

Seara a fost chemat doctorul s, i acesta era de părerea că
e la mijloc o mică răceală. Ziua următoare acelas, i doctor s-
a încredint, at că e la mijloc o mică indigestiune! Două zile
în urmă au t, inut trei medici un consult s, i au fost tot, i trei
de acord că e grav cazul, iar vineri, înainte de Dumineca
Tomii, Lucica s-a stins cum se stinge candela din care s-a
istovit untdelemnul.

Prea de tot era delicată pentru lumea plină de nevoi în
care ne petrecem noi viat, a.
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Gogu s, i Gogus, or

- Doi lei pe zi, de mâncare s, i o litră de vin la masă: te
mult, umes, ti?

- Sărut mâna, coconi t, ă!
- Când vii să moi rufele?
- Când poruncit, i, coconit, ă.
- Să-ncepem de luni.
- Să trăit, i, coconit, ă!
S, i luni, în zori de zi, Chiva era la albie, iar pe la zece,

când cocoana Alina s-a sculat, fata din casă a înveselit-o
cu s, tirea că rufele sunt muiate.

Harnică spălătoreasă!
„S, i totodată femeie linis, tită, care se mult, umes, te cu

ceea ce-i dai s, i nu se încurcă cu ceilalt, i servitori”, îs, i zise
cocoana Alina mart, i.

Miercuri seara Chiva aduse întâiul rând de spălătură:
batiste, prosoape, s, ervete, camizoale, toate albe ca floarea
de cires, s, i călcate neted s, i fără cute.

Cocoana Alina le petrecu uitându-se cu oarecarea mult, umire
la ele.

Nu-i spuse, ce-i drept, că e mult, umită, dar o spălăto-
reasă experimentată vede cu ochii dacă e ori nu mult, umită



cocoana, s, i Chiva-s, i supse buzele.
Bine-a zis însă cine-a zis: n-ai să-i dai mojicului dege-

tul cel mic, că-t, i ia mâna până la cot.
După ce cocoana Alina luă spălătura în primire, Chiva

rămase cu inima îndoită în us, ă.
- Mai vrei ceva? o întrebă cocoana.
- Sărut mâna, coconită, grăi Chiva, am un băiat de vreo

s, ase anis, ori: n-as, putea să-l iau cu mine, ca să nu rămâie
singur acasă?

Cocoana Alina rămase o clipă pe gânduri.
Avuse Chiva s, i mai nainte copilul acela s, i s, tia că-l are:

de ce o spunea aceasta abia acum?!
Dar ce putea să-i facă? Lucru mare, la urma urmelor,

nu era.
- Să-l aduci - grăi dânsa -, dar gălăgie să nu-mi facă.
- Ferit-a Sfântul, coconită, zise Chiva: e băiat linis, tit

s, i nu se depărtează de la mine.
As, a a s, i fost. Joi Gogus, or a stat toată ziua la mă-sa,

sfiicios s, i linis, tit, cuminte s, i tăcut, încât ai fi crezut că nici
nu s, tie să vorbească.

Tot vorba cu mojicul însă: vineri pe la amiazăzi, Gogus, or
s-a dus până la us, a grajdului, ca să vadă caii; după-amiază
a intrat în grajd, ca să pună mâna pe cai; iară sâmbătă
dimineat, a a tras pe unul dintre ogarii boierului de coadă,
de s, i-a ridicat toată curtea în cap.

Norocul Chivei că era sâmbătă s, i înspre seară a sfârs, it
spălătura, ca să poată pleca.

Peste două săptămâni n-a mai întrebat Chiva dacă
poate ori nu să-l ia s, i pe Gogus, or cu dânsa: era lucru de
sine înt, eles că are să-l ia. Mai înainte însă de a fi plecat
de acasă, l-a bătut bine, ca să t, ie minte că n-are să intre în
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grajd, nici mai ales să tragă de coadă pe ogarii boierului.
Leacul a fost bun, s, i dacă săptămâna n-ar fi atât de

lungă, Gogus, or ar fi rămas, cum zisese mă-sa, băiat linis, tit,
care s, ade frumos pe lângă mumă-sa. Mai încolo însă, pe
joi, pe vineri, când Chiva călca s, i nu putea să se depărteze
de ferul cald, Gogus, or se simt, ea în largul lui s, i se vâra prin
toate unghiurile, urca toate scările, ba sâmbătă Chiva se
pomeni cu el în vârful cotet, ului.

Peste iar două săptămâni Chiva se simt, ea în dreptul ei
să ia pe Gogus, or cu dânsa, iară Gogus, or mergea, venind
cu cinci pas, i înainte s, i intră în curte ca la el acasă. Se
obrăznicise băiatul de nu-t, i mai venea să crezi că e tot cel
de mai-nainte: s, tia că aici n-are să-l bată mumă-sa, fiindcă
se teme de cocoana, iar la cele ce vor fi urmând acasă nu
se gândea el.

Se temea de cocoana?
S, i adică de ce să se teamă?!
Cocoana Alina era s, i nu era acasă, s, tia s, i nu prea s, tia

ce se petrece în curtea ei. Pentru ea casa nu era decât un fel
de conac. Când stetea acasă, primea vizite s, i n-avea răgaz
să se mai preocupe s, i de cele ce se petrec afară din salon;
când prânzea acasă, avea societate, s, i toate gândurile îi
erau aci; când era dusă, nu mai era acasă, s, i putea, dacă-i
vorba, Gogus, or să joace s, i pe masă.

Nu trecuseră, ce-i drept, săptămânile fără ca să fi dat
s, i ea cu ochii de prichindelul de Gogus, or, care începuse
în cele din urmă să intre până prin salon, ca să vadă ce-i
acolo.

- Asta t, i-e băiatul? o întrebă pe Chiva, uitându-se cu
un fel de milă la copilul slab s, i oarecum pipernicit.

- Sărut mâna, coconit, ă.
- De cât, i ani e?
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- O să împlinească s, apte după Sf. Dumitru!
Sărmanul copil!
Gogu, băiatul cocoanei, era cu vreo patru luni mai

tânăr s, i cu cel put, in trei degete mai înalt.
- Cum îl cheamă?
- Sărut mâna, coconit, ă, Gogus, or.
Coana Alina se ros, i.
Auzi d-ta obrăznicie de mojic. Tot Gogu s, i ăsta, ba mai

are s, i nerus, inarea de a-i zice Gogus, or!
Dar ce putea să-i facă?! Era, la urma urmelor, femeie

harnică, spăla bine s, i călca frumos.
Putea Gogus, or să-s, i facă cheful în curtea boierului, s, i

avea unde să s, i-l facă, deoarece curtea era largă, ba mai era
s, i o grădină în fundul ei. Nu-i vorbă, rândas, ul s, i vizitiul,
bucătăreasa s, i femeia din casă se cam plângeau de năz-
drăvăniile lui Gogus, or. Dar Chiva era s, i ea odată femeie.
Cum adecă?! Copilul e copil s, i nu pot, i cere să nu fie, s, i
dacă avea ea dreptul de a-s, i aduce copilul, avea s, i copilul
dreptul de a fi în largul lui.

Iară Gogu se uita de la fereastră s, i ochii i se umpleau
de lacrămi când vedea cât de fericit e Gogus, or, care putea
să se joace cu nisip, să arunce cu pietre, să se cat, ere în
copaci. . .

Într-una din zile ploua, bătea vântul, tuna s, i fulgera.
Gogu n-avea voie nici măcar să stea la fereastră s, i, Doamne!,
tare ar fi dorit să vadă s, i el.

Deodată - hurduc! - un zgomot, de care răsună toată
curtea. Vântul luase burlanul de la streas, ina s, opronului s, i-
l aruncase departe. Era peste putint, ă să-l mai t, ii pe Gogu,
când madama alergă s, i ea la fereastră, ca să vadă ce s-a
întâmplat.
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Ajuns în fat, a ferestrii, băiatul rămase încremenit.
Gogus, or, descult, , cu pantalonas, ii sumecat, i până la

genunchi, în cămas, ă s, i cu capul gol, bălăcea sub streas, ina
rămasă fără burlan, încât apa-i cădea s, iroaie în spinare,
ca unui om mare, ca unui urias, .

Madama voi să-l tragă pe Gogu de la fereastră, ca să nu
vadă petrecerea atât de scandaloasă a băiatului de afară.

Dar nu! Trebuia, din contra, să-l lase, ca să-l înspăi-
mânte.

- Vezi, - grăi dânsa - as, a fac băiet, ii pros, ti s, i rău-crescut, i.
Are acum să se îmbolnăvească s, i să moară.

Gogu se depărtă înfricat de la fereastră. Ochii lui însă
erau mereu afară. Prea era frumos să stai as, a în ploaie, să
bălăces, ti în apă s, i să nu-t, i pese de nimic.

Deodată el alergă din nou la fereastră.
- Madamă! - strigă ca ies, it din fire - ia vezi, madamă!
Gogus, or găsise undeva o nuia s, i dedea mereu cu ea în

baltă, încât apa zbura, stropind, departe giur-împregiur.
„Ah! ce bine e să fii copil de spălătoreasă”, zicea Gogu

în gândul lui, în vreme ce madama îs, i da silint, a să-l dumi-
rească ce prost lucru e ceea ce făcea Gogus, or.

Nu se mai îndoia Gogu că are Gogus, or să se îmbol-
năvească s, i să moară, s, i parcă-i venea să plângă; dar era
frumos să dai as, a cu nuiaua în baltă, fie chiar s, i riscând să
te îmbolnăves, ti s, i să mori.

Seara Gogu era cu gândul la Gogus, or s, i-o întreba me-
reu pe madama cum are să se îmbolnăvească, ce are să-l
doară s, i când o să moară; iar noaptea l-a visat, dar nu mort,
ci bălăcind sub streas, ină s, i dând cu nuiaua în baltă.

Ziua următoare apoi, pe la nouă, când Gogu a ajuns
iar la fereastră, Gogus, or se afla în vârful dudului de lângă
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grajd s, i culegea dude.
Ah! ce dude.
Nu-i vorba, Gogu putea s, i el să mănânce dude, dar nu

să le culeagă, s, i e mare lucru să le iai as, a, una câte una, pe
ales, de pe rămurele.

- Madamo! madamo! strigă el. Băiatul n-a murit, nici
nu e bolnav măcar.

Madama, văzându-l pe Gogus, or cocot, at în vârful du-
dului, era indignată de us, urint, a cocoanei Alina. Era lucru
de necrezut cum a putut să-i dea spălătoresei voie de a
aduce cu dânsa pe băiatul ei atât de răucrescut. În fat, a
unor asemenea exemple autoritatea ei de crescătoare su-
ferea, prea mult suferea.

- Lasă-l, zise ea supărată; nu te uita la el. O să vezi tu
că are odată să cadă s, i să-s, i frângă gâtul.

S, i mult ar fi dorit să-l vadă căzând s, i frângându-s, i cel
put, in un picior.

N-a căzut însă Gogus, or nici de astă dată, nici mai târ-
ziu, s, i autoritatea madamei era din zi în zi mai zdrunci-
nată.

Iar madama avea nevoie de autoritate.
Când cocoana Alina se afla în casă, ea citea romant, e

s, i de Dumas-tatăl, s, i de Dumas-fiul, s, i de Paul de Kock,
s, i de Zola; n-ar fi suferit însă o dată cu capul ca madama
să citească s, i ea, căci slugilor nu li se cuvin distract, iunile
stăpânei. Madama citea, dar numai când cocoana nu era
acasă, adecă mai mult decât stăpâna ei.

Iar când madama citea, Gogu ar fi putut să se dea s, i
peste cap dacă n-ar fi fost băiat atât de afară din cale bi-
necrescut. El însă t, inea la madamit, a lui s, i de aceea s, edea
frumus, el lângă dânsa s, i se juca, as, a singur, ca o maimut, ă,
mai cu o bucăt, ică de hârtie, mai cu mult lăudatele cu-
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buri, mai cu vreo altă bazaconie iscodită anume spre a
prosti copiii, ca să nu le facă prea multă bătaie de cap celor
însărcinat, i să poarte grijă de dâns, ii. Din când în când
o mai întreba: „Madamit, o, ce să mai fac eu acum? „ s, i
madama, femeie isteat, ă, s, tia totdeauna să-i dea de lucru.

Dacă timpul era frumos, madama-l scotea pe Gogu
în grădină, ca să ia aer, s, i-i dădea voie să adune flori, să
sară peste coardă, ba chiar să alerge, ca să facă mis, care,
se înt, elege, fără ca să se înfierbânte prea tare, căci era
plăpând băiatul.

Pe la patru, madama îs, i lua, tot în grădină, ceaiul cu
rom, iară Gogu căpăta o ceas, că de cacao cu pesmet, i.

Trecând spre grădină, Gogu îl vedea pe Gogus, or, des, i
nu prea îndrăznea să se uite la el. Gogus, or îl vedea s, i el pe
Gogu, dar, obraznic cum era, nu-l băga în seamă.

S-a zis însă de mult că adeseori n-aduce anul ce aduce
ceasul.

Nu-l băga în seamă, ce-i drept, Gogus, or pe Gogu, dar
în fat, a pesmet, ilor nu putea nici el să rămâie nepăsător.

- Ce e ceea ce mănânci tu? întrebă el într-una din zile,
uitându-se drept în fat, a lui Gogu.

- Pesmet, i, răspunse Gogu sfiicios. Vrei s, i tu?
- Nu-mi trebuie! zise Gogus, or, uitându-se cu un fel de

dispret, la bucăt, ica ce-i mai rămăsese lui Gogu. De unde
să-mi dai dacă nu ai nici tu?!

Gogu alergă la madama, ca să ceară pesmet, i pentru
Gogus, or. Pe drum însă el se răzgândi: dând cu socoteală
că pentru băiatul cel răucrescut n-are să-i dea madama, el
nu mai ceru, ci luă s, i se întoarse tot în fugă cu ele.

Acesta a fost primul pas - făcut cu inima încles, tată.
- Sunt buni? întrebă Gogu, privind cu mult, umire cum
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Gogus, or mănâncă pesmet, i.
- Mai ai? îi răspunse Gogus, or.
Gogu alergă din nou la madama, de astă dată cu gân-

dul de a nu cere. Sosit însă în fat, a madamei, el nu îndrăzni
să ia.

- Madamă, - zise el strâmtorat - îmi dai, te rog, voie,
să mai iau pesmet, i?

Madama îs, i ridică înveselită ochii spre el.
- Efectul picăturilor lui Fowler! exclamă ea.
Cum să nu-i dea?! Fericită era că poate, în sfârs, it, s, i el

să mănânce mai mult, i pesmet, i deodată.
Acesta era al doilea pas, făcut cu inimă mai us, oară.
S, i pe când madama era foarte fericită că poate să ci-

tească în toată tihna, Gogu era fericit să se joace cu un
adevărat băiat, s, i-a ajuns să cunoască o mult, ime de un-
ghiuri s, i de chichit, e din curtea s, i din grădina lor.

În amurgul serii, când madama, nemaiputând să ci-
tească, 1-a chemat, el s-a întors cu fat, a înviorată s, i cu gura
plină de vorbe.

„Da! zicea în gândul lui, am să-i spun madamei cât de
bine ne-am jucat s, i ce haz are băiatul acela. ”

Nu i-a spus însă nimic. De ce să-i spună?!
Seara apoi Gogu n-a mâncat mai bine decât de obicei,

dar era lucru firesc după ce mâncase atât de mult la patru,
s, i cocoana Alina era foarte veselă s, i stăruia ca Gogu să ia
înainte picăturile s, i să stea cât de mult în grădină, chiar s, i
dacă timpul n-ar fi de tot frumos.

Madama era s, i ea de părerea cocoanei, iar Gogu n-avea
decât să facă ceea ce i se spune.

Astfel, pofta de mâncare a lui Gogu a devenit constantă.
Mai ales la patru el totdeauna mânca bine, serile adormea
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curând, avea somn bun, ba peste câtva timp a început să
mănânce bine s, i la masă. Lucru curios însă, el parcă mai
slăbise s, i nu era nici atât de plin, nici atât de rumen la fat, ă
ca mai înainte: soarele s, i vântul îi făcuseră pelit, a obrajilor
mai ordinară.

Aceasta era deocamdată singura supărare a cocoanei
Alina.

Dacă madama ar fi citit mai put, in s, i cocoana ar fi stat
mai mult acasă, ar fi ies, it în curând la iveală că s-a mai
îngros, at pelit, a obrajilor lui Gogu. Se făcuse băiatul mai
îndrăznet, , mai inimos, parcă t, i-ar veni să zici mai mojic,
s, i începuse a o lua în bătaie de joc pe madamit, a lui, ba lip-
seau chiar o mult, ime de lucruri din jucărelele lui. N-avea
Gogus, or decât să ceară, pentru ca Gogu să aducă, ba în cele
din urmă aducea Gogu s, i fără să fi cerut Gogus, or, s, i plân-
gea dacă Gogus, or nu voia să primească. Cum Doamne, să
nu plângă, când ei se jucau atât de bine?!

Adevărul era că numai Gogus, or se juca, iar Gogu, codit, a
lui Gogus, or, se uita: uitându-se însă, el petrecea foarte
bine s, i de aceea zicea că s, i el se joacă. Când Gogus, or se
urca prin pomi, Gogu stetea frumus, el jos, dar se bucura
că Gogus, or s, tie atât de bine să se urce s, i nu cade. Mai
bine încă era când Gogus, or zidea cetate, căci atunci Gogu
îi căra pietri s, i nisip. De tot bine era când se jucau de-a
sect, ia, căci atunci Gogus, or îl aresta pe Gogu s, i-l ducea în
ghionturi la sect, ie s, i-l punea la arest fie în dosul cotet, ului,
fie în gura pivnit, ei, fie sub scară, tot locuri pe care Gogu
nu le cunoscuse mai-nainte. Iar dacă ghionturile erau câ-
teodată prea de tot îndesate, Gogu începea să miorlăie,
dar răbda, fiindcă asta as, a trebuia să fie.

Dar când Gogus, or făcea zmeu?! Gogu putea să i-l t, ină
s, i să se uite cum alerga cu el.
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Ce păcat că sâmbătă seara se sfârs, eau toate s, i trebuiau
să mai treacă două săptămâni până ce se încep din nou?!

S, i aceste două săptămâni însă Gogu le petrecea mai
bine decât mai-nainte.

Fiindcă nu mai era Gogus, or, Gogu făcea el însus, i în-
cercări din ce în ce mai îndrăznet, e de a se urca prin pomi,
aduna pietri s, i nisip, ca să-s, i zidească el însus, i cetăt, i, se
vâra prin toate unghiurile, ca s, i când ar fi dus în arestul
polit, iei, s, i-s, i făcea el însus, i, as, a cum da Dumnezeu, câte
un zmeu cu coadă în fâs, ii de cârpă.

Era, parcă, chiar mai bine decât în zilele când Gogus, or
le făcea toate, căci atunci el stetea cu inima mereu încles, tată.
Au, asta o simt, ea, să se sfârs, ească toate când madama
va prinde de veste că el se joacă cu Gogus, or, atât de rău-
crescut, s, i-i venea să plângă de câte ori se gândea cât de
supărată are să fie mama lui când o afla aceasta.

Nici că se putea ca madama să nu prindă de veste.
Ea sări cuprinsă de spaimă când îl văzu într-una din

zile pe Gogu dus de Gogus, or în ghionturi la sect, ie. Era
însă tocmai la mijlocul unui pasagiu de tot interesant. Se
stăpâni deci, ca să poată sfârs, i capitolul în tignă, s, i fiindcă
era lung capitolul, ea avu timp să se răzgândească.

De ce adecă să-l supere pe băiat, dacă lui îi făcea plă-
cere, iară dânsa putea să citească înainte?

Nu era oare mai cuminte să nu vadă, să nu s, tie nimic?!
Nu vedea madama, nu s, tia nimic s, i nu se supăra, ba îi

era câteodată parcă Gogus, or a fost trimis de Dumnezeu
anume, ca să o scutească pe ea de o parte din sarcina atât
de grea pe care avea s-o poarte în casa cocoanei Alinei.

S, i fiindcă madama nu se supăra, Gogu îs, i lua din zi
în zi tot mai mult avânt, încât 1-ar fi întrecut în cele din
urmă chiar s, i pe Gogus, or dacă lucrurile ar fi mers un timp

694



oarecare tot as, a.
Nu-i era însă dat lui Gogu să ajungă om deplin.
Într-una din zile madama grăbea, ca de obicei, să-s, i

sfârs, ească capitolul. În graba ei cea mare, nu băgase de
seamă că pe cer se adună nouri din ce în ce mai grei. Din
chios, cul acoperit cu tinichea s, i încungiurat de verdeat, ă
deasă nici c-ar fi putut să vadă cele ce se petrec pe cer. Nu
era dar ea vinovată dacă puhoiul i-a venit fără de veste.

Ea sări speriată în picioare.
Nu-i vorba, adăpostită cum era, put, in îi păsa de puhoi:

băiatul însă? unde era băiatul?
Ea-l strigă.
Era o prostie, fiindcă Gogu, chiar s, i dacă ar fi auzit-o,

acum, prin ploaie, nu putea să vie la dânsa.
Nici ei însă nu i se putea cere să se ducă acum, prin

ploaie, ca să-l caute. Era lucru de la sine înt, eles că se va fi
adăpostit s, i el undeva s, i nu-i rămânea decât să stea acolo
până ce nu se va fi oprit ploaia.

De ce să-l mai strige? de ce să se nelinis, tească?
Nu era oare cel mai cuminte lucru să-s, i urmeze capi-

tolul până la sfârs, it?
Iară Gogu, văzând puhoiul cel frumos, s, i-a adus aminte

de cele petrecute când cu furtuna de odinioară. S, tia acum
că poate cineva să bălăcească sub streas, ină s, i să dea cu
nuiaua în baltă fără ca să moară, ba chiar fără ca să se îm-
bolnăvească, s, i fiindcă nu intra în mintea lui gândul c-ar
putea să i se întâmple lui Gogu ceea ce nu i s-a întâmplat lui
Gogus, or, el se bucură că madamit, a lui a rămas înfundată
în chios, c, că bălăcea împreună cu Gogus, or, ce-i drept, nu
descult, s, i cu pantalonas, ii ridicat, i până la genunchi, nici
în cămas, ă s, i cu capul gol, dar bălăcea de s-a speriat toată
curtea.
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În zadar a alergat Marit, a, femeia din casă, în zadar
a sărit Jean, feciorul, în zadar îl rugau rândas, ul s, i bucă-
tăreasa, căci el t, inea mort, is, că lui n-are să-i poruncească
decât mama lui, care [nu] era acasă, s, i madama, care nu-l
oprise de la această petrecere atât de minunată.

Chiva era deznădăjduită, fiindcă s, tia că toate în capul
ei au să se spargă; în zadar alerga însă s, i ea după Gogus, or
al ei, căci acesta, văzându-se alăturea cu stăpânul casei, se
simt, ea călare pe armăsar s, i nu voia să i se supună.

N-a rămas deci decât ca rândas, ul să alerge, ca să o
aducă pe madama din chios, c.

Madama rămase o clipă ca trăsnită din senin, apoi se
ridică ca o furtună; ploaie-neploaie, nu-i rămânea decât
să alerge s, i ea.

Într-un singur gând i se înfăt, is, ară toate urmările aces-
tei nesocotint, e copilăres, ti, de care numai dânsa era vi-
novată, s, i îs, i făcea mustrări, era supărată, încât îi venea
să-s, i smulgă perii din cap. Când însă ea dădu cu ochii de
Gogus, or, mânia i se îndreptă asupra lui. Da! nu s-ar fi
întâmplat lucrul acesta dacă n-ar fi fost el la mijloc. Ea se
duse dar drept spre el, ca să-s, i verse veninul asupra lui.

- Madamo! strigă Chiva înt, epată, să nu te pună păcatul
să-mi atingi copilul, că păt, i o rus, ine pe care nu o s-o uit, i
toată viat, a. N-ai altă treabă decât să-t, i păzes, ti băiatul, s, i
dacă nu 1-ai păzit, de vină nu e copilul meu, pe care eu
n-am vreme să-l păzesc, fiindcă trebuie să fac altă treabă.

Madam se astâmpără.
E incalculabilă firea femeiască.
Aceeas, i madamă, care s, ezuse linis, tită la cartea ei, apoi

se ridicase parcă era să le facă toate valvârtej în calea ei,
acum râmase o clipă turburată, apoi începu să plângă.

- Ah! Gogule, ce mi-ai făcut?! strigă ea deznădăjduită.
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Asta-l muie pe Gogu.
Fără ca să mai stea câtus, i de put, in pe gânduri, el urcă

scările, căit, blajin, supus, cel mai binecrescut copil.
Madama se duse după el, ca să-l dezbrace s, i să-l pre-

menească, fiindcă era ud, cum se zice, până la măduva
oaselor s, i tremura de frig.

Dezbrăcându-l, madama tremura s, i ea, nu însă de frig,
ci de frică.

Ah! ce o să fie după ce se întoarce cocoana? ce o să fie
dacă se îmbolnăves, te copilul?!

- Cum te simt, i? îl întrebă ea îngrijorată.
- Mi-e frig, răspunse el.
- Tare frig?
- Tare frig, zise el, clănt, ănind din dint, i.
- Vrei să te culci? întrebă ea.
- Da! zise el.
Era lucru grozav.
Ea îi as, ternu patul s, i îl culcă.
- Bine, - îi zise apoi - nu t, i-am spus să nu te joci cu

Gogus, or?
- Nu, - răspunse el - niciodată.
- Cum? urmă ea. N-am zis eu că e băiat rău s, i cu

cres, tere proastă, la care nu trebuie să te uit, i?
- Ba da, - grăi Gogu - mi-ai zis.
- S, tiai dar că eu m-as, supăra dacă te-as, vedea jucându-

te cu el.
- S, tiam.
- Atunci de ce te-ai jucat?
- M-am jucat, grăi băiatul strâmtorat.
- E bine! - zise dânsa - eu te iert s, i n-am să-i spun ma-

mei că te-ai jucat cu Gogus, or s, i că ai bălăcit sub streas, ină.
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S-ar supăra prea tare, te-ar pedepsi s, i nu i-ar mai da voie
spălătoresei să-l aducă pe Gogus, or cu dânsa. Am să-i spun
că ne-a prins ploaia în grădină s, i fugind noi spre casă, tu
ai căzut.

- Dar nu am căzut, grăi Gogu.
- Fără îndoială că n-ai căzut, întâmpină madama; tre-

buie însă să-i dăm mamei o explicat, iune, cum de t, i-ai udat
hainele s, i cum ai răcit.

Ea îl acoperi bine cu plapoma, ca să se încălzească.
Era lucru lămurit. Prea s-ar fi supărat cocoana dac-ar

fi aflat adevărul. S, i Marit, a era de părerea aceasta.
Apoi Chiva, sărmana, ar fi fost dată fără de milă afară

din curte dacă cocoana ar fi aflat că băiatul ei este adevă-
ratul vinovat.

Jean, care era de felul lui t, igan s, i astfel iubea copiii,
stăruia cu tot dinadinsul să nu i se spună cocoanei nimic.
A fost s, i el băiat, a bălăcit prin ploaie s, i n-a pierit: alerga,
as, a ud, până ce se încălzea s, i toate erau bine. El t, inea deci
ca Gogu să nu stea în pat, ci să se îmbrace s, i să alerge, iar
hainele cele ude să fie puse la mas, ină, ca să se usuce, până
ce se întoarce cocoana.

Aceasta ar fi fost cea mai bună idee, dar madama se
temea s, i nici Gogu nu mai voia să iasă de sub plapomă,
unde, istovit cum era, se simt, ea foarte bine.

Apoi, scuturat o dată bine de frig, el a dat în ferbint, eli.
Acum era rău.
Madama ar fi voit să trimită după medic, dar nu în-

drăznea. Ar fi trimis pe careva s-o vestească pe cocoana
Alina că băiatul e cam indispus, dar nu s, tia unde se află.
Stetea ca pe spini; umbla neastâmpărată prin casă; ba îi
venea câteodată să-s, i adune lucrurile s, i să plece fără de
veste. E grozav lucru să stai la un stăpân care e dus toată
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ziua s, i nu are nici o purtare de grijă pentru cele ce se petrec
la casa lui!

Gogu, în cele din urmă, adormise.
Somnul acesta, la timp atât de neobicinuit, nu era a

bine.
În zadar! copilul era plăpând s, i nu putea să suporte o

atât de grea zguduitură.
Ea se îmbărbătă în cele din urmă s, i-l trimise pe rândas,

să cheme medicul casei.
Abia plecase rândas, ul, când curtea răsuna de durdui-

tura trăsurii.
Cocoana Alina se întorcea singură, deoarece coconu

Costică se dusese la o întrunire, de unde n-avea să se în-
toarcă decât pe la s, apte.

Poate oris, icine să-s, i închipuiască starea cocoanei Alina.
Gogu al ei bolnav?! Atât copil avea s, i dânsa. Ea s, tia câtă

bătaie de cap s, i câtă cheltuială a avut ca să-l scoată băiat de
s, apte ani; ea s, tia prin ce chinuri îngrozitoare a trecut când
1-a născut. Ar fi luat otravă dacă ar fi trebuit să mai treacă
o dată prin asemenea chinuri s, i să mai aibă atâta bătaie
de cap. Iar Gogu al ei era bolnav, greu bolnav. Era deci
lucru firesc dacă-i făcea madamei cele mai grele mustrări:
ar fi trebuit să stea în chios, c până ce nu se opres, te ploaia;
ar fi trebuit, dac-a plecat o dată, să fie cu băgare de seamă,
ca să nu cadă copilul.

De ce adecă îi dădea casă caldă, pat moale, hrană bună
s, i plată mare pe deasupra dacă nu putea nici măcar să fie
sigură că n-are băiatul să-i cadă în baltă?!

Madama începu iar să plângă, dar atât de amarnic,
încât Gogu se des, teptă.

- Dar nu am căzut, mamă, deloc nu am căzut, grăi
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băiatul, care t, inea ca lumea să nu-l socotească motolog,
cum îi zicea Gogus, or, s, i ca mama lui să n-o învinovăt, ească
pe nedrept pe madama.

- Cum n-ai căzut? întrebă cocoana Alina mirată, în
vreme ce madama se răci în tot trupul.

- Am bălăcit - se lăudă el - cu Gogus, or sub stres, ină s, i
am dat cu bâta în baltă.

Cocoana Alina se lăsă pe jumătate les, inată, pe jumă-
tate moartă în jet, .

Lucru nemaipomenit, de necrezut, înspăimântător:
băiatul ei a bălăcit cu băiatul spălătoresei sub streas, ină
s, i tot, i au mint, it-o; n-avea în casa ei pe nimeni care să-i
păzească băiatul s, i să-i spună adevărul.

Nu! cu asemenea slugi ea nu mai putea să trăiască;
asemenea oameni nu mai putea să sufere în casa ei; ea
chemă pe Jean s, i-l trimise la club, ca să cheme pe boierul.

Dar paharul amărăciunilor nu era încă plin.
Jean nu plecase bine, când sosi medicul, d. dr. Furcă,

un fel de maniac, care râse din toată inima când află cele
petrecute, s, i în loc de a-l mustra pe băiat, îi zise un: „Bravo,
voinice! »

El îi pipăi pulsul, i se uită în gât, îl puse să-s, i scoată
limba, apoi constată că n-are cocoana Alina de ce să se
nelinis, tească.

- Doctore, dar a tremurat! grăi cocoana, stinsă.
- A tremurat - răspunse medicul - fiindcă îi era frig, iar

acum s-a încălzit s, i nu mai tremură.
- Dar are ferbint, eli!
- Cu atât mai bine, zise medicul. Asta dovedes, te că s-a

produs react, iunea firească. Nu cumva ai voi să tremure
înainte?!
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- Dar a adormit?!
- Parcă d-ta nu adormi când es, ti obosită?! zise iar

medicul. Lăsat, i băiatul în pace, că n-are nimic.
Nu are nimic?!
Cocoana Alina se simt, ea atinsă în ceea ce îi era mai

sfânt.
Băiatul ei a stat sub streas, ină, a bălăcit, s-a udat leo-

arcă s, i n-are nimic!
La un lucru t, inea în lumea aceasta: ca nimeni să nu

simt, ă, nici mai ales să-i aducă aminte că e fată de brutar.
- Doctore, - zise ea mâhnită - uit, i că Gogu nu e copil

de t, igan: băiatul e plăpând, gingas, , de o constitut, iune
delicată.

D-l Furcă îs, i trase seamă.
„Nu are - îs, i zise el - copilul nimic, dar sufere muma

lui de o boală sufletească s, i prea s-ar simt, i nenorocită dacă
el nu ar fi bolnav. ”

Trebuia să constate o boală s, i să-i prescrie ceva, fie
chiar s, i numai o limonadă.

Pipăi dar din nou pulsul băiatului. Acesta t, inea însă
să nu fie bolnav s, i se uita în ochii lui cu o înduios, are care
îl muie pe d-l Furcă.

- Nu are nimic! grăi d-l Furcă îndărătnicit. Îl gingăs, it, i
d-voastre ca să pară delicat, s, i-i facet, i mult rău. Lăsat, i
băiatul în pace! Nu-i as, a, Gogule? Tu es, ti băiat vânjos,
român verde, oltean cu falcă tare!

Cocoana Alina începu să tremure ca varga. Nu! Prea
era mult! asta trecea peste puterile ei!

- Cum crezi d-ta. . . zise ea, hotărâtă de a chema alt
medic, mai put, in insolent.

După ce d-rul Furcă plecă, ea se lăsă istovită pe cana-
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pea. Grozav se simt, ea de nenorocită. Ar fi voit să poată
les, ina!

Cum adecă?! Ea îi plătea pe tot, i, s, i nu era între dâns, ii
nimeni care n-o minte, nimeni care t, ine seamă de slăbi-
ciunile ei.

Din norocire se întoarse s, i boierul, care t, inea mult la
sot, ia sa s, i plecase într-o răsuflare de la club.

- Să-i dai afară pe tot, i! zise el hotărât.
Nu-i vorba, era el de părerea medicului s, i s-ar fi bu-

curat dacă Gogu ar fi fost mai put, in gingăs, it, dar t, inea
la sot, ia lui, care îi adusese zestre mare s, i-l lăsa să facă ce
vrea, s, i nu avea răgaz să se mai preocupe s, i de cele ce se
petreceau în casa lui. Apoi cres, terea copilului nu-l privea,
la urma urmelor, pe el.

- Îi dai afară - repetă el - s, i ai scăpat de lichele.
- Dar ce să fac fără slugi? întâmpină ea.
- Ît, i caut, i altele! răspunse el. Slugi câte vrei!
Da! E us, or s-o zici, dar greu s-o faci.
Trebuie să ai o oarecare energie pentru ca să te lipses, ti

as, a, odată, de slugile care-t, i cunosc rostul casei. Nici c-
avea cocoana Alina timp ca să alerge după slugi; iar boierul
avea tocmai acum foarte importante discut, iuni la club
s, i nu putea, când t, ara-l chema, să se preocupe de micile
mizerii ale casei sale.

Rămas-au cu tot, ii, s, i madama, s, i Jean, s, i Marit, a, tot
mari s, i tari ca mai-nainte; singură Chiva a fost dată, dim-
preună cu rău-crescutul ei băiat, afară din curte, iar aceasta
pentru ca madama să-s, i poată citi capitolele mai în tignâ.

Au trecut ani s, i iar ani de zile la mijloc: Gogu, păzit
ca lumina ochilor s, i ferit de societatea rea, s-a făcut tânăr
voinic s, i distins.
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După ce s, i-a luat la vârsta de s, asesprezece ani bacala-
ureatul, s-a înscris la Facultatea de Drept, s, i la vârsta de
douăzeci de ani era om făcut. Nu-i mai rămânea decât
să-s, i facă cele s, ase luni de armată, pentru ca să se ducă
apoi la Paris s, i să-s, i completeze studiile.

Cocoana Alina era acum mai put, in tânără, dar tot fru-
moasă, tot plină de grat, ii s, i mândră de băiatul ei, atât de
mândră s, i de mult, umită, încât nu s-ar mai fi înspăimântat
de gândul că el ar putea să aibă s, i frate. Era însă parcă
prea târziu.

Gogu a intrat, se înt, elege, la ros, iori, s, i a potrivit lucru-
rile as, a, ca manevrele de toamnă să intre s, i ele în cele s, ase
luni, pentru ca îndată după manevre să s, i poată pleca din
t, ară.

Ah! ce frumos e la manevre! Oameni tineri, voie bună,
chefuri, aventuri. Păcat numai că e s, i multă alergătură s, i
că manevre fără de ploi nu sunt cu putint, ă.

Într-una din zile ochii lui Gogu se opresc asupra unuia
dintre soldat, ii de la bateria nr. 8. Îi e parcă 1-a mai vă-
zut, parcă-l cunos, tea, parcă îi este vechi, bun, foarte iubit
prieten.

- Gogus, or! strigă el, cuprins de un fel de fiori. Nu es, ti
tu Gogus, or al Chivei?

Gogus, or se uită lung la el, îl recunoas, te s, i uniforma
militară acopere deosebirile de stare; în alte împregiurări
Gogus, or s-ar fi dat trei pas, i înapoi; aici în tabără, însă, ei
ajunseră iar de acelas, i rang cum fuseseră când erau copii
amândoi.

Ah! ce frumoasă viat, ă la manevre!
Ploile însă, ploile nu mai conteneau, serviciul era greu,

s, i Gogu pierduse deprinderea de a bălăci sub streas, ină
s, i era obicinuit să se culce regulat s, i să se odihnească în
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culcus, moale s, i cald.
După manevre, Chiva spăla harnică înainte, ca să mai

poată trimite câte ceva lui Gogus, or, iar cocoana Alina um-
bla îmbrăcată în doliu.

Ah! ce bine o prindea negrul.
Putea să-l poarte toată viat, a ei.
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O încurcătură

D-l Gogu Bondoc, profesor de aritmetică s, i de geometrie,
era om nervos s, i distrat ca tot, i matematicienii cu adevă-
rată vocat, iune, deci s, i iute la fire s, i cam zăpăcit.

- Ai să faci o cură hidroterapică în toată regula, îi zise
doctorul său curant, care îi mai era s, i bun prieten.

- Neapărat, Gogule, stărui cocoana Eliza, care, trăind
de vreo noauă ani acum cu un matematician s, i mai având
s, i doi draci de copii, se făcuse s, i ea nervoasă.

- De! grăi Gogu, luându-s, i timp să-s, i facă socotelile.
La urma urmelor, de ce nu?! urmă iar, după ce-s, i răsuci
de câteva ori mustat, a.

Câteva zile de-a rândul au tot chibzuit apoi el s, i ea
unde să se ducă, au făcut studii aprofundate asupra tutu-
ror adasurilor s, i au hotărât în cele din urmă că se duc la
Grafenberg în Silesia, unde li se părea locul mai la o parte
s, i astfel mai potrivit pentru oameni nervos, i.

Nici c-ar fi fost cu putint, ă să facă o mai bună alegere.
După vreo trei săptămâni, Gogut, ă, băietul, s, i Mimit, a, fetit, a,
se făcuseră nis, te ros, covani plini de viat, ă, cocoana Eliza
alerga ca o căprioară sprintenă prin pădurile de brad, iar
d-l Bondoc perduse opt kilograme din greutate s, i se făcuse
cel mai flegmatic s, i mai bine cumpănit om.



Ai fi jurat că nici neam de neamul lui n-a fost matema-
tician. Nici bondoc, nici distrat, nici zăpăcit.

- As, a! îi zise dar medicul la plecare. De aici înainte
pot, i să mănânci oris, ice cu măsură, dar vin să bei put, in,
cafea să iei una singură pe zi, iară de ceai să te feres, ti cât
se poate.

- Am înt, eles! răspunse d-l Bondoc s, i-s, i luă rămas bun
de la salvatorul său.

El luase pentru sine s, i pentru ai săi bilet de drum încă
de la Bucures, ti, dus s, i întors, nu mai avea dar nici o bătaie
de cap. S, tiind cum a venit, s, tia s, i cum are să se-ntoarcă.

Dacă s-ar fi uitat însă bine în cărticelele lui de drum,
s-ar fi dumirit că a venit via Viena-Prerau-Brun-Viena.

El nu mai era însă acum omul zăpăcit care are nevoie
să le examineze toate în amănunt. Sosit dar la Prerau,
unde se-ncrucis, au drumurile, s-a mult, umit să-l întrebe pe
conductorul atoates, tiutor când pleacă trenul mai departe.

- La unu s, i treizeci, răspunse conductorul după ce se
uită la cărticică.

Erau douăsprezece fără zece.
- Bravo t, ie! grăi d-l Bondoc. Avem soro, mai bine de

un ceas s, i jumătate s, i putem să prânzim în toată tigna.
S-au s, i dat jos din tren, au prânzit nesupărat, i, dar

când d-l Bondoc s, i-a comandat cafeaua, portarul a anunt, at
plecarea trenului la Viena.

Cocoana Eliza a sărit ca-nt, epată de vespi s, i-a luat iute
pe Mimit, a, ca să nu cumva să scape trenul.

D-l Bondoc se uită la ceasornic.
Erau abia unu fără douăzeci.
- Stai, soro, nu te enerva! zise el foarte linis, tit. Asta a

fost abia întâia oară. Mai avem încă trei sferturi de ceas.
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Cafeaua, pe care mi-a prescris-o doctorul, trebuie s-o iau.
- Ei bine, - răspunse cocoana Eliza cu oarecare nervo-

zitate - mai linis, tită as, tept în tren.
A rămas dar d-l Bondoc el singur s, i Gogut, ă, să-s, i ieie

în toată tigna cafeaua. N-a sorbit însă o dată, de doauă ori,
s, i trenul s-a pus în mis, care.

Oris, icât de flegmatic, d-l Bondoc a sărit în picioare, s-
a repezit la tren, 1-a aruncat pe Gogut, ă în cel mai apropiat
vagon s, i a sărit cu toate protestările conductorului după
el.

Urât lucru ar fi fost dacă dânsa ar fi plecat cu fata îna-
inte, iar el ar fi rămas cu băiatul la Prerau.

„Afurisit, i de nemt, i! îs, i zise el. Li-a mers vestea că
au regulă: asta regulă?! Cum rămâneam eu acum dacă
n-aveam destulă prezent, ă de spirit?! ”

Ca om cu multă prezent, ă de spirit, el 1-a lăsat pe Gogut, ă
la locul lui s, i s-a dus să caute, trecând din vagon în vagon,
pe cocoana Eliza.

Nu-i însă, nu-i nicăiri.
Întreabă ici pe un călător, colo pe altul, mai departe

pe conductor.
-A! domnule, - i se răspunse, în sfârs, it - o doamnă, cum

zici d-ta, a trecut în trenul ce trece la Brun.
- Aoleo! strigă d-l Bondoc. A apucat pe un drum gres, it

s, i se pomenes, te la Praga fără bilete s, i fără para chioară la
dânsa!

Ar fi fost în stare să oprească trenul, să-l răstoarne s, i să
ieie la goană pe tot, i nemt, ii, dar locomotiva pufăia înainte
s, i-l ducea cu o iut, eală de noauăzeci de kilometri pe oră.

Vine conductorul să ceară biletele.
- Domnule, îi zice într-o nemt, ească foarte deslus, ită,
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d-ta ai apucat un drum gres, it: trenul acesta trece pe la
Gaenzerndorf.

D-l Bondoc a rămas ca trăsnit din senin.
Drum gres, it s, i el? Ce t, ară e aceasta, la care toate tre-

nurile umblă pe drumuri gres, ite?!
Dac-ar fi fost în t, ara lui, ar fi protestat cu cea mai mare

energie împotriva unei asemenea răsturnări a toată ordi-
nea; aici însă nu-i rămânea decât să-s, i dea pe fat, ă legitima
indignat, iune.

Nu era nici acum nervos, nici zăpăcit, dar îi venea să
turbe, s, i conductorul numai cu multă greutate a putut să-l
stăpânească până la proxima stat, iune, unde trebuia să-l
dea jos ca pe unul care a pornit pe drum gres, it s, i turbură
ordinea.

— Asta e culmea culmilor! strigă el. Care va să zică tot
eu cel cu pricina?!

Se înt, elege că s-a dat jos la stat, iune, ca să-l reclame
pe insolentul conductor. Nici n-a dat însă bine fat, a cu
s, eful stat, iunii, când trenul a pornit înainte, ducând pe
Gogulit, ă.

- Aoleo! strigă iar. Acum s, i asta?!
El aici, nevasta cu Mimit, a spre Praga, iar Gogulit, ă

spre Gaenzerndorf: i se spulbera familia de nu mai putea
nimeni s-o adune la un loc; i se sfâs, ia parcă trupul bucăt, i-
bucăt, i.

— Oprit, i! strigă iar ca ies, it din mint, i s, i alergând după
tren, ca să-l apuce de vreo roată s, i să-l t, ie în loc. Gogulit, ă!

- Stai, domnule, nu-t, i perde răbdarea, stăpânes, te-t, i
nervii, nu te zăpăci, păstrează-t, i bunul cumpăt, că toate
se regulează, grăi s, eful de stat, iune, un neamt, potolit, care
făcea, precum se vede, în fiecare an cură hidroterapică.
Examinând apoi orarul trenurilor, el dete afacerii o rezol-
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vare rezonabilă: Sot, ia d-tale, îi zise, peste câteva minute
soses, te în gara Vikau: îi dăm o depes, ă să se oprească s, i
să te as, tepte acolo. Băiatul soses, te peste cincisprezece
minute la Lukau: îi dăm o depes, ă să se oprească s, i să se-
ntoarcă cu primul tren aici. Vă întoarcet, i apoi la Prerau,
luat, i drumul prevăzut în bilet s, i o găsit, i pe doamna la Vi-
kau. D-ta plătes, ti o depes, ă la Vikau, alta la Lukau, un bilet
pentru băiat Prerau-Lukau dus s, i întors, un bilet dus s, i
întors pentru d-ta, amenda reglementară pentru doauă
persoane plecate fără bilet s, i toate sunt regulate.

În clipa aceea se prezenta s, i comisarul de polit, ie cu o
depes, ă de la Prerau, prin care era însărcinat să aresteze
pe d-l care luase-n restaurantul gării o masă copioasă, îm-
preună cu sot, ia s, i cu doi copii, s, i spălase putina fără ca să
plătească.

D-l Bondoc sta-ntr-un fel de aiurire s, i se uita sperios
împregiurul lui.

El să se mai întoarcă?! Ferit-a Sfântul! Se pomenea
tocmai la Petersburg.

- Plătesc, domnilor, - răspunse el - toate le plătesc, s, i
depes, a, s, i biletele de drum, s, i amenzi de orice fel, s, i mân-
carea chiar s, i afurisita de cafea, dar de-ntors nu mă mai
întorc s, i nici nu mă mai opresc. Facet, i-mi socoteala, ce
mă costă ca să ne întâlnim cu tot, ii în gara de la Viena,
s, i plătesc cu vârf s, i îndesat, ca să s, tiu c-am făcut s, i eu o
călătorie de plăcere prin t, ări depărtate.

As, a au s, i rămas apoi lucrurile, s, i poate oris, icine să-s, i
închipuiască lacrămile de bucurie cu care Gogu s, i Eliza,
Gogulit, ă s, i

Mimit, a s-au îmbrăt, is, at în Gara de Nord de la Viena.
- Dar Gogule dragă, - grăi cocoana Eliza - dacă e vorba

să mai facem cură hidroterapică, o facem la noi în t, ară.
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Negrea bătrânul

I

Cap deschis s, i fire potolită!
Lasă că era cu deosebire des, tept, dar mai s, i citise mult,

s, tia multe, îi erau ochii deschis, i pentru toate s, i avea darul
de a spune cu toată cumpenirea ceea ce gândea, încât era
o mare mult, umire să-t, i petreci timpul stând de vorbă cu
el.

Făcuse doi ani la Universitatea din Paris, unde se în-
scrisese la Facultatea de medicină. În loc însă de a face
studii de anatomie s, i fiziologie, el îs, i îndulcea viat, a citind
operele clasicilor francezi, vizitând teatrele, concertele s, i
galeriile de tot felul, asistând la conferint, e s, i adâncindu-
se în tainele botanicei, pentru care prinsese o mare slăbi-
ciune. În cele din urmă s-a pătruns de convingerea că nu
face nici el pentru medicină, nici medicina pentru el, s, i a
luat hotărârea de a se pregăti pentru vreo altă carieră, mai
potrivită cu înclinările lui.

Era, ce-i drept, împotriva firii lui de a se silui pe sine
însus, i, dar adevăratul adevăr era că el nu numai din capul
lui luase hotărârea aceasta.



Tatăl său, toptangiu în bras, ovenia din Bucures, ti, mu-
rise încă mai-nainte de a fi plecat el la Paris, iar mamă-sa,
care nu mai avea alt copil, trăia, as, a-zicând, numai de dra-
gul lui. Avea de ce, căci, pe lângă toate celelalte, mai era s, i
un tânăr chipes, s, i binefăcut, totdeauna cuviincios s, i bine
cumpănit, cu deosebire curat în întreaga lui înfăt, is, are, s, i
t, inea mult la mama lui.

Aceasta era deci cuprinsă de o firească mâhnire când
se gândea că vor trebui să mai treacă ani s, i iar ani de zile
până ce el va fi ajuns să-s, i ia diploma de doctor s, i să se
as, eze ca om la casa lui.

Apoi, Negrea mai era s, i ca un fel de miel care suge la
doauă [oi], s, i anume mai avea o mătus, ă bogată, sora tată-
lui său, văduvă fără copii, care-i s, i alesese drept pereche
potrivită o veris, oară, nepoata răposatului ei sot, , care t, inea
la el s, i pentru care avea s, i el oarecare slăbiciune, încât îi
purta mereu portretul la sine.

Era deci s, i-n gândul mătus, ei că ar fi fost curată ne-
bunie de a se mai canoni ani de zile de-a rândul spre a-
s, i lua diploma de doctor, când el era s, i de altmintrelea
om des, tept, s, tia multă carte s, i mos, tenise, ba mai avea să
mos, tenească destulă avere pentru ca să poată trăi în toată
lărgimea.

El s-ar fi s, i întors acasă dacă n-ar fi prins slăbiciune de
botanică. S-a înscris deci, de dragul botanicei, la Universi-
tatea din Viena, mai în apropiere de oras, ul lui, iar aici s-a
încurcat în geografie, apoi în geologie s, i-n chimie. Mun-
cea omul întins s, i fără de răgaz, încât t, i-ar fi fost milă de
el dacă nu te-ai fi încredint, at în fiece clipă că făcea aceasta
numai pentru mult, umirea lui sufletească.

Nici că obosea vreodată. Noi îi ziceam „Bătrânul”, nu
numai pentru că era mai în vârstă decât cei mai mult, i din-
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tre noi, ci s, i pentru că era bătrânicios s, i chibzuit în toate
ale lui. T, inea să fie totdeauna bine îmbrăcat, să se hră-
nească bine, să-i fie locuint, a frumoasă, aerisită, curată s, i
bine mobilată s, i să se împărtăs, ească din toate distract, iunile
plăcute: ar fi fost împotriva firii lui să stăruie în vreo lu-
crare pe care n-o urma cu toată inima. Des, i era deci, după
cum se zice, tare-n materiile pe care le studia, el nu se
zorea să se prezinte la examene. Cu toate acestea, mult, i
îl pizmuiau s, i tot, i erau de părere că el o să ajungă un om
foarte însemnat.

Dar Bătrânul nostru nu era om fără slăbiciuni. Din
când în când, simt, indu-se-n apele lui, scotea din buzunar
portretul „viitoarei” sale s, i nu puteai să-i faci mângâiere
mai mare decât încredint, ându-l că dânsa era foarte sim-
patică s, i că împărtăs, eai, în toate amănuntele lor, părerile
lui în ceea ce privea viat, a casnică.

Apoi, pornit o dată, el nu mai sfârs, ea: dedea uitării bo-
tanica s, i geografia, geologia s, i chimia s, i-s, i desfăs, ura toată
s, tiint, a enciclopedică spre a arăta că de căsnicie atârnă nu
numai fericirea fiecărui om îndeosebi, ci totodată s, i bunul
mers al societăt, ii, s, i că cea dintâi datorie a omului, atât
fat, ă cu t, ara sa, cât s, i fat, ă cu părint, ii săi, este să-s, i înteme-
ieze cât mai curând viat, a casnică s, i să poarte grijă de sot, ie
s, i de copii.

- Omul necăsătorit - zicea el rostind vorbele rar s, i răs-
picat s, i bătând cu degetul în masă - oris, icât de multe s, i de
mari i-ar fi vredniciile, e deopotrivă cu ramura stearpă în
pomul plin de flori roditoare.

Nici c-ar fi putut să vorbească altfel un om cumpănit
ca dânsul, care avea nu numai o mamă, ci s, i o mătus, ă
bogată, ba chiar s, i o veris, oară foarte gentilă, care t, ineau
să-l vadă cât mai curând as, ezat la casa lui.
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El însă stăruia să arate că de aceeas, i părere au fost
oamenii înt, elept, i ai tuturor timpurilor, că atât Roma, cât
s, i alte state au crescut s, i s-au întărit câtă vreme familia a
fost bine as, ezată, s, i că până chiar s, i Confuciu al chinezilor
pune familia mai presus de toate. S, tia pe de rost legile prin
care Iuliu Cezar punea sarcini grele asupra celor trecut, i de
oarecare vârstă fără să se fi căsătorit s, i era pe deplin dumi-
rit asupra împregiurărilor în care s-a prăbus, it societatea
romană după slăbirea legăturilor familiale.

Avea omul multă dreptate s, i s, tia să le spună toate, în-
cât era o plăcere să-l ascult, i. Steteam cu toate aceste câ-
teodată pe gânduri, căci îmi dedeam seama că veris, oara
cea gentilă nu va fi având slăbiciune nici pentru botanică
s, i geografie, nici pentru geologie s, i chimie.

- Ce-ar fi adecă, i-am zis într-un rând, dacă ea s, i-ar
pierde în cele din urmă răbdarea s, i s-ar mărita după altul?

Negrea se uită la mine as, a de sperios, încât nu-l mai
cunos, team. Era parcă cel mai pătimas, om, care ar fi fost
în stare să săvârs, ească faptele cele mai crunte.

- E oare cu putint, ă! ? grăi dânsul. Uit, i că mi-e veris, oară.
La noi în familie as, a ceva nu se poate. Mare nenorocire
s-ar întâmpla, adaugă el încruntat.

După cele spuse de el îmi dedeam cu socoteala că veris, oara
cea gentilă era nepoata mătus, ii bogate, care nu-i lăsa ne-
potului său mos, tenirea decât dacă el îi va lua nepoata în
căsătorie. Era deci la mijloc o daraveră în care el era ne-
înduplecat s, i nu-i intra-n minte gândul c-ar fi putut vreo-
dată să fie nevoit să nu-s, i urmeze în toată tigna viat, a după
placul lui.

S, i a s, i urmat-o, s, i noi, care la Viena 1-am găsit, tot
acolo 1-am s, i lăsat când ne-am întors fiecare la ale sale.
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II

Mult e cântată fericirea zilelor de copilărie, s, i nici că mai
încape îndoială că-n timpul copilăriei soarele e mai lumi-
nos, toate lucrurile din lumea aceasta fiind noi, par mai
pline de farmec, simt, ămintele sunt mai vii s, i mai năval-
nice, întreaga viat, ă se desfăs, ură cu mai deplin avânt. Cu
toate acestea nu-i mai put, in adevărat că ni se par fericite
zilele copilăriei abia după ce au trecut, când ne aducem
aminte de ele cu un fel de duios, ie pornită din gândul c-au
trecut s, i n7au să se mai întoarcă.

Acelas, i fel de duios, ie ne cuprinde când ne aducem
aminte de timpul petrecut la universitate, de prietenii
cu care steteam de vorbă, de iluziile ce ne făceam, de
mult, umirile senine pe care le aveam din când în când,
fie chiar s, i de nevoile cu care aveam uneori să ne luptăm.
Toate ni se-nfăt, is, ează mărite s, i fărmecătoare.

Alergând deci prin lume s, i căutându-mi de treburi, îmi
aduceam adeseori aminte de zilele petrecute cu colegii mei
de la universitate, între care se ivea totdeauna s, i Negrea,
Bătrânul, care s, tia atât de multe, era atât de cumpănit în
toate ale sale, s, i acum, după ani de zile, mi se părea mai
presus de oamenii cu care aveam a face.

Mi-l închipuiam întors la Bucures, ti, om as, ezat la casa
lui s, i cu mare trecere între concetăt, enii lui. Mă miram deci
că nu-i găseam numele prin gazete, în coloanele cărora
sunt acoperite, fie cu laudă, fie cu ocară, atâte secături
nevrednice de a fi amintite.

Cum nu-l s, tiam pe Negrea prea modest, îmi dedeam
dar cu socoteala că era la mijloc vreo întâmplare care-l
silise să-s, i petreacă viat, a fie în străinătate, fie retras la
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vreo mos, ie, ceea ce de asemenea se potrivea cu firea lui.
- As, ! mi-a spus Margu, unul dintre fos, tii nos, tri colegi,

pe care 1-am întâlnit din întâmplare în timpul unei călăto-
rii prin Bucovina. Se află la Bucures, ti, tot voinic, rumen,
potolit s, i cu măsură, după cum îl s, tii. Rar se întâmplă să
nu-l vezi ziua, spre ameazăzi ori pe însărate, făcându-s, i
plimbarea pe Podul Mogos, oaiei, aproape totdeauna sin-
gur, cu pas, ii rari s, i apăsat, i s, i fără ca să se uite la dreapta
ori la stânga, încât treci pe lângă el fără ca să te bage-n
seamă. Ne-ntâlnim câteodată s, i stăm de vorbă, urmă el; ba
într-un rând 1-am însot, it până la el acasă, în Mahalaua Lu-
cacilor. Are casă frumoasă, grădină mare, florărie pentru
plantele exotice, bibliotecă bogată, o frumoasă colect, iune
de minerale s, i un laboratoriu chimic.

- Copii are? am întrebat eu.
- N-o s, tiu asta, îmi răspunse el; se poate să aibă, eu

însă nu m-am interesat de as, a ceva, s, i după tot ceea ce am
văzut, nu părea a fi om cu sot, ie s, i copii.

Mie mi se părea, din contra, peste putint, ă ca el să nu
fie încă om căsătorit. Nu numai că aceasta nu se potrivea
cu felul lui de a vedea lucrurile, dar mai era la mijloc s, i
mos, tenirea mătus, ii celei bogate, la care nu putea renunt, a
cu una, cu doauă.

Mă-ns, elasem.
Vreo doi ani în urmă 1-am întâlnit la Constant, a, unde

mă dusesem să fac băile de mare ce-mi fuseseră recoman-
date de medicul meu.

Era tot omul pe care-l s, tiam, ceva mai matur, trecut
acum de treizeci de ani, des, i nu pomădat s, i sclivisit, îm-
brăcat cu deosebită-ngrijire s, i curat până-n cele mai mici
amănunte, înmănus, at, purtând cu un fel de nepăsare bas-
tonul cu mâner de argint s, i oarecum înt, epat, încât mă
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sfiam să întru în vorbă cu el.
Des, i trecuseră noauă ani de zile de când nu ne mai

văzuserăm, el m-a recunoscut s, i, după toate semnele, se
bucură că puteam să stăm iar de vorbă.

Chiar de la început a trebuit să-mi dau cu socoteală
că Margu avuse dreptate când îl socotise necăsătorit. El
m-a poftit adecă să luăm masa împreună, ceea ce, fiind
căsătorit, n-ar fi făcut fără să-mi spună că avea de gând să
mă prezente sot, iei sale.

În timpul mesei m-am dumirit.
Aducându-s, i adecă aminte de cele ce-mi spusese odi-

nioară, el se uită la mine zâmbind cu un fel de nepăsare
ironică.

- Te vei fi mirând - îmi zise — că mă găses, ti încă tot
necăsătorit.

- Nevoile - răspunsei eu - care silesc pe om să facă ceea
ce nu voies, te sunt as, a de multe, încât nu pot, i să te miri
aflând că el n-a făcut aceea ce ar fi dorit.

- Da! da! stărui dânsul. Cel mai nesuferit dintre toate
gândurile este acela de a fi nevoit să faci ceea ce e împotriva
firii tale. Acesta e lucrul de care m-am ferit întotdeauna
mai mult decât de orice. De aceea - adause cu tonul dăscă-
litor pe care îl s, tiam - e as, a de bine să ai put, ine slăbiciuni
s, i multe bogăt, ii, căci bogăt, iile te scapă de multe nevoi.
Dar lucrul acesta are un cântec, pe care o să-l deslus, im
după masă, la cafea, când o să putem vorbi în toată tigna,
ca odinioară, când aveam mai put, ine experient, e s, i mai
multe iluziuni. Deocamdată, adause zâmbind iar, ît, i spun
numai că erau neîntemeiate îndoielile pe care le aveai în
ceea ce prives, te pe veris, oara mea. La mijloc sunt vederile
mele asupra viet, ii casnice, care nu se potrivesc deloc cu
stările politice din t, ara noastră.
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Mă uitai mirat la el.
- Nu pot - grăi - să-mi dau seamă despre legătura ce-ar

putea să fie între viat, a casnică s, i stările politice.
- Mi-ai spus că es, ti judecător, răspunse el. Tocmai

fiindcă es, ti judecător ai s-o înt, elegi aceasta mai us, or decât
oricine.

Dedeam din cap s, i din umeri ca omul care nu e în stare
să se dumirească.

- Admit, i - stărui dânsul, cuprins de oarecare nerăbdare
- că îndeosebi în t, ara noastră n-as, putea să iau parte la viat, a
politică fără ca să mă înscriu în vreun club?

- Să zicem că da! răspunsei eu.
- Nu să zicem că da, ci as, a este, stărui dânsul, încă mai

nerăbdător. Omul care nu face parte din nici un club nu
are la noi nici o trecere, nu este sprijinit de nimeni, e dat
pretutindeni la o parte s, i e pus în combinat, iunile politice
numai în timpul alegerilor, când au s, i unii, s, i alt, ii nevoie
de votul lui.

- Îmi vei da dreptate dacă-t, i voi spune că un om ca
mine nu se poate împăca cu gândul că are să fie t, inut în
colt, ori aruncat la o parte, în vreme ce alt, ii, care sunt în
toate privint, ele cu mult mai prejos de el, stau în fruntea
mesei ori merg înainte.

- Dacă-i as, a - întâmpinai eu - atunci ai fără îndoială
dreptate. Aceasta o spun nu numai ca judecător, dar s, i ca
omul cu bun-simt, .

- Ei bine! - urmă el - intrând în vreunul dintre partidele
politice, am să întret, in legături, să fac s, i să primesc vizite,
să iau parte la întrunirile de tot felul, la soarèle, la nunt, i s, i
la banchete. Toate acestea costă parale, chiar multe parale,
mult mai multe decât t, i-ar veni să crezi, căci exigent, ele
societăt, ii noastre sunt foarte mari.
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- Ei! mi se pare că-i oarecare exagerare la mijloc, i-am
zis eu; omul într-adevăr vrednic s, i cumpănit îs, i urmează
drumul fără ca să t, ie seamă de aceste neajunsuri sociale.

El dete cu îndărătnicie din cap: nu mai era omul potolit
pe care-l s, tiam.

- S, i rămâne caraghios! strigă el. Pozit, iunea ce t, i se
creează în societate atârnă nu de la ceea ce es, ti într-adevăr,
nici numai de la ceea ce ai, ci de la felul cum te simt, i s, i
te prezint, i în casele altora ori primes, ti pe alt, ii în casa ta,
de la luxul pe care-l desfăs, uri în lărgimea locuint, ei tale
s, i în mobilă, de la cheltuielile pe care le faci cu slugile, cu
mesele, cu petrecerile de tot felul. E în această privint, ă un
fel de întrecere, s, i cel ce nu ia parte la întrecere se pune în
inferioritate s, i e socotit drept om de mâna a doua, „om de
casă” al celor ce t, in să fie pus, i în rândul „elitei’.

- Dă-mi voie să te încredint, ez că pe mine nu m-ar su-
păra as, a ceva, întâmpinai eu.

- Pe mine însă mă supără - răspunse el -, căci eu m-am
deprins de mic copil a fi socotit cel put, in deopotrivă cu
aceia care îmi stau în fat, ă. Sunt poftit la masa regelui,
urmă el peste put, in. Mă simt foarte onorat. La masa unui
om pe care-l socotesc deopotrivă cu mine mi-e însă greu să
mă duc dacă nu pot să-l poftesc s, i eu la masa mea. Chiar
dacă eu însumi nu m-as, simt, i umilit, alt, ii mă coboară
în gândul lor s, i mă umilesc. As, a ori as, a, plăcerea de a fi
mâncat la masa altora e plătită foarte scump. Eu, amice -
urmă iar apăsând asupra vorbelor - sunt un om cu dare de
mână, am putut toată viat, a mea s, i pot s, i acum să trăiesc
în toată lărgimea, fără ca să fiu nevoit a-mi trage ceva de
la gură, dar mă simt prea sărac pentru ca să pot lua pane
la viat, a noastră socială.

- Mă iartă - îi zisei - dacă-t, i mărturisesc că n-o înt, eleg
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asta. Sunt atât de mult, i oameni mai săraci care iau parte
la ea.

- O fac - răspunse el - fie pentru că sunt nevoit, i s-o
facă, fie pentru ca să scape de sărăcie agonisind averi prin
mijloace neiertate. Acesta e lucrul asupra căruia ît, i spu-
neam că abia după masă am să te dumiresc. Băiete, cafele!
strigă apoi, luând pozit, iunea prin care examinatorul ne-
înduplecat îl bagă-n răcori pe candidat.

În fat, a lui se oglindea atâta asprime, încât iar nu-l mai
cunos, team.

- Tocmai aceasta e! stărui dânsul. Ca să poată răzbi,
oamenii aceia aleargă, dau din mâni s, i din picioare, se fac
luntre s, i punte, umblă târâs, -grăpis, după câs, tiguri necin-
stite, săvârs, esc s, i trec cu vederea fapte neiertate, încât la
fiecare pas es, ti nevoit să dai mâna cu nemernici pe care-i
dispret, uies, ti, ori să sărut, i mâna unor femei care nu sunt
vrednice să-t, i ridici pălăria-n fat, a lor.

- O fi - am întâmpinat eu - s, i oarecare exagerare la mij-
loc. Chiar însă, s, i fiind toate adevărate, nu ai decât să nu
iei parte la viat, a politică pentru ca să scapi de neajunsurile
împreunate cu ea.

- Te-ns, eli! răspunse el. Oamenii s, i femeile de care-t, i
vorbii ît, i ies pretutindeni în cale s, i nu numai au trecere,
ci chiar s, i stăpânesc în societate s, i nu te sufăr în mijlocul
lor, ci te fac urgisit dacă nu umbli-n căile lor. Iertare nu
găsesc la dâns, ii decât cei fie umilit, i, fie destul de bogat, i
ca să le poată impune. Vorbesc ca om păt, it. Nu numai
s, tiu prin ce am trecut, dar am s, i prieteni care, după un
an petrecut în t, ară, au fost nevoit, i să petreacă doi ani
în străinătate, ca să facă economii. Oamenii săraci s, i cu
minte au la noi să trăiască-n umilită retragere, s, i eu nu
sunt destul de bogat pentru ca să mă-ncumăt a lua asupra
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mea răspunderea faptei de a-mi fi încurcat în societatea
noastră sot, ia, ba, poate, în urmă, s, i copiii. Es, ti judecător:
am ori nu dreptate?

Întrebarea mi-era pusă cu atâta hotărâre, încât nu-
mi rămânea decât să-i dau dreptate. Steteam cu toate
acestea pe gânduri când îmi dedeam seamă că veris, oara
cea gentilă nu va mai fi acum o fată de tot tânără.

- S, i domnis, oara - întrebai deci cu oarecare sfială - e s, i
ea de aceeas, i părere?

El sări în picioare ca înt, epat de vespe s, i-mi aruncă o
căutătură parcă 1-as, fi învinovăt, it c-a ucis pe bunicul său.

- Veris, oara mea?! grăi stăpânindu-s, i glasul. Ea n-are
să zică nimic, ci să as, tepte mos, tenirea, fără de care nu pu-
tem să întemeiem o viat, ă casnică potrivită cu felul nostru
de a viet, ui s, i cu pozit, iunea ce ni se cuvine în societate.

Îl înt, elegeam acum s, i nu mai aveam ce să-i zic: era tot
omul care numai pentru mult, umirea sa le făcea toate.

III

Au trecut la mijloc cât, iva ani, s, i cu ocaziunea unui pro-
ces am făcut cunos, tint, a avocatului Papavera, care, din
întâmplare, era om de încredere al vechiului meu prieten
Negrea.

Mă bucuram că pot să mai aflu câte ceva despre dânsul
s, i-am spus cele ce aflasem de la el când ne-am întâlnit la
Constant, a.

- Vorbă să fie! grăi avocatul cam în zeflemea. Te pomenes, ti
c-o fi crezut s, i el însus, i ceea ce-s, i spunea. Adevărul e că
prea mult t, ine să se strecoare prin viat, ă făcându-s, i parte
de toate mult, umirile s, i se sperie chiar s, i de cele mai mici
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greutăt, i.
Mos, tenise - as, a-mi spunea avocatul - de la părint, ii lui,

pe lângă casele în care stetea, vreo doauă sute mii de lei în
bonuri s, i o casă cu prăvălii în piat, ă, care-i aducea un venit
de vreo cincisprezece mii de lei pe an. Cu toate acestea, se
simt, ea mereu strâmtorat.

Dorind adecă să se t, ie-n curent cu progresele s, tiint, ei,
cheltuia mult pentru cărt, i s, i reviste, precum s, i pentru fel
s, i fel de aparate, ba mai avea s, i slăbiciunea de tablouri s, i
de bronzuri.

Om cumpănit cum era, el nu cheltuia, ce-i drept, peste
puterile lui, dar îs, i petrecea timpul citind s, i făcând fel
de fel de experimente s, i astfel îi era nesuferită purtarea
de grijă pentru avutul lui. Se simt, ea nenorocit când era
nevoit să-s, i bată capul cu chirias, ii, cu reparaturile ori cu
achitarea impozitelor de tot felul. Până chiar s, i tăierea s, i
încasarea cupoanelor avea deci să i-o facă avocatul, ceea
ce iar îl costa ceva.

Era deci strivit de greutăt, ile viet, ii când a luat mos, tenirea
de la mătus, ă-sa, trei case mari s, i doauă locuri virane.

După experient, ele pe care le făcuse, răposata 1-a lă-
sat, ce-i drept, singur mos, tenitor, dar pentru mai mare
sigurant, ă i-a impus sarcina ca să deie veris, oarei sale, toată
viat, a ei, câte o mie de lei pe lună, bani pe care îi scotea
dintr-un buzunar s, i-i băga în cellalt dac-o lua de sot, ie.

Nu mai încăpea nici o îndoială că o va s, i face aceasta
îndată ce va fi trecut anul de doliu, deocamdată a făcut
toate pregătirile: a vândut casele s, i locurile virane, ca să nu
mai aibă bătaie de cap cu ele; s-a înt, eles cu un antreprenor
ca să-i zidească grajd pentru doauă perechi de cai s, i s, opron
pentru doauă trăsuri s, i s, i-a făcut socoteala ce are să-l coste
caii s, i trăsurile, mobila, vizitiul s, i rândas, ul, bucătăreasa,
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feciorul s, i femeile din casă, toaletele sot, iei, primirile s, i
mesele, toate sarcinile împreunate cu viat, a casnică.

Era lucru firesc dacă tot mai stetea pe gânduri s, i după
trecerea anului de doliu. Îl cuprindeau un fel de fiori reci
când se gândea la bătaia de cap pe care urma s-o aibă cu
atâte slugi s, i cu o gospodărie atât de complicată. Ba mai
era pe deasupra s, i răspunderea pe care o lua asupra sa în
ceea ce privea soarta sot, iei s, i a copiilor, care ajung as, a de
us, or să încurce socotelile părint, ilor.

Era parcă un demon care-i s, optea din când în când la
ureche: „Omule! dai o mie de lei pe lună s, i scapi de toate!
”

Nu! Omul cumpănit numai după cea mai matură chi-
bzuire poate să ieie asemenea hotărâri.

Mai trecut-au deci s, i alt, i ani, s, i iarăs, i alt, ii, fără ca Ne-
grea să se fi pripit, s, i el a ajuns cu adevărat bătrân, tot cum
fusese-n timpul tineret, elor lui.
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Hanul ciorilor

- Uite, e ceva! Ce-o fi, ce n-o fi, numai singur Dumnezeu
s, tie, dar ceva e, grăi Sfredelus, s, i-s, i mută neastâmpărat
scaunul mai aproape. Umblând as, a singur, treci fără de
grijă s, i peste câmp deschis, s, i prin pădure deasă, dar t, i-e
urât când te afli pe vreun drum părăsit, s, i al dracului om ar
trebui să fie acela care ar putea să stea noaptea adăpostit
în casă pustie.

Tas, că, orzar de la Obor s, i om cu care ai putea să spargi
ziduri, se uită zâmbind la el. Nu-s, i aducea, ce-i drept,
aminte să fi umblat vreodată pe drum părăsit, ori să se fi
adăpostit în casă pustie, dar s, tia că nu i-a fost urât nicio-
dată s, i simt, ea că nici nu poate să-i fie.

- Da, - zise el - când ai bani la tine: atunci da, te temi,
însă nu de ceva, ci de cineva, care ar putea să-t, i iasă în cale
ori să te strâmtoreze într-un colt, , ca să-i ia. Asta o cunosc
s, i eu s, i de aceea umblu numai pe drumuri umblate s, i de
alt, ii s, i mai numai în case pline.

- De, as, a crezi tu, dar lucrul e, în adevăr, cu totul alt-
fel, întâmpină Sfredelus, , care s, tia mai multe, fiindcă era
dulgher s, i lucrase s, i la case părăsite. Banul, măi, e unealta
Dracului. Numai as, a din senin nu-t, i vine frica. De unde
pot, i tu să s, tii prin ce fel de mâni a trecut banul pe care-l



ai la tine?! S, tii însă cu câtă sete aleargă omul după el s, i
cu câtă îndârjire îl păstrează. Tu 1-ai luat, dar poate că
acela de la care 1-ai luat nu t, i 1-a dat cu toată inima: sunt
s, i bani legat, i, ca jaf să fie cu ei s, i praf să se facă. Când pui
mâna pe asemenea bani, t, i-e frică, fără ca să-t, i dai seama
de ce, s, i tocmai frica te duce acolo unde praf se alege de ei.
Să fie în ceas bun, dar nu trece nimic peste râvna omului
îndârjit: moare, măi, s, i tot n-are odihnă, ci umblă mereu
să nelinis, tească pe cei ce umblă cu bani legat, i de dânsul.

- Ei lasă, că-i dezleg eu, răspunse Tas, că, s, i mai des, ertă
încă un pahar. Atâta rău! La mine cum vin, as, a se duc.

Sfredelus, se uită cu un fel de milă la el.
- Se duc, de dus - zise el - dar vorba e cum se duc: de

banul legat n-ai noroc. Dacă-t, i cumperi vite cu el, dai de
pagubă; dacă-t, i zides, ti casă, ît, i merg toate de-a-ndoaselea.
De aceea vorbesc eu de drumuri părăsite s, i de case pustii:
nu-i a bine când un drum a fost părăsit ori o casă a rămas
pustie!

- As, ! grăi Tas, că s, i mai ceru un litru de vin.
Cu toate aceste, nu-i venea să bage-n pungă ban luat

mai înainte de a-l fi scuipat.
- Scuipă-l! - as, a zicea Sfredelus, - s, i zi cu toată râvna

ca orice ar fi să piară, s, i n-ai apoi să te temi de nimic.
Tas, că nu credea în asemenea fleacuri, dar scuipa s, i

zicea, fiindcă asta nu putea să-i strice nimic.
As, a e omul. Dacă ai apucat o dată să te închini mai-

nainte de a te culca, nu-t, i mai priies, te somnul când uit, i,
din întâmplare, a te închina; Tas, că nu putea nici el să
umble linis, tit cu bani nescuipat, i s, i nedescântat, i.

Dar fără de bani?
Put, in îi păsa.
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Cumpărase de la Alexandria s, asezeci s, i patru de chile
de ovăz s, i se întorcea acum, ca să vie cu carele să-l ia.

Călare pe buiestras, ul lui, cu biciul atârnat de s, ea s, i
cu cut, itul la brâu, el trecea de-a lungul s, oselei largi ca pe
Podul Târgului, lăsând mereu carele drumet, ilor în urma
lui. Făcuse treabă bună s, i era voios; timpul era însă s, i el de
te-ar fi înveselit chiar s, i dac-ai fi avut cuvinte de a fi trist.

Dimineat, a, când plecase de la Alexandria, era, ce-i
drept, negură s, i frunzele duzilor se scuturau. În curând
însă negurile s-au risipit s, i soarele strălucea pe cerul senin
de-t, i era drag să treci călare peste s, esul întins.

A bine nu era însă acest timp frumos.
După-prânz s-a pornit crivăt, ul, domol la început s, i

apoi din ce în ce mai aspru. Tas, că-s, i îmbărbătă buiestras, ul.
Lasă, că pis, că vântul, dar s, i s, oseaua se curăt, ise, parcă,
deodată; cât era de lungă s, i de largă, nu se mai vedea car
pe ea. Unul câte unul, drumet, ii îs, i căutaseră, care pe unde
nimerise, adăpost; Tas, că t, inea să fie mâne la Bucures, ti
s, i nu putea să zăbovească pe drum, trebuia neapărat să
sosească deseară la Cârcei, unde îi era conacul obicinuit.
Nu-i vorba, crivăt, ul îl lovea tocmai în fat, ă s, i, parcă era
făcătură, nici buiestras, ul nu mergea ca alte dăt, i; dar făcuse
el s, i drum mai greu în viat, a lui s, i prin gând nu-i trecea că
n-are să petreacă noaptea la Cârcei.

Departe înaintea lui, spre stânga, pe s, oseaua ce vine
despre Pites, ti, se vedeau plopii de la „Hanul Ciorilor”. N-
a fost niciodată pe acolo; n-avuse ce să caute în partea
aceea; s, tia însă că acolo e „Hanul Ciorilor” fiindcă nu pu-
teai să treci nici înainte, nici înapoi fără ca să vezi cale de
jumătate de zi plopii s, i casa cea mare de lângă ei.

Acum rotea un mare stol de ciori pe deasupra plopilor
ce se înălt, au negri spre apusul soarelui, s, i era oarecum
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urât să te uit, i într-acolo.
N-avea el să treacă pe la „Hanul Ciorilor”, dar se’înnoptase

prea curând s, i mare lucru n-ar fi fost dacă s-ar fi abătut
din drum ca să mâie acolo.

Nu-i trebuia lui nici jumătate de ceas până la plopii
aceia, iar până la Cârcei tot mai avea vreo două ceasuri.
Unde mai pui apoi că spre „Hanul Ciorilor” mergea cu
crivăt, ul în spate?!

Ajuns la răspântie, el băgă mâna în buzunar s, i scoase
tot, i banii ce-i mai rămăseseră.

Erau trei lei, o băncut, ă s, i patru gologani.
- Cu pereche, zise el s, i se abătu spre stânga.
Ar fi făcut-o, poate, aceasta s, i dacă banii ar fi fost fără

pereche; ar fi făcut-o însă cu inima îndoită; acum s, tia c-as, a
i-e să facă s, i-s, i îmbărbăta calul cu toată nădejdea.

Nu era însă lucru curat.
Calul mergea s, i mergea, dar „Hanul Ciorilor” nu stetea

parcă nici el în loc, ci se ducea, încât lumina din ferestrele
lui se vedea tot mai departe, ba deodată se perdu, ca s, i
când ar fi stins-o cineva.

Tas, că îs, i opri calul.
Urât lucru să dibuies, ti as, a singur noaptea prin locuri

necunoscute.
Îi venea să se întoarcă, dar crivăt, ul îl izbi iar în fat, ă.
Ce era adecă?! Cu lumină ori pe întunerec, n-avea

decât să t, ie drumul ca să deie peste han; el îs, i îmbărbătă iar
calul - înainte, tot înainte. . . dar trecuse de mult jumătatea
lui de ceas s, i drumul era tot pustiu.

Deodată el îs, i opri din nou calul.
„Hanul Ciorilor» era în dosul lui, rămas departe înapoi,

cu toate ferestrele lui bine luminate.
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Cites, ti câteodată asemenea lucruri, s, i tot te apucă un
fel de răcori: dar când te vezi tu însut, i pe tine purtat as, a
de ici până colo?!

Înainte nu mai avea ce să caute, iar înapoi îi era urât
să se mai întoarcă.

În câmp, însă, de asemenea nu putea să rămâie.
Dacă s-ar fi gândit în toată linis, tea, el ar fi dat cu so-

coteală că „Hanul Ciorilor» nu e la marginea drumului,
ca alte hanuri, s, i că dincoace de han trebuie să mai fie
vreo altă zidire care acopere lumina când te apropii s, i pe
care de dincolo, din cealaltă s, osea, el n-o putuse vedea; te
gândes, ti însă în toată linis, tea când stai tignit acasă, dar
nu când crivăt, ul te bate în câmp deschis.

Tas, că îs, i luă dar inima în dint, i când văzu că nu-i rămâne
decât să se întoarcă s, i rămase încremenit când se pomeni
că iar nu mai vede ferestrele luminate.

Acum însă se dezmetici s, i el, se întoarse put, in înapoi,
ca să vadă iar lumina, apoi o luă peste arături drept spre
ferestrile luminoase.

- Ce hanul păcatelor e ăsta, cale de două împus, cături
de la drum? grăi el după ce se văzu, în sfârs, it, la scara casei
mari, pe care în atâtea rânduri o văzuse din depărtare.

- Că n-a fost han, domnule, ci casă bisericească, îi răs-
punse sluga ce ies, ise în auzul tropotului de copite. Au
făcut-o han ca să nu mai stea pustie.

Tas, că se uită la casă s, i la cele din preajma ei.
Nu era casa cu două etaje pe care el o văzuse de pe

s, oseaua cealaltă; îs, i dete însă în curând seamă că se afla
în dosul zidirii, care aici avea un singur etaj. Ceva mai
departe, spre s, osea, erau grajduri s, i s, oproane, zidirea ce-i
acoperise lumina, iar printre amândouă zidurile trecea
drumul pe care lumea venea din s, osea.
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Nu erau pustii, dar nici pline, s, i tare semănau a pustiu,
încât parcă nici nu-i mai venea să-s, i lase calul în grija slugii
s, i să intre.

Dar ce alta ar fi putut să facă?!
El descălecă, îs, i luă biciul, lăsă calul în seama slugii,

apoi urcă cele două scări s, i intră în cârciumă.
O singură ochire îi fu destul ca să vadă că aici a fost

odată bucătărie. Cotlonul era s, i acum în fiint, ă, iar mas, ina
fusese înlocuită cu alta mai mică.

La o masă de la stânga s, edeau doi olteni, cu paha-
rele pline în fat, a lor; pe lavit, ă, într-un colt, , era un neamt,
zdrănt, ăros, iar hangiul grec, bulgar ori albanez, ce-o fi
fost, îs, i rânduia dichisurile.

Nu era târziu, dar păreau cu tot, ii obosit, i, somnuros, i
s, i tresărită oarecum ca din somn când el intră.

E lucru deosebit în felul lui să dai as, a, deodată, fat, ă
cu oamenii pe care nu i-ai mai văzut s, i care nu te-au mai
văzut, ba să s, tii că ai să petreci, departe de altă lume, toată
noaptea cu dâns, ii. Tas, că, om umblat în multe drumuri, o
mai păt, ise, ce-i drept, aceasta, dar acum nu era ca alte dăt, i.
Lasă că nu-i trecuse prin gând să mâie la „Hanul Ciorilor”,
dar le mai păt, ise s, i celelalte nepăt, ite. El se uită deci cu
ochi scrutători mai întâi la cei doi olteni, apoi la neamt,
s, i în cele din urmă la hangiu, s, i nu-i steteau, parcă, nici
unuia bine ochii în cap.

Ceilalt, i se uitară s, i ei tot cu ochii scrutători la dânsul.
„Cine or fi ăs, tia? ” se întreba el.
„Cine o mai fi s, i ăsta? ” se întrebau ei.
Hangiul îs, i lăsă dichisurile s, i făcu un pas spre dânsul.
- Urâtă vreme pe aici, îi zise Tas, că, pentru ca să înceapă

cu ceva.
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- Mai frumoasă n-o fi nici p-aiurea, răspunse hangiul;
Sf. Dimitrie nu vine cu primăvară.

Trei lei, o băncut, ă s, i patru gologani sunt bani cu pe-
reche, dar cam put, ini pentru un om care-i s, i flămând s, i
setos s, i obosit de drum, ba mai are s, i un cal în spinare.

Nu-i vorbă, fără de bani, Tas, că se simt, ea mai în largul
lui, dar tot i-ar fi părut bine dac-ar mai fi avut un leu.

N-avea nevoie. Cine-l vedea tot s, tia că e om care poate
să plătească, ba hangiul ar fi râs dacă i-ar fi spus că n-are
la dânsul decât trei lei, o băncut, ă s, i patru gologani. Prea
semăna a om bănos.

As, a dedeau s, i oltenii cu socoteală.
N-o zicea nici unul aceasta, dar Tas, că o vedea din ochii

lor s, i ar fi voit să le spună într-un fel oarecare că s, i-a chel-
tuit tot, i banii.

- O păt, ii s, i eu, grăi dânsul. Plecasem de la Alexandria
ca să sosesc deseară la Cârcei s, i crivăt, ul m-a abătut din
drum. Curat că vântul m-a adus pe aici!

Urma, după gândul lui Tas, că, că vreunul dintre cei
patru să-l întrebe ce-a căutat la Alexandria, iară el să le
spună, drept răspuns la întrebarea aceasta, că s, i-a dat
banii, ca să arvunească ovăz.

Nici unul însă nu-i nimeri gândul.
- De - grăi hangiul într-o românească stâlcită - dacă

vii de la Alexandria s, i te duci la Bucures, ti, p-aici nu t, i-e
drumul; dar niciodată omul, când pleacă de acasă, nu s, tie
unde are să ajungă.

- As, a e! - strigă râzând neamt, ul din colt, - nu s, tie ni-
meni unde are să ajungă, nici ce are să i se întâmple. Eu,
bunăoară, am plecat de la Vârs, et, la Viena ca să caut pe
un frate al tatei, s, i am ajuns umblând pe urma lui pe aici,
unde nu mi-a trecut niciodată prin minte să vin. Hâhâhî!

731



poate că ai d-ta vreun unchi care a murit bogat s, i-i umbli,
fără ca să s, tii, pe urmă.

Hangiul începu s, i el să râdă.
- Mai s, tii?! zise. Vorbes, ti în glumă s, i te pomenes, ti că

nu degeaba t, i-e vorba. Casele acestea sunt fără stăpân.
Stăpânul lor, un om foarte bogat, a murit fără copii s, i
a lăsat cu limbă de moarte ca averea lui să treacă la doi
nepot, i ai săi, pe care nu e chip să-i găsească. Se ives, te, ce-i
drept, pe fiecare săptămână câte unul, dar nu cel adevărat.
Îi fi d-ta!

- Dac-am fi doi frat, i - răspunse neamt, ul -, dar suntem
numai opt. Hâhâhî!

Oltenii începură s, i ei să râdă.
Unul dintre dâns, ii se uitase la Tas, că dintru început ca

la un vechi cunoscut.
- Îi fi d-ta, îi zise el acum. Suntet, i doi frat, i s, i, dacă nu

mă îns, el, numai doi.
Tas, că se uită cam sperios la oltean.
Nu că se mira, poate, de-l cunoas, te olteanul, pe care

el nu-s, i aducea aminte să-l mai fi văzut vreodată. Putea
să-l cunoască. Era însă curată făcătură ca tocmai acum
s, i aici să fie vorba de frate-său, care era mort de vreo trei
ani. Lasă că răposatul îi fusese s, i tovarăs, de negut, ătorie,
dar mai lăsase s, i o fetit, ă, pe care Tas, că o t, inea, cum s-ar
zice, as, a de pomană la casa lui. Sfredelus, , rare scociorea
toate lucrurile din temelie, t, inea strună că curată pomană
nu e s, i că Tas, că ar trebui să facă socoteală cinstită s, i să
despartă ceea ce era al lui de ceea ce i se cuvenea fetei;
asta însă nu-l ierta pe Tas, că firea s-o facă, s, i de aceea el se
simt, ea strâmtorat când vorba venea la frate-său. Dar era
la birt s, i nu-i rămânea decât s-o t, ie s, i el pe coarda pe care
o porniseră ceilalt, i.
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- De, - zise el - tare mi-ar prinde bine, dar cât mai
curând, fiindcă am arvunit Ia Alexandria nis, te ovăz s, i nu
s, tiu cum voi găsi bani ca să-l plătesc. Nu-mi aduc însă
aminte să fi avut vreun unchi bogat.

- Hâhâhî! râse iar neamt, ul. N-ai nevoie să-l s, tii pen-
tru ca să-l caut, i. Fiecare om are norocul lui. Zgârcitul e
om fără noroc, care adună pe norocul altuia s, i păstrează
pentru acesta fără ca să voiască. La noi a fost un măcelar
bogat care a murit de foame îndată ce a venit nepotul, pe
a căruia noroc adunase bogăt, ia. Dacă n-ar fi venit nepo-
tul, el ar mai fi trăit, ca să mai adune. Ăstuia nu i-a venit,
precum se vede, mos, tenitorul cu noroc, s, i să s, tit, i că n-are
odihnă nici în mormânt până ce nu va fi venit. Ia adu-t, i
bine aminte: poate că vântul te-a adus aici ca să scapi un
suflet. Hâhâhî!

- Curat as, a-i cum zici tu, grăi hangiul, oarecum mi-
rat. Uite, eu stau de vreo trei ani aici s, i s, tiu multe. N-are
odihnă!

De câte ori se ives, te câte cineva care cere mos, tenirea,
trosnes, te nopt, ile s, i tocânes, te de te trec fiorii s, i-t, i vine să
fugi.

- Prostii! grăi Tas, că supărat, apoi se as, eză în fat, a olte-
nilor la masă s, i ceru vin s, i ceva de mâncare.

Vor fi s, i fost prostii, hangiul însă, care îs, i petrecea
viat, a în pustietatea aceasta, se potrivea de minune cu
neamt, ul, care umbla de atâta timp pe urma unui mort
s, i ajunsese în cele din urmă să creadă că nu de bunăvoie
umblă, ci e purtat de sufletul răposatului. Apoi s, i locul era
de as, a că te simt, eai oarecum fărmecat în el, o încăpere
largă s, i scundă, cu păret, ii pătat, i de mus, te s, i gălbenit, i de
fum, aproape goală s, i luminată de o lampă proastă, care se
afla în peretele de la tes, ghea. Întunerec aproape deplin era
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mai ales în colt, ul de unde râdea neamt, ul, o stârpitură de
om spân, cu câteva fire de păr ros, u drept barbă, cu glasul
pit, igăiat s, i cu ochii mărunt, i s, i vii, curat cum Tas, că s, i 1-ar
fi închipuit pe Satana.

Pe vrute, pe nevrute, ei urmară vorba înainte, s, i cu
cât Tas, că li se împotrivea, neamt, ul s, i hangiul cu atât se
întet, eau s, i spuneau s, i ce credeau, s, i ce nu credeau ei îns, is, i,
iară oltenii, care n-aveau altă treabă, ascultau bucuros,
adăugând numai as, a, din când în când: „De! Dumnezeu
s, tie! Se poate! Tot ce se poate!

Purtat astfel prin lumea fiint, elor nevăzute s, i ostenit
cum era, Tas, că ajunsese în cele din urmă să nu-s, i mai
poată da seamă dacă lucrurile se petrec în aievea ori le
visezi numai. Mai ales în râsetul neamt, ului era ceva nefi-
resc, încât îi venea câteodată să se ducă să-l apuce de piept
s, i să-l zguduie.

Nu-i venea, cu toate acestea, să se ducă în odaia în
care i se pregătise culcus, ul. Ar fi stat mai bucuros noaptea
toată de vorbă.

Se temea însă ca nu cumva să-l stăpânească somnul, s, i
nu doarme nimeni bucuros cu oameni pe care nu i-a mai
văzut s, i nu s, tie cine sunt.

Te las, i, când adormi singur, în paza lui Dumnezeu;
rămâi însă, când mai sunt s, i alt, ii cu tine, în voia celor ce
te încungiură.

N-avea, ce-i drept, bani la dânsul, ba le s, i spusese că n-
are; el însă nu putea să s, tie ce e în inima lor. Te pomeneai
că se înt, eleg între dâns, ii: ori că fie neamt, ul, fie oltenii
pleacă, s, i as, a numai cu hangiul n-ar fi rămas bucuros.

E urât lucru să te s, tii cu urma pierdută, ajuns unde
nimănuia nu-i poate trece prin gând să te caute.

Spre miezul nopt, ii dar, când sluga aprinse lumânarea
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de ceară ca să-l ducă la odaie, el nu mai stete pe gânduri:
tot era mai bine cu us, a încuiată, ca nimeni să nu se poată
apropia fără veste de dânsul.

Ies, ind din birt, ei trecură prin o sală mare, apoi urcară
nis, te scări înguste.

Urâtă casă!
Lasă că pas, ii le sunau a gol, dar mai t, iuia s, i huruia s, i

crivăt, ul prin hornuri s, i se zgât, âiau us, i s, i ferestre parcă te
aflai într-o corabie purtată de valuri.

Odaia în care-l dusese sluga era s, i ea mare s, i goală, cu
două ferestre s, i trei us, i. Patul se afla într-un colt, . Între
ferestre erau o masă s, i un scaun. Atâta tot.

Sluga îi lăsă lumânărica de ceară lipită de masă, apoi
se depărtă.

Rămas singur, Tas, că încuie us, a pe care intrase, apoi
se duse să se încredint, eze dacă celelalte două us, i sunt ori
nu s, i ele încuiate.

Cea de la dreapta era încuiată, nu însă s, i cea de la
stânga, din care lipsea cheia.

Urât lucru!
Dacă i-ar fi povestit cineva c-a păt, it cum o păt, ea el

acum, Tas, că ar fi râs din toată inima. În starea în care se
afla, însă, nu-i venea deloc să râdă.

El luă lumânarea s, i trecu în odaia de alături, ca să vadă
ce-i acolo.

Era mare s, i asta s, i goală. Într-un colt, se aflau grămadă
câteva chile de porumb.

El încercă cealaltă us, ă, care ies, ea la scară.
Era încuiată, dar cheia nu era în us, ă, s, i nu era lucru

mai us, or decât ca cel ce avea cheia să o descuie s, i să treacă
la el.
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S, i dacă era vorba, tot as, a putea să facă s, i colo, unde
cheia de asemenea nu se afla în us, ă.

Îi venea să se întoarcă în birt, dar îi era greu s-o facă
s, i-i era urât să scoboare scările s, i să treacă, as, a singur,
prin sala cea mare.

- Ei, comedia dracului! zise el, s, i-l vedea parcă pe
Sfredelus, râzând cu neamt, ul în fat, a lui. Dar ce ar fi putut,
la urma urmelor, să i se întâmple?

Omului primejdia tot numai de la om poate în lumea
aceasta să-i vină, s, i Dracul, as, a zicea Sfredelus, , tot prin
oameni îs, i face răutăt, ile; ca să se asigureze dar că om
nu se poate apropia de el fără ca să-l des, tepte din somn,
luă masa s, i o puse în fat, a us, ii de la stânga, as, a ca să se
răstoarne când cineva ar deschide us, a. Tot as, a făcu apoi
s, i cu scaunul la us, a de la dreapta.

Acum era bine.
Nu rămânea decât să stingă lumânarea s, i să se culce -

as, a îmbrăcat cum era.
Pe scări însă, prin sala cea mare s, i prin odăile de alături

pocănea s, i troscănea, zăngăneau ferestrile s, i se zgât, âiau
us, ile parcă umbla cineva pe la ele ca să le scoată din t, ât, âni;
el lipi lumânarea de colt, ul sobei, apoi se întinse pe pat.

„Să adorm odată - îs, i zise - apoi nu-mi mai pasă dacă
se isprăves, te lumânarea. „

Da, însă nu-i mai venea somnul. Degeaba-s, i închidea
ochii, căci, as, a obosit cum era, el stetea treaz s, i auzea
mereu t, iuiturile crivăt, ului, tocăniturile s, i pocăniturile,
zângănitul ferestrelor s, i zgât, âitura us, ilor, nu putea să
doarmă s, i fel de fel de gânduri îi umblau prin cap.

Iar lumânarea se făcea tot mai scurtă s, i ardea cu fla-
cără din ce în ce mai‘lungă.

O flacără mare, apoi un muc s, i în sfârs, it întunerec
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deplin, cum e întunerecul când crivăt, ul aduce nori din
răsărit ca să le acopere toate cu polei.

Tas, că se ridică put, in din culcus, ul lui, apoi iar se lăsă
istovit în el.

Ce-i mai rămânea, la urma urmelor?!
Ajunsese de nu-s, i mai putea da seamă dacă stă treaz

ori visează s, i vedea oarecum ceea ce gândes, te.
E fioroasă întunecimea mai ales când stai as, a singur

într-o casă pustie.
Avea Sfredelus, dreptate!
Multe sunt în lumea asta cu putint, ă.
Cum adecă s-a nimerit să găsească aici pe neamt, ul

acela s, i ca olteanul să-i vorbească de răposatul lui frate?!
Parcă i-a pus cineva, parcă i-a adunat dinadins!
De! Se zice că de bani agonisit, i pe cale nedreaptă n-are

omul noroc. El însă avea noroc. Toate îi mergeau bine:
spor ies, ea oris, iunde-s, i punea el mâna.

Una singură-i lipsea: era însurat de patru ani acum s, i
n-avea nici un copil.

„ Aduni - parcă-i striga neamt, ul - pe norocul nepoatei
tale: de aceea-t, i merg toate bine. S, i ai să mori după ce vei
fi adunat destul, când lumea-t, i va fi mai dragă. „

Trecut de fiori reci, el se cutremură în tot trupul. . .
Umbla cineva la us, a de la dreapta, apoi la cea de la

stânga s, i iar zgât, âia pe cea despre scări, ca s, i când ar voi
să deschidă s, i să intre.

Era crivăt, ul, care scutura casa întreagă din temelii.
Nu mai încăpea îndoială că e crivăt, ul, dar Tas, că totus, i se
cutremura din când în când.

Târziu, după miezul nopt, ii, el deodată tresări speriat
s, i se ridică.
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- Cine-i? ce vrei?! strigă făcând un pas spre us, a de la
stânga, unde se răsturnase masa cu un zgomot de care
răsuna casa întreagă.

În us, a deschisă stetea frate-său, drept, nemis, cat, as, a
cum îl s, tia el.

Acolo stetea, dar Tas, că nu mai tremura, nu se mai
temea, îi era parcă as, a trebuia să fie.

- Am — zise el încet - să fac socoteala s, i să despart
cinstit al ei de al meu.

Făcând apoi încă un pas înainte, el se opri buimăcit.
Nu era nimeni, nimic nu era în us, a deschisă.
Vedea us, a dată înapoi, vedea masa răsturnată în fat, a

ei, auzise zgomotul ce-l făcuse masa în căderea ei; fusese
o părere numai!

- Ce prostie! - zise el dezmeticit - am pus masa anume,
ca să se răstoarne când us, a se mis, că, s, i s-a răsturnat fi-
indcă vântul a mis, cat us, a.

El se duse ca să ridice masa s, i să închidă iar us, a, dar
se opri din nou, cuprins de fiori reci.

Us, a era închisă, iar masa stetea rezemată de ea, as, a
cum o pusese el.

El însus, i a văzut-o deschisă, el însus, i a văzut masa
răsturnată, el însus, i a tresărit s, i s-a coborât din pat în
auzul zgomotului făcut de masă în căderea ei: s, i us, a era
închisă, masa nu se răsturnase.

A visat?! Nu! N-a putut să viseze, fiindcă nu dormise.
As, a s, tia el, s, i ar fi fost în stare să jure că nici o singură clipă
n-a at, ipit de când a intrat în casa aceasta.

Stăpânit de gândul că nu poate să fie la mijloc decât
un joc al Necuratului, el luă hotărârea de a se depărta fără
întârziere din afurisita aceasta de casă.
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- Acum, în capul nopt, ii, as, a, fără veste, zise el, s, i ies, i
ca să coboare scările, să se ducă la grajd, să-s, i încalece
buiestras, ul s, i să plece mai departe.

În birt însă el rămase iar buimăcit.
Hangiul se afla tot la tejgheaua lui. Oltenii nu mai erau

aici, iar neamt, ul mânca slănină la masă, unde îi lăsase pe
olteni.

- Bine, - zise el - avet, i de gând să stat, i toată noaptea
treji?

Hangiul se uită mirat la el, iară neamt, ul începu iar să
râdă.

- Bine trebuie să fi dormit ca să zici că e noapte s, i acum,
grăi hangiul.

- Eu n-am închis ochii de când am plecat de aici, răs-
punse Tas, că. Afurisită casă!

S, i degeaba râdea neamt, ul, degeaba spunea hangiul că
se luminează de ziuă, căci el t, inea una, că n-a trecut nici
două ceasuri de când s-a dus să se culce.

Abia târziu, când se afla sosit pe s, oseaua Bucures, tilor,
a început să dea cu socoteală că el tot a dormit s, i că nu era
des, tept nici când s-a sculat din culcus, ul lui.

S, i totus, i era foarte nelinis, tit. Se luminase de ziuă s, i el
tot nu se simt, ea ca alte dăt, i.

E grozav lucru când are omul ceva pe sufletul lui.
Avea dreptate Sfredelus, : nu-i a bine să umble cu bani

agonisit, i pe nedrept.
Sosit acasă, Tas, că s-a t, inut de vorbă: a făcut socoteala

s, i a despărt, it cinstit ceea ce e al fetei de ceea ce e al lui.
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Un om de-ncredere

I

Când ai pe cine să te razămi, pot, i în toată tigna să-t, i caut, i
de treabă, s, i-n vreme ce oamenii lucrau la cele trei mas, ini
de treierat de pe aria din vale, d-l Vârlan, bătrânul, îs, i
îns, ira epruvetele s, i retortele în laboratorul său din turnul
castelului as, ezat pe coaste. Asta îi era slăbiciunea, s, i toate
i se păreau înflorite când reus, ea bine vreo analiză ori vro
combinat, iune.

De aceea t, inea atât de mult la Bughea, secretarul, cum
îi zicea lumea.

Nu doară că 1-ar fi ajutat Bughea la experimentele
chimice, cu care atât de bucuros îs, i petrecea timpul, dar
pe-ntinsa mos, ie, la ferestraiele din pădure, la cele două
mori, la lăptărie, la vii, în grădina de zarzavaturi, în po-
măt s, i în pepiniere lucrau în fiecare zi sute de oameni,
în biurouri, unde se concentra întreaga administrat, iune,
se îngrămădeau actele, s, i el n-ar mai fi ajuns să-s, i poată
urma lucrarea la laboratoriu dacă n-ar fi fost s, i Bughea,
care toate le s, tia s, i le vedea.

Nu-i vorba, întreaga administrat, iune era dată-n seama



lui Raumer, un neamt, chit, ibus, ar, care le măsura toate cu
milimetrul, s, i d-l Vârlan n-avea nici o răspundere formală.

Sunt însă s, i răspunderi mai grele decât cele formale.
Raul Stolnicul, boierul, care plecase cu cocoana încă

prin aprilie în străinătate, îi era ca s, i când i-ar fi fost copil.
Nu împlinise încă vârsta de opt ani când, orfan de tată, 1-a
luat, ca guvernor, sub purtarea lui de grijă, iar de atunci
nu s-au mai despărt, it. El 1-a trecut prin liceu, el 1-a însot, it
în călătoriile lui prin străinătate, după îndemnul lui s, i-
a făcut studiile agronomice, în urma stăruint, elor lui s-a
căsătorit s, i s-a stabilit la mos, ie, amândoi împreună au
zidit castelul s, i au stabilit planul de exploatare.

Acum Vârlan, om de 56 de ani, era pensionar: avea
toată întret, inerea s, i lua 500 lei pe lună, putea dar să-s, i
facă în draga lui voie analizele s, i combinat, iunile chimice,
pentru care Stolnicu avea s, i el slăbiciune! Când se as, eza
însă-n jăt, s, i-s, i închidea ochii, el vedea-n gândul lui s, i aria
cu mas, inile de treierat, s, i carele încărcate cu snopi, s, i fe-
restraiele, s, i viile, s, i grădinile de zarzavat, s, i mult, imea de
oameni, care nu trebuiau să-s, i piardă timpul degeaba, s, i
nu mai putea să aibă destulă atent, iune pentru retortele
lui.

Mai vedea prin lumea largă pe mult iubitul lui băiet,
care plecase în silă, numai pentru că cocoana nu putea să
sufere aerul din laborator s, i viat, a de la mos, ie, nici gălăgia
pe care o făcea Radu, copilul acum de trei ani al ei.

- Du-te, i-a zis, s, i fii linis, tit, căci rămân eu aici, s, i grija
mea e ca toate să meargă bine.

Diminet, ile dar s, i câteodată s, i pe-nsărate încăleca s, i fă-
cea când ici, când colo câte o inspect, iune ori îl trimetea pe
Bughea, ceea ce era tot ca s, i când s-ar fi dus el însus, i, căci
tot om al casei era s, i Bughea. Zamfira, muma lui, fusese
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spălătoreasă în curte s, i-s, i t, inea s, i băiatul cu dânsa. Vârlan,
văzându-l istet, , silitor, sprinten s, i cu deosebire supus, a
stăruit să-l t, ie la s, coală, iar după ce a trecut cele patru clase
gimnaziale, i-a făcut loc la s, coala de la Herăstrău, ca să-l
aibă mai târziu mână dreaptă a stăpânului la mos, ie. Îl s, i
avea s, i era lucru de sine înt, eles că Raumer, neamt, ul, stă
numai până ce nu se va fi îndrumat Bughea îndestul, ca
să-i poată lua locul.

Când? Asta atârna, cam ca toate în curtea lui Stolnicu,
de la buna chibzuint, ă a lui Vârlan. De aceea Bughea se
uita totdeauna-n ochi bătrânului s, i era gata să sară-n foc
ori să se arunce-n vuitoare ca să-i intre sub piele.

Îi s, i intrase.
După masă, când sosea pos, ta, bătrânul a primit un

plic mare de la Stolnicu s, i-i era parcă-i trece un junghi
mare prin inimă.

Plic mare! ? De ce unul mare s, i nu ca de obicei?!
El pipăi plicul s, i se uită la s, tampila pos, tei.
Erau în plic mai multe hârtii, parcă acte, iar expedierea

fusese făcută de la Nisa.
Deschizând plicul, el găsi în el un proces-verbal redac-

tat în frant, uzes, te s, i următoarea scrisoare:
„Iubite Domnule Vârlan s, i bunul meu părinte sufle-

tesc,
Deodată cu scrisoarea aceasta am trimis la adresa pri-

mului pres, edinte al tribunalului de Ilfov următorul:
TESTAMENT
Voiesc ca după moartea mea întreaga avere mis, cătoare

s, i nemis, cătoare să treacă ca mos, tenire dreaptă în stăpâni-
rea singurului meu băiet Radu s, i rog pe d-l Alecu Vârlan,
educatorul meu, căruia îi datorez vecinica recunos, tint, ă,
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să-i fie s, i fiului meu ceea ce mi-a fost mie s, i să-i adminis-
treze averea cum m-a povăt, uit pe mine să-mi administrez
pe a mea.

Sot, iei mele rânduiesc să i se numere din trei în trei
luni câte 4000 lei tot timpul cât va trăi, chiar dacă s-ar
întâmpla să se remărite.

Dispun ca dânsa să poată vedea pe copilul nostru de
două ori pe an, dacă o dores, te aceasta, s, i să-l t, ie la dânsa
cel mult trei zile.

Rog pe d-l Alecu Vârlan, scumpul meu părinte sufle-
tesc, să primească sarcina de a stărui pentru împlinirea
acestei ultime voint, e a mele. „

Pe Vârlan îl podidiră lacrămile.
- Dar ce el? ce s-a-ntâmplat? strigă el, apoi citi mai

departe.
„Hotărârile mele sunt luate s, i nu se mai pot schimba.
Procesul-verbal aci alăturat te va dumiri asupra ce-

lor petrecute. Te rog să-l păstrezi s, i să te foloses, ti de el
dacă Lucia ar face vreo pretent, iune în ceea ce prives, te
educat, iunea copilului ori administrat, iunea averii.

Am informat, iunipozitive că Leon a plecat ieri seară la
Paris. Cu cel mai apropiat tren plec în urmărirea lui.

Dacă mi-ar fi rânduit ca acesta să fie cel din urmă
drum pe care-l fac, te rog să mă iert, i pentru marea durere
cu care te răsplătesc pentru tot binele ce mi-ai făcut s, i să-i
fii ocrotitor lui Radu.

Raul”
Bătrânul trecu repede peste procesul-verbal.
Se făcea într-însul constatarea oficială că d-na Lucia

Stolnicu a fost surprinsă într-o situat, iune compromit, ătoare
cu d-l Leon Volbură, un amic al sot, ului ei.
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- Poate că mai e timp! strigă bătrânul sărind în pi-
cioare s, i trimise după Bughea, omul său de încredere, ca
să-i spună că trebuie să plece fără întârziere la Paris.

Bughea, un om scurt s, i îndesat, cam spân s, i cu fat, a
plină de buburuze, îs, i deschise mari ochii spălăcit, i s, i se
uită nedumirit la dânsul.

- De ce trebuie să pleci?! Ce s-a întâmplat?! întrebă el
cam cu jumătate gură.

La aceste întrebări nu i se putea da răspuns.
- Grăbes, te, ca trăsura să fie cât mai curând gata - îi

zise bătrânul -, iar după plecarea mea, fii cu ochii în patru,
ca toate să meargă bine.

Bughea a grăbit, dar, greu jignit, s-a mai uitat o dată
înapoi, s, optind printre dint, i: „Asta n-am să t, i-o iert! ”

II

Vârlan n-a făcut degeaba călătoria la Paris: trebuia să fie
cineva acolo, ca să ieie dispozit, iuni pentru aducerea în
t, ară a rămăs, it, elor pământes, ti.

S, tia acum s, i Bughea ce s-a-ntâmplat, dar se simt, ea
cu atât mai jignit s, i nici nu avea cuvinte de a nu-s, i da pe
fat, ă legitima indignat, iune, căci de aici înainte bătrânul nu
mai avea în gândul lui nici un rost pe mos, ie s, i putea să-s, i
caute de drum. Stăpânirea trecea la cocoană s, i la rudele
băietului, s, i foarte us, or i se putea întâmpla să nu mai aibă,
as, a, de pomană, întret, inerea s, i cinci sute de lei pe lună.

Deocamdată însă lucrurile n-au venit tocmai as, a.
Era, ce-i drept, la mijloc o avere, care aducea un venit

de peste trei sute de mii de lei pe an, s, i dădeau năvală
atât rudele băiatului, cât s, i frat, ii cocoanei, căci le venea
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s, i lor apa la moară dacă se întâmpla ca băiatul să moară.
Vârlan avea însă s, i el armele lui, s, i cocoana s-a mult, umit
cu cele hotărâte în testament, iar rudele din ambele părt, i
au rămas la pândă, t, iindu-l cald pe Bughea, care putea să
le facă servicii pret, ioase.

Cel dintâi semn că nu-l mai creastă Bughea pe Vârlan
a fost că s, i-a adus la casă femeia pe care mai-nainte o t, inea
în sat, o mazurcă sulemenită ce-i ies, ise-n cale vara trecută
la Drăgaica.

De ce adecă să se mai sfiască! ?
Avea toată dreptatea.
Dac-ar fi fost om care vede asemenea lucruri ori le

crede când i se spun, Vârlan încă de mult ar fi simt, it că
omul său de încredere, de când cu Drăgaica, pis, că s, i de ici
s, i de colo câte ceva, sfănt, uies, te azi pe unul, mâne pe altul
s, i-s, i face din toate parte, ca să-s, i poată t, inea mazurca-n
lărgime. Iar ceea ce n-a văzut mai-nainte nu putea să vadă
acum, când toate îl apăsau.

Pe lângă toate celelalte, se mai socotea vinovat de a
nu-s, i fi făcut datoria.

Raul, tânăr de abia douăzeci s, i doi de ani, se căsătorise
din slăbiciune, des, i Lucia nu se potrivea cu dânsul nici
ca stare, nici ca educat, iune, nici ca pozit, iune socială. El
n-ar fi făcut-o aceasta dacă Vârlan n-ar fi fost om slab s, i
ar fi stăruit cu toată hotărârea. Mai târziu vedea, ba chiar
s, tia, că nu e căsnicia cum trebuia să fie s, i că Raul ascunde
ceva. El, perdut în purtarea de grijă pentru frumoasa lui
avere, se simt, ea bine numai la câmp, printre grajduri, la
pădure s, i prin pepiniere, iară dânsa, doritoare de petreceri
s, i deprinsă cu luxul, nu putea suferi viat, a de la t, ară. Se-
ntâmpla din ce în ce mai des că treceau săptămâni de
zile fără ca să se vadă amândoi, el la mos, ie ori umblând
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după daraveri, iară ea la Bucures, ti, la Sinaia, la Constant, a,
oris, iunde se adună lume multă.

„Eu, om bătrân — îs, i zicea acum Vârlan — nu trebuia
să las lucrurile as, a, trebuia să fac ceva. „

O mângâiere avea s, i el: Raul rămase curat în gândul
tuturora.

S, i pe aceasta a trebuit însă s-o peardă.
S, ase săptămâni după moartea lui Raul, s-a prezentat la

el o femeie tânără, învăt, ătoare într-un sat în apropiere, cu
un bilet scris de mâna răposatului în aceeas, i zi în care-s, i
făcuse testamentul.

„Du-te la d-l Alecu Vârlan — se zicea-n bilet — s, i spune-
i adevărul, căci el va păstra secretul s, i va face tot. Dumne-
zeu să te aibă în paza sa. ”

- Ce este domnis, oară? întrebă d-l Vârlan, cu inima
încles, tată.

Ea îi numără pe masă una după alta opt scrisori, care
îi fuseseră adresate de răposatul.

Citind scrisorile cu răsuflarea oprită, suspinând din
când în când s, i schimbând la fet, e, bătrânul îs, i ridică în
cele din urmă ochii plini de lacrămi s, i se uita în fat, a tinerei
femei.

Era mai presus de toată îndoiala că Raul mai are un
copil, o fetit, ă de doi ani, care se afla în purtarea de grijă
a Ursulinelor din Sibiu s, i căreia făgăduise a-i asigura o
zestre de loc. 000 lei.

- Mai s, tie cineva, domnis, oară? întrebă el pe s, optite.
- Nu, - îi răspunse ea - nimeni afară de mine. Precum

at, i văzut din scrisori, mi-a mijlocit concediu pe timp de un
an s, i m-am întors numai după ce nu putea să bănuiască
nimeni nimic.
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- E interesul d-tale ca nici de azi înainte să nu afle
nimeni nimic, grăi dânsul, apoi începu să se plimbe prin
casă.

Se clătinau toate în jurul lui. Îi era greu afară din cale
gândul că tot ar mai putea să afle cineva adevărul. Trebuia
să-i asigureze cât mai curând copilei s, i întret, inerea, s, i
zestrea făgăduită, pentru ca mama ei să nu aibă cuvinte
de a se plânge.

Cum însă?! De unde să ieie banii fără ca să se simtă s, i
fără ca văduva s, i rudele să cadă la bănuială?

Un gând ademenitor îi lumină în cele din urmă fat, a.
- Domnis, oară, - grăi dânsul - eu sunt gata să adoptez

copila s, i să iau fat, ă cu dânsa toate datoriile unui părinte
adevărat.

Muma copilei dete din cap.
- Nu, domnule, îi răspunse. Am s-o adoptez eu, însămi,

îmi cer transferarea departe de aici, s, i acum după ce el nu
mai trăies, te, put, in îmi pasă ce gânduri îs, i va face lumea.

Nu-i rămânea bătrânului decât să-i asigureze suta de
mii de lei, astfel ca din veniturile ei să fie întret, inută copila.

Cum însă? De unde lua el o sumă atât de mare, as, a,
deodată, fără ca să rămâie urmă-n socotelile gospodăriei,
s, i cum se putea justifica fără ca să dea pe fat, ă adevărul?

- Am s-o fac, neapărat am s-o fac, dar te rog să-mi mai
las, i răgaz de câteva zile, acestea i-au fost cele din urmă
vorbe.

Tânăra femeie a plecat, nu cu mâna goală, căci trebuia
să achite taxa pentru întret, inerea copilei, dar peste zece
zile iar a venit.

D-l Vârlan nu ajunsese nici până acum să fie dumirit.
Adunase din economiile lui 42. 000 lei în scrisuri fon-
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ciare s, i era gata să-i deie deocamdată pe aces, tia. Putea
să-s, i mai facă vreo zece mii de lei dacă-s, i vindea biblioteca
s, i aparatele din laborator. Tot mai lipseau însă vreo 50.
000 lei, iar pe aces, tia nu s, tia încă de unde are să-i scoată.

A mai venit dar tânăra femeie s, i alte dăt, i, as, a, pe-
nsărate, când putea să scape de la s, coală, s, i nu venea în
silă, căci bătrânul, ca s-o mai mângâie, luase obiceiul de a
n-o lăsa să plece cu mâna goală.

Bughea trăgea cu ochiul.
Dacă bătrânul o vedea pe mazurcă din când în când,

as, a, din întâmplare, fără ca să mai întrebe cine este ea s, i
ce caută aici, omul lui de încredere nu mai întreba nici el
cine e femeia tânără care vine atât de des pe la bătrânul
s, i stă închisă cu el, dar s, optea s, i el dimpreună cu alt, ii că
Vârlan s, i-a pierdut la vreme de bătrânet, e mint, ile s, i s-a
încurcat rău de tot.

Mai vârtos s-au pornit apoi s, oaptele când s-a zvonit
că bătrânul are de gând să vândă biblioteca s, i aparatele
din laborator, s, i atât văduva, cât s, i rudele din ambele părt, i
s-au pus în mis, care, căci nimeni mai bine decât Bughea
nu putea să s, tie că tot ceea ce e-n casă e avutul răposatului.

Când vrei însă să-l prinzi pe hot, , îl las, i să săvârs, ească
fapta; nimeni nu 1-a împedecat dar pe bătrânul, s, i el a
vândut s, i aparatele, s, i cărt, ile, la care t, inea atât de mult.

III

Gândul lui Vârlan nu era să deie suta de mii de lei dintr-
al lui: aceasta ar fi fost o lipsă de pietate către răposatul,
care lăsase destulă avere pentru ca din veniturile ei să se
poată pune în timp de cât, iva ani o sută de mii de lei pe
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nesimt, ite la o parte. Vorba era însă ca să scape cât mai
curând de tânăra femeie depunând zestrea făgăduită la
casa de depuneri, apoi îs, i lua încetul cu încetul înapoi s, i
ceea ce depusese dintr-al lui. Chiar acum toamna punea
în vânzare peste 2000 chile de grâu, în urmă venea rândul
vinului s, i al lemnelor adunate peste vară în pădure, iar la
primăvară vindea porumbul s, i t, uica. Se putea stoarce din
toate câte ceva. Cum? Aceasta n-o s, tia deocamdată.

Pe la începutul lunei octombrie pret, urile grâului s-au
urcat în câteva zile de la 75 la 86 lei s, i cumpărătorii au
început să deie năvală.

Nu era greu să deie grâul cu 86 s, i să-l treacă în socoteli
ca fiind vândut câteva zile mai-nainte cu 74, ceea ce făcea
dintr-un condei peste 24. 000 lei pentru zestrea fetei.

Da! El nu era însă omul care poate să s, i facă asemenea
lucru. El să ieie înt, elegere cu negut, ătorul! ? Peste putint, ă.
Lucrul trebuia cu toate aceste să fie făcut s, i anume cât mai
curând.

După multă bătaie de cap s, i după grele lupte sufletes, ti,
nu i-a mai rămas decât să-l cheme pe Bughea s, i să-i spună
din fir în păr cum stau lucrurile, ca să facă el operat, iunea
s, i să-i fie la nevoie mărturie.

Bughea stetea rus, inat s, i nu îndrăznea să i se uite-n
ochi. S, tia acum de ce a vândut biblioteca s, i aparatele, s, tia
ce rost avea tânăra femeie, s, i vorbea din inima curată când
i-a făgăduit că nu va spune niciodată nimănuia nimic.

Nici n-a spus, s, i în clipa aceea a rupt în gândul lui toate
legăturile cu văduva s, i cu rudele.

E însă grea ispita în care cade cel ce s, tie un mare secret,
căci un mare secret e o mare putere s, i se cere oarecare
virtute ca să nu abuzezi de această putere.

Om istet, s, i fără de sfială, Bughea făcea operat, iunile
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pe care i le cerea bătrânul, dar mai făcea s, i altele.
S, i adecă de ce să nu facă! ? De cine s, i de ce ar fi avut

să se teamă! ? Lasă că bătrânul nu prea vedea cele ce se
făceau mai prin ascuns, dară chiar s, i dacă ar fi văzut, era
destul să-i s, optească la ureche: „Dacă nu taci, nici eu nu
tac! „ s, i tăcea.

Nu mai erau acum timpurile de mai-nainte.
Când pleca la gară, ca să se ducă la Ploies, ti ori poate

chiar la Bucures, ti, Bughea alegea din grajd cei mai frumos, i
cai, îs, i lua „cocoana„ la dreapta s, i treceau zile până ce se-
ntorcea. De! erau concerte s, i teatre s, i s, antanuri s, i prieteni
s, i modiste s, i croitori care te t, in în loc.

Mai dăi apoi s, i cu lant, urile de aur, cu inelele, cu brăt, ările,
cu ceasornicele s, i cu fel de fel de alte lucruri frumoase s, i
plăcute, care costă s, i ele ceva s, i de care un om s, i mai ales
o cocoană care se respectă nu poate să se lipsească.

A ies, it, în sfârs, it, la iveală că „cocoana„ are s, i ea un
copil fără tată s, i trebuie, ca oris, ice mumă adevărată, să
poarte grijă de el s, i să-i asigure viitorul.

„De unde iese pentru unul - îs, i zicea Bughea, care t, inea
să aibă un trai bun - poate să iasă s, i pentru altul. „

Bătrânul mai nu vedea, mai se făcea că nu vede, dar
se zbătea din ce în ce mai rău, căci nu numai îs, i făcea
mustrări, ci mai simt, ea că văd alt, ii s, i se temea-n fiecare
clipă că lucrurile se dau pe fat, ă s, i toate i se surpă-n cap.

După ce prin martie a ajuns, în sfârs, it, să poată depune
zestrea, el a răsuflat us, urat s, i-a luat hotărârea de a se opri,
renunt, ând să mai scoată s, i ceea ce deduse dintr-al său.
Ce nevoie mai avea el de economiile lui, când era asigurat
până la sfârs, itul viet, ii sale?!

Cum să-l oprească însă pe Bughea, care mergea îna-
inte cu hotărârea omului care-s, i face datoria?!

751



Chinuit de gândul că alt, ii văd s, i tac, ca să facă s, i ei ca
Bughea, el nu mai avea nici tigna somnului, nici poftă de
mâncare s, i umbla buimac de ici până colo pe mos, ie, se
lega de toate nimicurile s, i simt, ea-n fiecare clipă că tot, i îl
iau peste umăr ca pe un trecător s, i nimeni nu mai t, ine
seamă de dânsul.

Mai rămăsese însă unul, Raumer, care se încrunta
când cineva îndrăznea să pună fie măcar s, i numai printr-
un gest la îndoială buna-credint, ă a bătrânului s, i curăt, ia
gândurilor lui. S, tia s, i el multe s, i le avea notate în toată re-
gula, dar adeseori îs, i zicea: „O fi nevoit bătrânul să sufere
pe mos, ie s, i un om ca Bughea„.

Parcă Bughea ar fi fost om care-ntreabă pe cineva dacă-
l sufere ori nu!

A fost grea de tot pentru Vârlan ziua când Raumer,
nemaiiertându-l firea să tacă, a venit să-i spună ce are pe
inimă.

Ce putea să-i răspundă?!
Îs, i s, tergea nădus, elile, tus, ea-n sec s, i-o scălda în s, apte

ape, rugându-l să fie cu răbdare, că toate se vor îndruma
pe calea cea bună, apoi s-a îmbărbătat s, i 1-a chemat pe
Bughea, ca să-l roage cu toată dragostea părintească să fie
cu băgare de seamă, că lumea face caz mare s, i de cele mai
mici lucruri.

Bughea era cuprins de indignat, iunea legitimă a omu-
lui care n-are să se teamă de nimeni.

Auzi d-ta! ? un neamt, , pripăs, it de prin t, ări depărtate,
să-l controleze pe el, care s-a pomenit aici s, i a fost crescut
anume pentru mos, ie! ?

Un venetic să ducă vorbe-n lume s, i să se atingă de
numele unui om cinstit, care a executat ordine primite de
la superiorul său?!
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- Am să-i arăt cine sunt! strigă. Ori eu, ori el!
Era o nebunie ceea ce zicea Bughea, căci, după con-

tract, Raumer avea să primească la concediare leafa pe
doi ani, 24. 000 lei, dar bătrânul tremura când se gândea
că Bughea, voind să-s, i apere „bunul nume„, ar putea să
spună ceea ce s, tia. Bucuros dar că poate scăpa cu obrazul
curat, Raumer, s, i-a luat banii s, i a plecat, ca să-i facă lui
Bughea loc.

„Bughea director s, i mazurca mare s, i tare! ziceau gu-
rile rele. Acum o să meargă toate strună: un hot, s, i un
pungas, fac împreună bună tovărăs, ie! „

As, a s, i era.
Radu se juca sub privegherea guvernantei sale prin

curte, prin livezi, pe câmp ori prin pădure, după cum era
timpul.

Văduva, remăritată, era mult, umită că-s, i ia cele patru
mii de lei regulat la trimestru.

Rudele băiatului îs, i căutau de treburile‘lor, căci, la
urma urmelor, interesele băiatului, iar nu ale lor erau în
joc.

Bughea cunos, tea bine lumea în care trăia s, i n-avea
cuvinte de a se teme: mergeau toate strună, ca într-o lume
cu cea mai bună rânduială, s, i-n vreme ce bătrânul pierea
pe picioare, de-i tremura mâna când îi dedea subscrierea,
Bughea se îndopa s, i mazurca se înfoia în mătăsuri s, i-n
catifele.

As, a ar fi mers până la sfârs, it dacă Bughea n-ar fi avut
s, i-un păcat pe lângă marile lui virtut, i.

T, inea ca lumea să se plece-n fat, a lui, s, i vai de cel ce se
uita chiorâs, la el, căci îl lovea ca pe Raumer, de unde nu-s, i
mai venea în fire.

Trebuia dar să se găsească între cei mult, i, în cele din
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urmă, unul care-s, i ia inima în dint, i s, i se duce să facă
denunt, area.

Lui Bughea put, in îi păsa, căci el avea pe cine să se
descarce s, i era sigur că bătrânul cu nici un pret, nu va
spune adevărul; bătrânul era însă mai mult mort decât
viu când s-a pomenit cu procurorul s, i cu judecătorul de
instruct, iune la castel s, i-a fost poftit să le deie oarecare
lămuriri.

IV

O grea vină-l apăsa pe Vârlan s, i-l făcea să umble adeseori
fără astâmpăr, încât mult, i nu-l mai socoteau în toată firea:
a primit o sarcină, pe care nu era în stare s-o poarte, s-
a răzemat pe un om de nimic s, i a suferit s, i acoperit cu
numele lui o mult, ime de mis, elii.

S-a dovedit fapte neîndoioase s, i cu acte-n toată regula
că s-au săvârs, it neregularităt, i s, i că mos, ia a fost păgubită
în timp de aproape trei ani cu cel put, in 130. 000 lei, dar
Bughea stetea om cu obrazul curat, căci toate s-au făcut
cu subscrierea dată de d-l Alecu Vârlan.

Acesta se socotea dar s, i singur el vinovat de a fi abuzat
de încrederea testatorului s, i, după lege, dator să deie cu-
venita despăgubire s, i vrednic de pedeapsa croită de lege
pentru abuzul de încredere.

Vârlan stetea cu capul plecat s, i recunos, tea s, i el că a
fost păgubit orfanul, că e la mijloc abuz de încredere, că
trebuie neapărat să fie pedeapsă, că el însus, i e vinovat s, i
că are dreptate lumea care-l socotes, te mis, el s, i arată cu
degetul asupra lui.

„Să vie oris, ice! îs, i zicea dar. E vrednic fiecare de soarta
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pe care el însus, i s, i-o face. ”
Mint, ile i se turburau însă s, i întreaga fire i se răzvrătea

când îs, i dedea seamă că n-are voie să se deie biruit, ci tre-
buie cu orice pret, să poarte până-n sfârs, it grijă de băiatul
lui Raul s, i de avutul lui.

De zece ori lua-n fiecare zi hotărârea de a se duce la
judecător, ca să-i spună adevărul, să-i pună pe masă scri-
sorile primite de la tânăra femeie s, i să arate dovada c-a
depus 100. 000 lei. Voia, dar nu-l ierta firea s-o facă.

Era peste putint, ă ca el să spună că fetit, a e mai mică
decât băiatul, născută din adulter.

Osândit în prima instant, ă, el a făcut apel, amăgindu-
se cu gândul că va putea să facă în fat, a mai bătrânilor
judecători de la curte ceea ce n-a făcut la tribunal.

El nu mai era însă-n stare să se îmbărbăteze: stetea
ceasuri întregi ca tâmpit în jet, ul lui ori se lungea pe divan
s, i-s, i închidea ochii cuprins de simt, ământul că nu e cu
putint, ă să mai trăiască un om căruia nu i-a mai rămas
decât să moară.

Nu! Chiar dacă ar fi putut lua hotărârea, de a-l da pe
Raul de gol, el nu era omul care, spre a se scăpa pe sine,
poate să deie pe gura lumii o biată femeie amăgită într-
o clipă de slăbiciune s, i să dezvăluie pata urâtă pe care o
copilă nevinovată o purta chiar din zămislire pe frunte.

As, a a vrut s, i Raul el însus, i, care a t, inut atât de mult
să-s, i ascundă păcatul, ca să nu adimenească prin fapta sa
pe alt, ii.

Câteva zile înaintea termenului de înfăt, is, are el a pri-
mit un bilet prin care pres, edintele curt, ii 1-a poftit să treacă
pe la dânsul, ca să-i deie câteva lămuriri confident, iale.

Fiind subliniată vorba „confident, iale„, bătrânul a tre-
sărit s, i parcă i-a trecut un junghi prin inimă.
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Ce „confident, e„ putea să aibă pres, edintele curt, ii cu
dânsul! ?

Aici nu putea să fie la mijiloc decât o destăinuire făcută
de Bughea, singurul care s, tia ceva.

„S, i eu tot îl mai sufăr în curtea aceasta! „ îs, i zise bă-
trânul rus, inat.

Mare i-a fost dar zăpăceala când, ducându-se la pres, edinte,
acesta i-a prezentat un proces-verbal, prin care d-l maior
Aurel Marja, pensionar, de 62 ani, declară că pune la dispozit, iunea
curt, ii recipisa pentru o sută de mii de lei, pe care d-l Alecu
Vârlan, în vârtutea unei promisiuni făcute de răposatul
Raul Stolnicu în ajunul căsătoriei sale, a depus-o la casa
de depuneri ca zestre a copilei Elvira, acum fiica adoptivă
a sa s, i a sot, iei sale Maria.

Bătrânul rămase cu ochii-nholbat, i.
- Care va să zică, ea s-a măritat s, i-a adoptat dimpreună

cu sot, ul ei copila! ? grăi dânsul ca într-un fel de aiurire.
- Da, - zise pres, edintele - s, i s-a constatat că d-ta ai

depus banii. Nu mai rămâne acum decât să ne prezent, i
dovezi că ai făcut depunerea în vârtutea unei dorint, e ex-
primate de răposatul ca ultimă a sa voint, ă.

D-l Vârlan stete câtva timp pe gânduri.
În suta de mii de lei erau economiile viet, ii lui, biblio-

teca s, i aparatele lui.
- Nu, - grăi dânsul în cele din urmă - asta nu se poate.

Poate în mare nevoie să abuzeze omul de încrederea celor
vii, dar de încrederea celor mort, i niciodată.

- Dar noi, curtea, urmă pres, edintele, avem să moti-
văm sentint, a s, i nu putem să te achităm dacă nu ne putem
răzema pe dovezi neîndoioase.

- Mă condamnat, i, grăi bătrânul, căci vinovat sunt,
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dacă nu de rea-credint, ă, de us, urint, a cu care am proce-
dat.

Vina aceasta s, i-o spăs, ise însă cu prisos, s, i nu mai rămâ-
nea decât să se-mbărbăteze ca să deie la o parte pe mis, elul
care-l adusese aici, ceea ce în clipa aceasta era s, i hotărât
să facă.

- Scrisori de un caracter cu desăvârs, ire intim, urmă
el, nu pot fi puse la dispozit, iunea judecătorilor. Nu ca să
mă apăr, ci pentru ca recipisa să fie restituită copilei, vă
voi arăta, d-le pres, edinte, d-voastre personal, între patru
ochi, ca unui om de onoare, spre a vă forma convingerea,
atât scrisoarea în care răposatul a făcut promisiunea, cât
s, i un bilet scris în ajunul mort, ii sale, dar din mână nu dau
nimic. El însus, i a voit să rămâie o taină în veci ascunsă a
viet, ii lui.

Pres, edintele s-a plecat, s, i câteva zile-n urmă curtea a
constatat că inculpatul a procedat cu bună-credint, ă.

„Acum e vorba să sfârs, esc cu Bughea! ” îs, i zise bătrâ-
nul după ce s-a întors acasă.

Chemându-l la sine, i le-a îns, irat una câte una, apoi 1-a
poftit să strângă iute tot ceea ce a adunat s, i să vadă că-n
timp de patruzeci s, i opt de ceasuri să nu-i mai rămâie nici
o urmă prin partea locului.

- S, i să nu te pună păcatul să scapi vreo vorbă, a adăugat,
că e destul să fac un semn ca să intri tu unde erai să mă
bagi pe mine!

Bughea s-a retras umilit, cu ochii în pământ s, i târându-
se de-a-ndoaselea, apoi, ies, it la aer, nu s-a mai uitat înapoi.
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Din t, igănie

1. Bumbu t, iganul

Eram în vara anului 1869 adjunct notarial vulgoscrietor
la Cumlăus, , un mare sat de pe Câmpie, nu departe de
Arad, s, i-l aveam pe Giurgiu Ves, can coleg mai bătrân s, i
mai priceput în ale notărăs, iei.

Principalul nostru, acum răposatul G. Popovici, căruia
prietenii îi ziceau s, i Briha, era un fel de urias, , înalt, spă-
tos s, i bine hrănit s, i avea o voce de basso de zăngăneau
ferestrele bisericii când el, teolog absolut, cânta din strană
heruvimul ori priceasna. Cu deosebire zelos s, i cuprins de
temerea ca nu cumva să i se îngrămădească „restant, ele”,
el se scula cu noaptea-n cap, umbla cu pas, i greoi s, i bombă-
nind prin cancelarie, ca să-s, i reguleze hârtiile, apoi mun-
cea fără de răgaz, cu cana de apă rece în fat, a lui, s, i nu ne
lăsa nici pe noi să mai răsuflăm stând de vorbă.

Cu totul alt om se făcea după ce mirosul de bucate
pătrundea-n cancelarie. El se-nviora s, i-s, i descret, ea sprân-
cenele. Mâncăcios n-ai fi putut să-i zici, dar îi plăcea să
mănânce a-ndelete s, i pe gustate, iar după ce-s, i potolea
foamea, i se deschidea inima, i se dezlega limba s, i era ne-



secat în născocirea glumelor de tot felul, încât abia pe la
trei-patru-l ierta firea să se scoale de la masă.

Când era vorba de aceasta, îl întrecea părintele satului,
jupânul birău Petre Muscău, unul dintre cei mai înstărit, i
săteni, om mărunt s, i cam slab, oaches, , cu privirea scrută-
toare, cu pletele totdeauna răsucite pe fus, curat la mâni,
s, i la fat, ă, s, i la îmbrăcăminte s, i oarecum molatec atât la
vorbă, cât s, i în toate mis, cările lui.

Avea gospodărie întinsă, dar o lăsa în grija nevestei
sale, s, i era mare minune să-l găses, ti acasă, unde i se ura.
Nu ne apucam diminet, ile bine de lucru, s, i ne pomeneam
cu el în cancelarie, unde nu prea avea treabă. Pornit a
căuta în toate cele partea hăzoasă, el ne făcea să râdem
pentru ca să râdă s, i el, cum se zice, atât de dracul, cât s, i
de tămâie.

Principalul râdea s, i el, dar adeseori îs, i perdea răbda-
rea.

- Caută-t, i, omule, de treabă - îi zicea atunci - s, i lasă-ne
să lucrăm, că nu mai s, tim unde ne stă capul.

Muscău ies, ea, mai umbla căscând de ici până colo,
apoi trecea în cârciuma de alături, unde găsea de cele mai
multe ori oameni care s, tiu unde le stă capul, s, i cinstea mai
pe unul, mai pe altul, care era gata să-i t, ie de urât ori să
râdă de glumele lui, mai ales vreunul dintre t, iganii care
n-aveau nici ei altă treabă.

Era adecă la Cumlăus, s, i-o t, igănie vestită, peste o sută
de fumuri, nu corturari, nici lingurari, nici lăutari, nici
golani ce caută oase, zdrent, e s, i tinichele ruginite prin
grămezile de gunoi, ci tot geambas, i de cai, oameni cu
stare, unii chiar bogat, i, tot, i fuduli, lăudăros, i s, i guralivi.

Muscău avea o deosebită slăbiciune pentru ei. Îs, i pe-
trecuse copilăria în mijlocul lor s, i vorbea t, igănes, te ca cel
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mai neaos, cioroi, le cunos, tea firea s, i apucăturile, s, tia să
umble cu dâns, ii s, i cu dâns, ii îs, i făcea cele mai multe tre-
buri. T, ineau însă s, i t, iganii la el, de s-ar fi făcut moarte de
om la alegeri dacă ar fi voit cumlăus, enii să-s, i pună pe altul
birău, iar nu pe „dumnezeul t, iganilor”, cum îi ziceau cei
răi de gură.

Câte s, i mai câte se petrec s, i rămân îngropate într-o
t, igănie! ? Oris, icât ar t, inea t, iganii unii la alt, ii s, i oris, icât de
înrădăcinată li-ar fi neîncrederea, el le s, tia toate s, i-i băga
în draci când le s, optea câte ceva la ureche.

S, tiindu-i limbut, i s, i us, uratici, el îi zgândărea cu vorbe
măgulitoare.

- Cine face cinste?! întreba intrând în cârciumă.
Geambas, ii dedeau pe-ntrecute năvală, căci t, iganul

primes, te bucuros ceea ce-i dai, dar îs, i perde capul de bu-
curie când te pui în rând cu el s, i se poate lăuda c-ai primit
de la dânsul.

- Ei, s, i ce mai s, tii? întreba după ce-nchina paharul. Ce
mai e pe la voi? Pe unde ai mai umblat? Ce-ai mai păt, it?
Pe cine ai mai prostit?

Zicând apoi când: „As, ? ”, când „Se poate? ”, când:
„Auzi d-ta? ”, ori: „Ei, s, i! ? ”, când: „Bravo t, ie! ”, el nu numai
îs, i petrecea timpul bine, ci mai s, i scociorea multe, încât
t, iganii erau în stare să jure că stă în legătură cu Bengu al
lor, care le s, tie toate s, i i le s, i spunea, s, i tremurau în fat, a
lui.

Când nu găsea pe altul, se mult, umea cu Bumbu, un
cioroi mărunt s, i sprinten, de curând scăpat din cătănie,
pe care-l s, i făcuse chis, -birău, adecă vătăs, el.

- Măi, - îi s, optea, ca să-i pună fitil, la ureche - tu ai ies, it
acum din rândul t, iganilor s, i ai trecut în partea noastră,
făcându-te cel dintâi după mine. Noi amândoi stăpânim
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satul: tu pe t, igani, iară eu ciurucul cellalt.
Ca să-l încredint, eze mai bine, i-a dat un lung băt, de

alun, pe care a pus pecetea satului.
Se s, i simt, ea Bumbu. N-ar fi venit, Doamne feres, te, la

casa oras, ului descult, ori în izmene, cum umblau chiar s, i
cei mai bogat, i dintre t, igani acum, în timpul căldurilor de
vară. Era totdeauna îmbrăcat în nădragi strâmt, i, încălt, at
în cizme cu turetci lungi s, i cu călcâiul înalt, la pălărie purta
un mare smoc de colilie, iar peste cămas, a cu mâneci largi
avea un peptar de postav ros, u ca floarea macului, cu două
s, iruri de bumbi de argint adevărat.

- Bine, Bumbule, - îi zise într-un rând Muscău, uitându-
se cu jind la peptar s, i numărând din ochi bumbii cei mari
s, i des, i - dar cine o să ne vadă împreună n-o să mai s, tie care
dintre noi amândoi e birăul. Mare frumuset, ă de peptar!
Mare scumpete de bumbi!

Bumbu se-nălt, ă t, ant, os, din călcâie.
- De - îi răspunse înotând în fericire - peptarul mi 1-a

făcut, mânca-te-as, , nevasta, iar bumbăria mi-au dat-o ai
nos, tri.

- Fie! dar nici nu e pe toată Câmpia sat care se poate
făli cu chis, -birău ca tine.

Cum să nu să simt, ă Bumbu? Cum să nu umble călcând
pe călcâie, legănându-se din s, olduri s, i clătinându-s, i capul?

„Huptai! Firtig! ” striga când îl chemai, s, i nu mergea,
ci zbura când îi ziceai: „Să te duci! ”. I se-ntâmpla, ce-i
drept, adeseori că iar se-ntorcea, ca să-ntrebe: „Dar unde
să mă duc s, i ce să fac? ” dar, totdeauna des, tept, s, i atunci
era încredint, at că prost es, ti tu, care 1-ai trimis fără ca să-i
spui s, i unde.

Des, i nu era dintre cei plătit, i, Bumbu t, inea mult la sâm-
bria lui de 15 florini pe lună, căci era-n gândul lui agonisită
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cu mare cinste s, i se simt, ea în al s, aptelea cer când putea
să li-o arate celorlalt, i t, igani s, i să se cinstească din ea.

Nici nu era apoi sâmbria lui ca toate sâmbriile.
Intrase în slujbă la 20 ale lunei s, i tot la 20 îs, i lua s, i

sâmbria. Deoarece tot, i ceilalt, i s, i-o luau pe a lor la 30, el,
s, i socru-său, s, i cumnatu-său, s, i verii săi, s, i ceilalt, i ce mai
erau prin pregiurul lui dedeau cu socoteală că Muscău nu-l
pune în rând cu oris, icine, ci îi socotes, te luna numai din
20 de zile s, i-l plătes, te cu l0 zile mai-nainte.

Când se apropia dar ziua de 20 ale lunei, întreaga
t, igănie era cuprinsă de un fel de neastâmpăr, iară el dedea
zor să-s, i ia cei 15 florini, pentru ca nu cumva să i se mai
lungească luna.

Într-una din zile s, edeam la masă.
Aveam în fat, a noastră un mare blid de raci, slăbiciunea

principalului, care mâncase a-ndelete, cum îi era obice-
iul, vreo cincisprezece s, i abia începuse să mănânce. Giur-
giu s, i eu, sătui acum, îi t, ineam de urât cam pe căscate s, i
s, tergându-ne din când în când sudorile.

Bumbu dedea mereu, scăpărând din picioare, târcoale
pe la us, ă.

Zărindu-l, principalul începu să zâmbească. Des, i nu
s, tia t, igănes, te, îs, i petrecea s, i el, când n-avea altă treabă,
bucuros timpul „cu ai nos, tri”.

- Ce e, Bumbule? întrebă el.
Bumbu-s, i scoase pălăria cu colilie, se opri în prag s, i se

plecă smerit s, i zâmbind dulceag.
- Uite, t, ucu-te, - grăi dânsul - leafa dregătoriei nu mi-a

dat-o „pret, itorul” s, i trece ziua.
- Bine, măi, - întâmpină notarul - dar mai avem zece

zile pân’ la sfârs, itul lunei.
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Bumbu începu să tremure de i se scutura ca-n bătaia
vântului colilia din pălărie.

Era în gândul lui un lucru învederat că nu s, tie notarul
taina. Să i-o spună ori să nu i-o spună? Să-l deie ori nu pe
Muscău de gol?

El mai făcu tiptil un pas înainte.
- Mie - grăi apoi pe s, optite - nu mi-o dă ca la ceilalt, i,

ci cu zece zile mai-nainte. Îmi socotes, te luna - adăugă s, i
mai încet - din douăzeci de zile numai.

Noi bufnirăm de râs, dar principalul ne făcu semn să
ne stăpânim.

- Care va să zică tot la douăzeci s, i iar la douăzeci.
Notarul se uită cu un fel de tăinicie împregiur.
- Închide us, a, ca nu cumva să ne mai audă cineva, îi

s, opti apoi t, iganului.
Bumbu rămase zăpăcit. Nu-i venea deloc la socoteală

să stea cu us, a-nchisă, s, i-l răzbise temerea că s-a sfârs, it
acum cu luna socotită din numai douăzeci de zile.

- Închide us, a, t, igane, - se răsti notarul - s, i să nu te
pună Benga să-t, i umble gura, că te cotonogesc în bătăi.

Cuprins de frică, Bumbu îs, i luă inima-n dint, i s, i-nchise
us, a, apoi se opri stând smirna-n fat, a mesei.

- Tare es, ti prost, măi Bumbule! îi zise notarul. Nu vezi
tu că Muscău al vostru e un hâtru s, i te îns, eală?

Bumbu dete îndărătnic din cap.
Nu intra în mintea lui gândul că poate Muscău să-l

îns, ele pe el, nici că cineva în lumea aceasta poate să pros-
tească o întreagă t, igănie.

- Bine! urmă notarul. Unul s, i cu unul cât face?
- Doi face, răspunse t, iganul, chiar doi.
- Dar doi cu doi?
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- Patru fac, să trăies, ti.
- Dar zece cu zece?
- Douăzeci.
- Dar douăzeci cu douăzeci?
- Fac patruzeci.
- Ei bine, - stărui notarul - dacă douăzeci s, i cu douăzeci

fac patruzeci s, i el te plătes, te acum la douăzeci s, i iar la
douăzeci, din câte zile-t, i socotes, ti luna? Nu din patruzeci?

Bumbu dete iar din cap s, i se uită la noi zăpăcit, sperios
s, i scărpinându-se când la ureche, când în cres, tet.

Nu mai era în stare să-s, i deie seama dacă fac ori nu
patruzeci, s, i nu-i era de bani, ci de rus, inea pe care o pate
dacă iese la iveală c-a fost prostit. Iar prostit era fie de
unul, fie de altul.

- Uite, — stărui notarul - să-t, i spună s, i d-lor, că sunt
scriitori s, i se pricep în ale socotelilor.

- De, - grăi Giurgiu - ce să zic? Eu as, a s, tiu, că douăzeci
s, i cu douăzeci în toate t, ările fac patruzeci.

- Pot, i să le numeri s, i pe degete, adăugai eu.
Bumbu tot nu era convins. Oris, icât de multă silint, ă

ne-am fi dat însă noi, nu puteam să ne stăpânim râsul, s, i
aceasta-l zăpăcea s, i mai rău.

- As, a să fie oare? grăi dânsul, fricos.
- Când mărturisim noi, tot, i trei cărturari, stărui prin-

cipalul. Nu vezi cum râd amândoi de prostia ta?! Dacă nu
ne crezi pe noi, du-te s, i-ntreabă pe t, iganii tăi. Auzi?! om
ca tine!

Să-ntrebe el pe t, igani?! Dar tocmai de aceasta voia să
scape. I-ar fi sărit cu tot, ii în cap, ca să-l ocărască pentru
rus, inea ce le-a făcut, I-ar fi luat cu „huideo” purdelus, ii s, i
1-ar fi lătrat tot, i cânii.
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- Aoleo! strigă trântindu-s, i în cap pălăria cu colilie. O
să văd eu care se prinde cu mine, cine vrea să-l prostească
pe Bumbu al lui Farculea. Mis, -fărămis, îl fac dacă-l prind
cu minciuna! urmă încheindu-s, i la piept bumbii de argint,
apoi se-ntoarse în călcâile cele înalte, deschise pe izbite
us, a s, i o porni nebunatic să-l caute pe Muscău.

Noi alergarăm la fereastră, ca să vedem cele ce aveau
să urmeze.

Muscău se întorsese s, i-s, i făcea plictisit de lucru prin
fundul largei curt, i, unde se aflau grajdurile pentru armă-
sari s, i pentru taurii de prăsilă ai satului. El începu să râdă
cu toată pofta când îl văzu pe Bumbu venind ca t, apul gata
de a se lua în coarne.

- Râzi, hai! râz? i! îi zise t, iganul rânjindu-se ca s, i când
ar fi mus, cat în pară pădureat, ă. Râde numai, râde, c-o să-t, i
treacă pofta de râs când o să vezi cum îs, i bat joc ăia de noi,
de noi amândoi, de mine s, i de tine.

Zărindu-ne s, i pe noi la fereastră, Muscău îs, i dete cu so-
coteala că e vreo s, otie de a notarului la mijloc s, i se-ncruntă
la t, igan.

- Ce-i?! se răsti la el. Te-a apucat strechea?!
- Auzi?! stărui Bumbu. Zice că m-ai prostit s, i m-ai

îns, elat.
- De câte zile-mi socotes, ti luna?
- Muscău începu iar să râdă.
- De treizeci, cioroiule, îi răspunse. Nu cumva la voi

luna e mai lungă?
Bumbu se uită mânios la el.
Nu-i mai rămânea acum îndoială că are notarul drep-

tate. Dacă i-ar fi zis fie douăzeci, fie patruzeci, 1-ar fi
crezut: treizeci nu putea însă să fie când el lua leafa la
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douăzeci.
- Care va să zică, mă pălis, i?! se tângui dânsul. Îmi

turnas, i luna din patruzeci de zile s, i mă făcus, i de râsul sa-
tului?! Jupâne birău, urmă scot, ându-s, i iar din cap pălăria
s, i rugându-se pe gemute. Gaură-n cer nu se face dacă mi-
o las, i cum a fost vorba, de douăzeci. Fă-mi, mânca-t, i-as,
ochii, dreptate s, i nu mă lăsa de batjocură.

Abia acum se porni Muscău cu toată pofta pe râs. Râ-
deam însă s, i noi la fereastră, ba principalul ies, i chiar în
pridvor.

- Haid‘, - se răsti Muscău - cară-te de aci, că-i pun pe
ceilalt, i să-t, i tragă o bătaie de crapă nădragii pe tine.

Bumbu rămase cu gura căscată, cel mai de plâns din-
tre oamenii de pe fat, a pământului. Nu s, i-ar fi închipuit
niciodată că poate Muscău să-i vorbească lui as, a.

- Adecă nu-mi faci dreptate?! grăi dânsul îndârjit. Au
dreptate notăras, ul s, i scriitorii, care râd de noi amândoi?!
Jupâne birău, bagă de seamă că se-ntâmplă o mare neno-
rocire de-o să ne meargă pomina.

- Piei, t, igane, să nu te mai văd în ochi! strigă Muscău
ridicând băt, ul, ca să-l sperie.

- Mare nenorocire o să se-ntâmple! strigă iar Bumbu,
ca ies, it din mint, i. Îmi faci ori nu dreptate?! Spune: îmi
faci ori nu?!

- Du-te dracului, smintitule! îi zise Muscău s, i se în-
toarse ca să se depărteze.

Bumbu începu să scrâs, nească din dint, i: măsura era
plină, mai mult nu putea să rabde.

- Fugi, hai, fugi?! răcni. Las’, că am să-t, i arăt eu t, ie
cine-i Bumbu T, iganul!

Cuprins de un fel de turburare, el rupse colilia de la
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pălărie în bucăt, ele, pe care i le aruncă lui Muscău în fat, ă,
îs, i trânti pălăria de pământ; apoi dezbrăcă peptarul cel
cu bumbi de argint, îl luă în dint, i, îl sfâs, ie s, i i-l aruncă lui
Muscău la picioare.

- As, a vezi, - strigă - as, a-t, i trebuie t, ie! Satură-te, calâule!
Dă-i-o la bunica mă-ti să-s, i facă din ea tichie s, i caută-t, i,
dacă mai găses, ti, chis, -birău ca mine!

Mult, umit apoi de ceea ce făcuse, el se-ntoarse s, i se
depărtă, văicărindu-se: „Iacă ce mi-a făcut Muscău! ”

Pe-nserate ne-am pomenit cu întreaga t, igănie în fat, a
primăriei. T, igani de toate vârstele, t, igănci s, i t, igăncut, e,
purdei s, i purdelas, i se-ndesuiau de-a valma s, i făceau gură
de ai fi crezut că au să răstoarne ceea ce le cade-n cale.

Când Ie-a ies, it însă Muscău în fat, ă s, i s-a încruntat la
ei, s-a făcut linis, te ca-n biserică după ce popa a ies, it cu
darurile.

Bârcălău, cel mai cu rost dintre t, igani, s-a uitat o dată
cu străs, nicie împregiurul lui, apoi a înaintat spre Muscău.

- Jupâne birău, a grăit el. Se-ntâmplă. De! oameni
suntem. Bumbu al nostru e copilas, nevinovat s, i fără price-
pere. S, tim că t, i-a făcut mare supărare, dar oameni suntem.
Haid’, să treacă s, i de la noi: să nu fie douăzeci, dar nici pa-
truzeci. Pune-l s, i pe el la treizeci, în rând cu ceilalt, i, că tot
om e s, i t, iganul, s, i dă-i peptarul, să i-l cârpească nevastă-sa,
s, i pălăria, ca să nu umble cu capul gol, ca la-nmormântare.

As, a s-au s, i-mpăcat lucrurile. Să nu-l mai fi pus însă
pe nimeni păcatul să rostească în fat, a lui Bumbu vorba
douăzeci, că făcea spume la gură s, i era-n stare să sară cu
cut, itul.
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2. Joimărit, a

Făceam, câtă vreme t, ineau căldurile, adeseori călătoria de
la Cumlăus, până la Cris, s, i înapoi, iar acela care ne ducea
s, i ne aducea era mai ales Fercus, , o matahală de t, igan înalt,
spătos s, i cu fălcile late. Mai aveau s, i alt, ii dintre t, igani cai
buni s, i cărut, ă ferecată, dar t, igănimea-l împingea înainte
fiindcă era om inimos, iar el t, inea să-s, i arate virtutea.

Fiindcă era în cancelarie mult de lucru, nu puteam să
plecăm mai-nainte de s, ase, ba se făceau adeseori s, i s, apte
fără ca noi să fim plecat, i.

Fercus, se-nfiint, a însă pe la patru, câteodată chiar pe la
trei s, i ne dedea zor să plecăm, că ne prinde noaptea. După
ce ne vedea apoi urcat, i în cărut, ă, le dedea bici cailor s, i ne
ducea în săltate, ca să nu-l prindă noaptea la-ntoarcere.

Oris, icât de inimos ar fi fost, cu umbrele nopt, ii nu se-
ncurca t, iganul bucuros.

Babele, care dau cu bobii ori cu cărt, ile, ghicesc din
ghioc ori din palmă s, i se pricep la fel de fel de vrăji, îi
spuseseră de atâte ori că lumea e plină de duhuri, care
ziua se potolesc s, i stau pitite, dar nopt, ile ies la iveală, ca
să-i încurce pe oameni, să-i ducă-n ispită s, i să-i împingă
spre rele ori să-i peardă dacă li se pun împrotivă. Omul
cu minte îs, i părăses, te doar treaba s, i nu umblă noaptea, ci
stă-n casa lui, afumată cu tămâie.

Oris, ice ar fi făcut însă Fercus, , noi tot pe întunerec
ne întorceam, ba, t, inut, i de atâta timp în ham, nemâncat, i,
neadăpat, i s, i gonit, i la ducere, caii nu mai mergeau la-ntoarcere
decât în pas, s, i ne prindea noaptea-n câmpul pustiu, unde
numai pe ici, pe colo se ivea prin depărtări câte o mogâldeat, ă
des, irată, câte un salcâm ori câte o cumpănă de put, .
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Pe noi nu ne supăra încetineala cailor. Răcoarea înse-
rării era plăcută, noaptea s, i-n singurătate viat, a sufletească
se defăs, ura mai din plin s, i vorbeam Giurgiu s, i eu mai des-
pre una, mai despre alta, iară Fercus, trăgea cu urechea, ne
auzea vorbind s, i se simt, ea bine-n pelea lui.

Se-ntâmpla însă câteodată că numai unul dintre noi
putea să plece. Atunci Fercus, se făcea de tot vorbăret, . Spu-
nea mereu câte-i treceau prin minte, iar după ce ajungea
la fundul sacului cu minciuni, se punea pe-ntrebări. Tot
i se-nfunda în cele din urmă s, i cu întrebările. Atunci se
uita cuprins de-ngrijare înapoi.

- Ei, de ce tot taci? zicea. Mai spune s, i d-ta ceva.
Mult îi era fioroasă tăcerea-n singurătatea nopt, ii, s, i

dacă s-ar fi pomenit singur, s, i-ar fi părăsit trăsura s, i caii,
ca să alerge după mine.

Nu mă ierta firea să-l bag în boală pe t, igan s, i-i t, ineam
tot drumul de urât.

A păt, it-o însă chiar s, i la el acasă, în mijlocul t, igăniei,
unde se petreceau adeseori cele mai fioroase lucruri.

Des, i om încă tânăr, Fercus, avea fată mare, nu t, igăncus, ă
frumus, ică, ci t, igancă frumoasă, înaltă s, i subt, irică, us, oară
s, i mlădioasă, cu obrajii plini, rotunzi s, i de o rumeneală
arămie, cu dint, ii curat, i între buzele ros, ii, cu ochi mari
s, i cu un zâmbet oarecum drăcos în fat, ă. T, inea Fercus, la
ea s, i o-mbrăca numai în mătăsuri, căci avea de unde, iar
t, igănimea se fălea cu dânsa s, i nici nu-i mai zicea Garofit, a,
cum o chema, ci Grofit, a.

Fiindcă era trecută de cincisprezece ani s, i cam prostut, ă,
ca toate fetele frumoase, Fercus, se temea ca nu cumva să
i-o fure cineva, s, i s, i-a pus de gând s-o mărite cât mai cu-
rând după un băiat bun, care să-i fie ginere-n casă s, i să
poarte grijă de toate în timpul când el umbla cu caii pe la
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târguri.
S, i-a zidit dar Fercus, o casă noauă, casă cu lărgime, cu

trei încăperi mari, cu tindă mare s, i cu cuptor de pâne, casă
de cărămidă, ce-i drept, nearsă, dar acoperită cu ciripă
ros, ie, de se vedea de la mari depărtări.

Era muruită casa pe dinlăuntru, s, i tocurile ferestrelor
se aflau puse la locurile lor. Us, ile erau potrivite s, i ele în
us, chiori, fiecare cu broasca ei.

Rămânea doară numai să fie puse s, i geamurile în cer-
cevele, să se deie spoiala cu var s, i să între apoi cu tot, ii de
nuntă în casa cea noauă.

Târgul de săptămână se t, ine la Arad vinerile. Geambas, ii
pleacă însă joi dimineat, a, pentru ca să le odihnească marfa
s, i să aibă s, i ei timp de a mai da o raită prin târg. Vineri e
vineri. Sâmbătă se bea aldămas, ul. Geambas, ul adevărat
abia sâmbătă seara ori duminecă dimineat, a se-ntoarce
dar acasă.

Fercus, , care plecase cu nevastă-sa s, i cu cei doi copii
mai mici ai săi, s, tiind-o pe Garofit, a singură acasă, era cam
îngrijat s, i s-a întors sâmbătă seara.

Câte s, i mai câte nu e-n stare să facă un copilas, nevino-
vat cum era Garofit, a când rămâne singur?!

De când cu zidirea casei, t, iganii dormeau nopt, ile care
pe unde apuca, unul sub cerul lui Dumnezeu, altul sub
s, opronul cărut, ei, iar altul în grajdi, s, i Garofit, a îs, i muta de
colo până colo lada cu hainele cele frumoase s, i scumpe.

Sâmbătă după-amiazăzi s-a-ntunecat cerul, iar pe-
nserate a dat o ploicică răcoritoare.

Garofit, a a luat iute lada s, i-a dus-o în tindă, ca să nu
cumva s-o ude ploaia.

De! fată cuminte.
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De ce adecă să-s, i t, ie dânsa hainele îndesuite în ladă
după ce le-a adus o dată în casă?!

Era mai cuminte să bată cuie-n perete s, i să le agat, e de
ele.

Cuie-n perete încă nevăruit?
Lucru neobis, nuit.
De ce adecă nu?!
Cuie sunt destule prin preajma unei case noauă.
De ce însă în tindă s, i nu în dosul cuptorului, unde

hainele stăteau mai la adăpost?!
Ea a bătut deci câteva cuie-n peretele din dosul cupto-

rului, a atârnat de ele un cearceaf, ca hainele cele scumpe
să nu se atingă de muruiala peretelui, a as, ezat pe cuie
cingătoarea ei cu două cătărămi împodobite cu diamante
s, i-a atârnat hainele peste cearceaf.

Mai bine decât as, a nici o adevărată grofit, ă n-ar fi putut
să facă.

Vorba era numai că Fercus, s, i nevastă-sa nu s, tiau nimic
despre aceasta.

Era-ntunerec s, i tot mai ploua când s-au întors acasă.
Unde să se adăpostească? Unde să-s, i petreacă noap-

tea?
- Auzi întrebare, când ai casă cu lărgime?! grăi Fercus, .
- Cum?! întâmpină t, iganca. S-a mai pomenit ca oa-

meni în toată firea să doarmă-n casă nevâruită s, i încă
nesfint, ită de popă?!

- As, ! îi răspunse Fercus, , [care] luă rogojina, o duse în
casă, o întinse pe jos s, i gata fu culcus, ul.

T, iganca, ce să facă?
Se cam temea, nu-i vorba, dar cu un bărbat inimos ca

Fercus, al ei intri chiar s, i pe poarta iadului.
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Dacă se culcase Garofit, a ea singură-n tindă, puteau s, i
dâns, ii să se culce cu ceilalt, i copii în tindă.

S-a culcat dar s, i, s, tiindu-l s, i pe Fercus, în dosul ei, a s, i
adormit.

Fercus, însă nu putea să doarmă.
De! S, i ale muierii au câteodată rost.
Nu s, tii ce cărări apucă Necuratul.
Casă nevăruită s, i nesfint, ită de popă!
Afară mai slăbise ploaia, dar bătea vântul s, i trăgea rău

de tot prin ferestrele fără de geamuri, încât rochiile cele
frumoase ale Garofit, ei mereu se mis, cau fluturate de vânt.
Din când în când norii se mai răreau s, i o slabă zare de
lumină se resfrângea din cele doauă diamante cuprinse-n
cătărămile-ncingătorii. Ici se zgâlt, âia o us, ă, colo pocnea
ceva prin pod, peste put, in urla vântul prin hornul cupto-
rului.

Fercus, stetea cu nasul la perete s, i se zbătea în el.
- Thii! spurcată vreme! grăi dânsul în cele din urmă s, i

se-ntoarse cu ochii-nchis, i în cealaltă parte.
Deodată rămase-ncremenit.
Deschizând ochii pe o clipă, el iar îi închise; acolo, în

dosul cuptorului, se mis, ca ceva alb s, i nu alb, o mogâldeat, ă
fioroasă, care se-nholba cu doi ochi mari la el - să-l mă-
nânce, nu alta.

O singură pornire-l stăpânea: să se salte-n picioare, să
fugă la fereastră s, i să sară pe ea, căci us, a prea era aproape
de cuptor. Era însă-nt, epenit de nu se putea mis, ca.

- Dido! Dido! îi zise el cu glas înăbus, it t, igăncii. Uite-n
dosul cuptorului, Mart, olea! Uite! Se mis, că s, i se-nhoalbă!

Speriată din somn, t, iganca se uită, as, a buimacă, s, i
văzu s, i ea că se mis, că s, i se-nhoalbă, dar pe dânsa, care era
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mai s, tiutoare, nu putea el s-o prostească.
- Uliu! s, opti tremurând din tot trupul. Nu-i Mart, olea,

nu-i! De unde Mart, olea sâmbătă noaptea? Fuge Mart, olea
când vede cap de bărbat. E Joimărit, a! strigă s, i-ntr-o clipă
se saltă-n picioare s, i nu sări, ci zbură pe fereastră.

Fercus, , văzându-se singur, se dest, epeni s, i, cât era de
mare matahala, după ea.

Erau acum scăpat, i.
Cum rămânea însă cu copiii, care dormeau pe rogojină

somnul lor dulce?
Te pomeneai că-i încalecă Joimărit, a s, i le strâmbă gura

până la urechi, le răstoarnă ochii-n cap ori le suces, te mâ-
nile s, i picioarele de-i face schilozi.

Dac-ar fi avut căngi cu coadă lungă, i-ar fi apucat Fercus, ,
om inimos cum era, s, i i-ar fi scos cu ea unul câte unul pe
fereastră.

N-avea însă Fercus, cange, s, i hai la vecini.
Peste put, in, t, igănia era întreagă în picioare, adunată

împregiurul casei încă netencuite s, i nesfint, ite de popă.
Dar gură nu făceau, ci se sfătuiau pe s, optite s, i umblând
în vârful degetelor de la picioare, dându-se fiecare înapoi
s, i îmbrâncind pe alt, ii înainte. Câte unul mai îndrăznet, se
apropia de fereastră, ca să se uite-n dosul cuptorului, s, i
vedea s, i el pe Joimărit, a. Cum să n-o vadă, când se mis, ca
s, i se-nholba?!

Erau trecute zece s, i Giurgiu s, i eu jucam cu principalul
o partidă de calabrias când ne-am pomenit cu t, igănia la
primărie. Se pornise iar ploaia s, i erau cu tot, ii udat, i leoarcă,
dar nu mai vorbeau pe s, optit nici nu se dedeau îndărăt, ci
strigau în gura mare s, i dedeau îndârjit, i năvală.

- Ce e? întrebă notarul, care, deprins cu prăpăstiile lor,
dedea cu socoteală că e vreo poznă la mijloc. Cine dracul
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v-a pus acum, în cap de noapte, fitil? A luat foc vreo casă s, i
vă ard rablele în grajduri? V-at, i încăierat s, i a rămas schilod
vreunul dintre ai vos, tri?

Bărcălău cel gures, , s, i de astă dată tot el, dete cu cotul
s, i ies, i printre ceilalt, i în frunte.

- Mai rău, domnule notăras, , - grăi - s, i mai rău, de tot
rău; a intrat Joimărit, a în casa cea nouă a lui Fercus, s, i nu
vrea să iasă.

Văzând cum li se năzărise t, iganilor de a intrat spaima-
n ei, notarul se dete speriat, dragă Doamne, s, i el trei pas, i
înapoi.

- Cum ai zis?! strigă. Joimărit, a?! Vi se va fi părut
numai.

O gălăgie diavolească s-a stârnit acum. Care mai de
care strigau t, iganii s, i dedeau năvală să ne încredint, eze
c-au văzut Joimărit, a cu ochii lor s, i să ne spună cum stetea
în dosul cuptorului, cum se mis, ca s, i cât de înspăimântător
se-nholba.

Noi ne stăpâneam râsul, iar principalul dedea din cap
din ce în ce mai îngrozit. În cele din urmă el ridică amân-
două mânile s, i le făcu t, iganilor semn să tacă.

- Care va să zică, at, i păt, it-o! le zise. Rău de tot at, i păt, it-
o. Ei vezi! urmă apoi, întorcându-se spre Fercus, . As, a vin
lucrurile dacă nu sunt curat, i banii cu care-t, i zides, ti casa.
Mai zici acum că nu erau de furat caii din pret, ul cărora
t, i-ai zidit casa?!

Fercus, trase capul între umerii cei lat, i ai lui s, i rămase
umilit s, i plin de căint, ă.

- Au fost - zise - de! s, i mai de furat, au fost s, i cam orbi,
s, i spetit, i au fost, dar copiii, biet, ii de ei, s, i Grofit, a, domnule
notăras, , n-au nici un păcat. De ce să le strâmbe gura? De
ce să le întoarcă ochii pe dos? De ce să-i schilodească de
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vii! ?
T, iganii se porniră pe o văicăreală de ai fi crezut că e

vorba să-i jupoaie pe tot, i de vii!
- Să vie stăpânirea s, i s-o scoată de acolo! strigă Bărcă-

lău.
- Să vie cu puterea ei, că plătim după dreptate! adăugă

But, u.
- Plătim! - strigară iar tot, i din toate părt, ile - s, i ne

ducem s, i noi.
Principalul iar le făcu semn să tacă.
Afară de el s, i de birău, mai era încă-n Comlăus, unul

căruia îi plăcea să-s, i petreacă timpul cu t, iganii, unul dintre
cei doi preot, i: popa Costit, ă, parohul lor, care-i boteza, îi
cununa, îi înmormânta s, i le citea la vreme de mare nevoie
molitvele. Gândul de a-i trimite pe capul lui era prea de
tot ademenitor.

- Tare mai suntet, i pros, ti, măi t, iganilor! le zise dar. Nu
înt, eleget, i voi că stăpânirea are putere numai asupra oa-
menilor? Pe duhuri, cum sunt Joimărit, ele, strigoii, ielele,
vârcolacii ori pricolicii, e stăpân numai popa. Cu sabia, cu
sulit, a, cu pus, ca s, i cu tunul nu răzbes, ti în casa lui Fercus, .
Trebuie să vie popa cu crucea s, i cu cădelnit, a, ca s-o toace cu
crucea-n cap, s-o-nece-n fum de tămâie s, i s-o stropească
cu aghiazmă.

Fercus, se uită dezmeticit la Bărcălău; Bărcălău se uită
la But, u; But, u se uită la T, epenus, : într-o clipă se dumiriră
t, iganii s, i-o porniră-n grabă spre casa popii, căci timp de
perdut nu aveau.

Giurgiu s, i eu după ei, ca să-l vedem pe părintele Costit, ă
cum se descurcă.

Tot mai ploua, dar gloata înainta călcând voinices, te
prin bâltoace s, i făcând gură de se strânseseră în calea
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noastră tot, i cânii din sat.
Părinte le Costit, ă se culcase de mult s, i-s, i dormea som-

nul cel mai dulce când am sosit în fat, a casei lui.
Speriat din somn, el a sărit buimăcit din pat, a alergat

la fereastră s, i a deschis-o, ca să vadă ce e.
Era peste putint, ă să se dumirească din gălăgia făcută

de t, igani. Auzea numai, fără de nici o legătură, vorbele
Joimărit, ă, Joimărit, ă s, i iar Joimărit, ă, cruce, cădelnit, ă, tămâie,
patrafir, aghiazmă. Îndată însă ce ne-a zărit s, i pe noi râ-
zând la o parte, a dat cu socoteală că iar e la mijloc o s, otie
a notarului, s, i nu era popa Costit, ă Popovici om care nu
s, tie să se descurce.

- N-am - zise - nici cruce, nici cădelnit, ă, nici patrafir,
nici aghiazmă. Sunt toate la biserică, iar în biserică numai
de Pas, ti se poate intra s, i noaptea. Am să mă duc mâne să
vă citesc molitva cea mare, să vă afum casele cu tămâie
s, i să le stropesc cu aghiazmă. Iar acum - urmă arătând
asupra lui Giurgiu - să meargă el cu notăras, ul. Le dau
binecuvântare s, i-o bucăt, ică de tămâie sfint, ită. Să facă ei
ce-or s, ti!

T, iganii se mai potoliră s, i se uitară iar unii la alt, ii, scărpinându-
se-n cap.

- De! - grăi Bărcălău - dacă dă s, i binecuvântare, s, i
tămâie.

- Dar să i le deie s, i să nu ne prostească, adăugă But, u.
- Vorba mea e vorbă de popă, îi încredint, a părintele

Costit, ă. Ba le mai dau s, i-o lumânărică de ceară, luată de
la icoana Maicii Domnului.

Acum erau mai împăcat, i t, iganii.
Giurgiu s, i eu t, ineam să vedem ce-au văzut t, iganii de le-

a intrat atât de rău spaima-n oase; am pornit deci amândoi
în fruntea gloatei, ca să-l luăm pe notar s, i să dăm împre-
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ună năvală asupra Joimărit, ei.
T, iganii se cam codeau însă s, i acum.
Se făcuse miezul nopt, ii, s, i cocos, ii începuseră să cânte

pe ici, pe colo.
- Hait! le zise Giurgiu t, iganilor. Am păt, it-o. Cântă

cocos, ii. N-o să mai putem pune mâna pe Joimărit, ă.
T, igănimea se-nvioră. S, tiau s, i ei că toate duhurile-

ntunericului o iau la fugă când aud cântatul cocos, ilor. Mer-
geam deci cu tot, ii îmbărbătat, i în urma lui Giurgiu s, i-am
trecut fără de frică pragul după Giurgiu, care mergea cu
lumânărica aprinsă în fruntea lor.

Cearceaful cel alb atârna s, i acum din cuiele bătute-n
perete, rochiile pestrit, e ale Garofit, ei se mis, cau fluturate
de vânt deasupra cearceafului, iar cele două diamante din
catarame sclipeau în fat, a lumânării.

- Mă, dar pros, ti mai suntet, i! grăi Giurgiu. Nu vedet, i
voi că aci erau podoabele Garofit, ei?!

T, iganii deteră din cap. Ei s, tiau prea bine ce văzuseră
fiecare cu ochii săi s, i nu se lăsau să fie prostit, i.

- Cu ele s-a gătit - grăi Berea cea bătrână s, i atoates, tiutoare
- s, i-n dosul cearceafului e pitită Joimărit, a.

Nu era-n lumea aceasta popă care să le poată scoate
din minte gândul că acolo a fost Joimărit, a s, i că au văzut-
o gătită în podoabele fetei nevinovate, iară Garofit, a nici
tăiată n-ar fi fost în stare să pună pe trupul ei curat rochiile
fermecate, oris, icât de frumoase s, i de scumpe ar fi fost ele.

Numai molitva, fumul de tămâie s, i aghiazma puteau
să alunge farmecele.
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3. Pepenas,

— Uf! grăi colegul meu Giurgiu, aruncându-s, i cât colo
condeiul, ca să-s, i s, teargă sudorile din ochi. Mă ustură, mă
arde s, i-o să orbesc de tot dacă mai t, in afurisitele aceste
de călduri. Îi este us, or principalului să ne t, ie toată ziua
înhămat, i: pune caii la trăsură, îs, i încarcă copiii s, i se duce
ca o pas, a de se răcores, te c-o baie bună-n apa Cris, ului, în
vreme ce noi muncim ca nis, te câni.

Nu puteam decât să-i dau dreptate. Lasă că era om mai
vechi decât mine s, i s, tia să-mi dea îndrumări, dar căldurile
erau în adevăr nesuferite. Nu puteam, cu toate aceste, nici
să-mi stăpânesc râsul când vedeam strâmbăturile ce făcea
s, tergându-s, i sudorile.

— Cânii nu prea muncesc, întâmpinai, zâmbind cu
oarecare răutate.

— Dar gâfâie s, i scot limba, răspunse el îndârjit. Auzi,
sat ca Cumlăus, ul. Numai dobitoace ca cumlăus, enii au
putut să-s, i as, eze satul în pustietatea aceasta, unde cale de
trei zile giur împregiur nu dai de râu, ba nici de o baltă
măcar.

Eu iar zâmbii.
Adevărul era că făceam s, i noi, des, i mai rar, ca princi-

palul, s, i cu cai buni eram într-un ceas s, i jumătate la Cris, .
— Trei zile dusul s, i trei zile-ntorsul - zisei - dar peste o

săptămână tot o să se-ntoarcă s, i principalul, s, i apoi plecăm
noi.

El se-ncruntă la mine.
— Ît, i mai vine poftă de glume sarbede! se răsti. Trei

zile n-or fi, dar trei ceasuri sunt, s, i te strâmbi s, i tu când
ît, i vine rândul să-i plătes, ti t, iganului chiria cărut, ei.
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— Fie, că face! întâmpinai. Dai un florin, dar te s, i scu-
tură pe hodorogite pentru zece, de t, i se zguduie măruntaiele-
n pântece.

— S, i tot te căciules, ti la Bumbu t, iganul, adăugă el, ca
să aibă bunăvoint, a de a-t, i căuta printre ai lor pe vreunul
care se-ndură a-nhăma caii, faci peri cărunt, i as, teptând s, i
sări într-un picior de bucurie când vine, în sfârs, it, cărut, a -
dacă vine.

- Ce să-i faci t, iganului! ? Câtă vreme mai are rămăs, it, e
de mâncare printre dint, i, se pune pe boierie s, i nu se urnes, te
din loc.

- Să fiu eu notar ori birău, strigă Giurgiu, li-as, lua pofta
de boierie: porunci să-i dai s, i să-l pis, ti o dată cu biciul, că
se face sprinten.

Muscău, birăul, s, edea-n pridvor, unde adia vântul, s, i
ne auzea. El se ivi acum în prag.

- Nu e asta - grăi dânsul zâmbind pe sub mustat, ă - dar
d-voastre plecat, i pe-nserate s, i vă întoarcet, i după ce s-a-
ntunecat, iar t, iganii sunt fricos, i s, i se sperie de gândul că
o să treacă noaptea prin lanurile pustii.

- Li-as, scoate eu, dac-as, fi în locul d-tale, frica din piele,
grăi Giurgiu.

- Las’, că e bună s, i frica la ceva, întâmpină Muscău.
Des, tept, i să fit, i.

- Ia-ncercat, i a-i băga-n draci pe geambas, ii ce vin să-s, i
ieie bilete pentru cai, s, i să vedet, i cum sar cu tot, ii. Stau
ziua-ntreagă tolănit, i la umbră, iar caii le fac zâmbre la
păs, une ori prin grajduri: put, in lucru le este să-nhămeze
dacă s, tii să-i iei.

Cel însărcinat cu facerea biletelor era Giurgiu.
- De! îs, i zise el. E s, i asta ceva.
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Umblând de la bâlci la bâlci, geambas, ii adunau ce gă-
seau, s, i cai frumos, i, s, i cai mai cu cusur, pe care îi t, ineau
un timp oarecare ca să-i „dreagă”, un lucru la care se pri-
cepeau cu tot, ii.

Ba-i t, esălau s, i-i ungeau cu fel de fel de alifii, ba-i hră-
neau cu ovăz s, i-i dedeau la coardă, ba-i îndopau cu arsenic,
ca să le scapere ochii scântei.

Mai cu anevoie se dregeau caii care aveau cusurul de-a
fi de furat.

Geambas, ii mai hârs, it, i se pricepeau s, i la asta.
Mai-nainte de a pleca cu caii la târg, ca să-i vândă, ei

trebuiau să vie la primărie s, i să ieie pentru fiecare dintre
cai un „păs, us, ”, drept dovadă că-l stăpânesc cu dreptate.
Acest „păs, us, ” se dedea-n virtutea biletului primit de la
stăpânitorul de mai-nainte.

Pentru caii de furat n-aveau geambas, ii asemenea bi-
lete.

E însă s, i la cai viat, ă s, i moarte, s, i tot t, iganii erau cei ce
jupuiau caii mort, i. Nu le era dar geambas, ilor greu să-s, i
adune bilete de cai mort, i s, i să aleagă dintre acestea unul
pentru calul de furat.

Prea mult timp ar fi trebuit să piardă Giurgiu s, i prea
mare bătaie de cap s, i-ar fi făcut dac-ar fi voit să se-ncredint, eze
că biletul ce i se prezenta e în adevăr al calului pe care
t, iganul umbla să-l vândă.

Se mult, umea dar ca biletul să-i fie prezentat de un om
bine cunoscut, care la nevoie să poată fi urmărit.

- Stai! - zise el acum - că vă frec eu pe voi.
Cel dintâi care i-a căzut pe mână a fost ginerele lui

Bărcălău, Pepenas, , un t, igan voinic, cam gros, cu obrajii
plini s, i cu ochii mărunt, i, unul dintre cei ce plecau la târg
cu cinci, câteodată chiar cu zece cai.
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El avea de data aceasta două bilete pentru o pereche
de cai cumpărat, i la Giula.

Giurgiu luă biletele, le examină cu multă băgare de
seamă s, i pe fat, ă, s, i pe dos, apoi le-mpătură frumus, el s, i le
as, eză-n sertarul mesei.

- Să vii, îi zise, mai târziu. Acum n-am vreme.
Pepenas, , care umbla totdeauna cu capul ridicat, ră-

mase oarecum mirat.
Notarul s, i birăul plecaseră la Arad s, i ne aflam în can-

celarie mimai Giurgiu s, i eu, stăpâni în toată lărgimea.
Pepenas, începu să se nelinis, tească, îs, i mai plecă put, in

capul s, i se uită cu coada ochiului la sertarul mesei.
Cumpărase caii cu bani buni de la un s, vab, care îi de-

duse s, i biletele. Omul deprins a umbla cu minciuna nu
are însă în nimeni încredere s, i totdeauna se teme ca nu
cumva să fie îns, elat: te pomenes, ti că s, vabul a furat caii
ori i-a cumpărat de la vreunul care i-a furat. De ce a pus
Giurgiu biletele-n sertarul mesei? Lucru curat nu putea să
fie.

- Dar de ce să vin mai târziu? întrebă el făcându-se
mititel, încât Giurgiu s, i eu abia ne mai puteam stăpâni
râsul.

- Asta-i! răspunse Giurgiu. Parcă noi suntem aci nu-
mai ca să ne scobim în dint, i as, teptându-vă pe voi. Am
acum atâta treabă.

- Vino peste vreun ceas; vino după-ameazăzi; vino
mâne.

Pepenas, nu plecă.
Îl rodea rău de tot gândul că biletele rămân închise în

sertar. Mai s, tii ce era scriitorul în stare să facă cu ele! ?
Erau ale lui s, i t, inea să le aibă la dânsul, ca să le arăte
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socrului său s, i celorlalt, i oameni mai priceput, i.
— Dar „păs, us, urile” să mi le dai, stărui dânsul foarte

umilit. Cum să t, i le aduc când voi veni dacă nu le am la
mine?

- Ba bine că nu! ? răspunse Giulgiu. Rămân aci, ca să
le vadă s, i d-l notăras, , ba s, i jupânul birău. S, i - mai adăugă
uitându-se pe sub gene la el - când vei veni, să aduci s, i caii
cu tine.

Pepenas, tresări s, i se făcu verde la fat, ă.
— Dar de ce să aduc s, i caii? s, opti el, cu inima încles, tată.
— De ce! Ca să vedem dacă se potrivesc ori nu cu

biletele pe cai. As, a a venit acum poruncă de la stăpânire
s, i mira-m-as, foarte dacă azi-mâne nu s-ar petrece lucruri
mari.

„Lucruri mari! ? îs, i zise Pepenas, . Ce fel de lucruri
mari?! ”

Nici legat n-ai mai fi putut acum să-l t, ii: era în stare
să se lepede s, i de bilete, s, i de cai. Singurul lui gând era să
scape s, i să ajungă cât mai curând la ai lui, ca să le spună
că vin lucruri mari.

În vreme ce noi as, teptam cele ce aveau să urmeze,
t, igănia s-a pus în picioare.

Pepenas, i-a spus, ce-i drept, socrului său în mare taină
cum s-au petrecut lucrurile, dar acesta li-a vorbit altora tot
în mare taină. Tocmai tăinicia aceasta i-a pus însă pe tot, i
în fierbere. Slabi s, i de înger, s, i de gură, t, iganii vorbeau
numai pe s, optite, dar peste put, in au pornit-o-n gura mare
s, i în curând s-a stârnit o furtună de ai fi crezut că are să
se năpustească întreaga t, igănie asupra primăriei s, i să le
facă toate valvârtej.

Auzi! Să-nchidă „păs, us, urile” în cutia mesei. O dată cu
capul nu se-nvoiau geambas, ii să-s, i ducă s, i caii la primărie.
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Nu mai era vorba de cei doi cai ai lui Pepenas, , ci de tot, i caii
cu oarecare cusur pe care-i străcori în vălmăs, eala bâlciului,
dar nu-t, i dă mâna să-i duci la primărie. Lucruri mari aveau
să se petreacă: ce fel de lucruri mari! ? Nu mai încăpea
îndoială că vorba era ca stăpânirea să ieie pentru os, tire
cei mai frumos, i dintre cai. Mai bine mort, i!

- Stat, i! Potolit, i-vă! strigă Bărcălău, care punea ar-
măsari ca nis, te zmei la cărut, a cu arcuri, se cinstea cu ba-
ronii s, i cu grofii s, i era socotit drept cel mai cuminte s, i
mai pis, icher dintre tot, i t, iganii. Stăpânirea-i stăpânire s, i
porunca-i poruncă: dacă as, a-i porunca, s-a mântuit. Altfel
avem s-o sucim s, i s-o-nvârtim. Las’ pe mine! Scriitoras, ii
aceia, urmă el mai pe s, optite, sunt, ce-i drept, nis, te domnis, ori,
dar dintre cei pârlit, i, care t, ât, âie când văd colt, ul bancno-
tei de zece zlot, i. N-at, i înt, eles vorba că se scobesc în dint, i
as, teptându-ne pe noi? Punet, i-i pe masă câte un zlot, câte
doi, fiecare după virtutea lui, s, i stat, i linis, tit, i, că mă duc
eu singur, cu capul meu, s, i să mă mâncat, i fript dacă nu se
dau pe brazdă.

Mai era însă mult până la amiazăzi când ne-am po-
menit în cancelarie cu el, t, ant, os, ca totdeauna, călcând rar
s, i apăsat s, i dându-s, i aere de om cu mare greutate, care
binevoies, te câteodată a sta de vorbă s, i cu cei mici.

Giurgiu s, i eu ne aruncarăm unul altuia câte o căută-
tură. Ne era amândurora-nvederat că el a venit să descurce
daravera scumpului său ginere. T, iganul nu umbla însă
pe calea cea dreaptă, s, i Bărcălău se făcu că nu s, tie nimic
despre cele petrecute, s, i venea să ceară bilet pentru unul
din caii săi.

El îs, i dezbumbă dar peptarul, scoase din buzunar un
portofel mare s, i luă din el cu multă ceremonie biletul, în
care pusese doauă hârtii de câte zece florini.
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- Să-mi dai - zise rostind vorbele rar s, i puind biletul pe
masă - „păs, us, ” pentru o rablă de cal cumpărat de la groful
din S, imand cu cinci sute de zlot, i.

Giurgiu zâmbi pe sub mustat, ă s, i scrise înainte.
- Am acum altă treabă, îi răspunse fără ca să se uite la

el. Vino mai târziu; vino mâne; vino zilele aceste.
Luă apoi biletul s, i-l aruncă cu cele două hârtii cu tot

în sertarul mesei.
Bărcălău rămase ca picat din cer.
Lasă că nu i se mai întâmplase ca până chiar s, i el, Băr-

călău, să fie amânat pe mâne, pe poimâne, dar mai erau la
mijloc s, i cele două hârtii.

„Te pomenes, ti, îs, i zise, că dă peste ele după ce am
plecat eu s, i se face că nu le-a găsit. ”

Se apropie dar, călcând în vârful degetelor, de masă s, i
se plecă spre Giurgiu.

- Dar să te uit, i, îi s, opti, ca să vezi „păs, us, ul” luat de la
grof, că nu-i ca toate „păs, us, urile”. Ia să-l vezi, ies, i-t, i-ar
norocul în cale, s, i să-mi spui ce zici.

Nu putea să-i treacă lui Giurgiu prin minte că biletul
e garnisit, s, i el t, inea să-l moaie pe Bărcălău făcându-l să
as, tepte.

- O să-l văd când voi avea timp s, i-o să-t, i spun când vei
mai veni, îi zise scriind înainte s, i tot fără ca să se uite la el.

- Chiar acum, rogu-te, stărui t, iganul. Uite, eu stau s, i
as, tept s, i nu plec mai-nainte de a te fi uitat la el.

-As, teaptă cât ît, i place dacă n-ai altă treabă, grăi Giur-
giu, iar eu am de lucru s, i-o să t, i se urască as, teptând.

Bărcălău începu să se scarpine-n dosul urechii. T, iganul,
oris, icât de t, ant, os, ar fi, se pleacă dacă-l iei cu zorul.

- N-am - zise el de tot muiat — altă treabă. N-am,
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repetă s, i rămase ca-nfipt în pământ, gata să as, tepte fie
chiar s, i până seara.

Peste put, in se ivi însă în us, chiorul us, ii deschise capul
lui But, u, care deduse s, i el doi florini.

Vorba rămăsese, ce-i drept, că Bărcălău să se ducă el
singur la primărie. Pornit, i însă pe bănuieli s, i nerăbdători,
t, iganii deduseră cu socoteală că Bărcălău, al dracului cum
îl s, tiau, ar putea să-i îns, ele s, i să bage banii-n buzunar. A
rămas deci ca But, u s, i Crăcălea să se ducă s, i ei s, i să stea la
pândă.

N-ar fi fost însă mare minune dacă But, u s, i Crăcălea,
tot ai dracului s, i ei, s-ar fi-nt, eles cu Bărcălău, ca să-s, i facă
fiecare parte din bani.

S-au mai dus dar s, i alt, ii ca să steie la pândă.
Pe când Bărcălău as, tepta, s-a făcut pârtie de la t, igănie

până la primărie s, i din ce în ce mai mult t, iganii dădeau
târcoale prin fat, a primăriei, prin curtea ei s, i-n cele din
urmă pe la us, a deschisă a cancelariei, tot, i umblând în
vârful degetelor, tot, i vorbind pe s, optite, dar s, i din ce în ce
mai nerăbdători.

Bărcălău îi vedea, scrâs, nea pe-nfundate din dint, i s, i le
arunca câte o căutătură încruntată. Nu îi mai era acum
de cei doauăzeci de florini, pe care era gata să-i deie de
la dânsul, căci avea de unde, dar îl rodea gândul că n-o să
poată face nici o treabă s, i-o să-l ia t, iganii-n răspăr.

Giurgiu s, i eu vedeam s, i noi s, i râdeam tot pe înfundate.
- Dar voi ce căutat, i aici? întrebă-n cele din urmă Giur-

giu, întorcându-se spre cei cât, iva t, igani ce se aflau la us, ă.
- Pe Dracul îl caută, chiar pe Dracul s, i pe muma lui!

răspunse
- Bărcălău. T, igănime proastă s, i ticăloasă! Haid’! Plecat, i

de aici.
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Ies, ind apoi in prag, se puse cu gura pe ei s, i începu să-i
ocărască pe t, igănes, te.

Într-o clipă se adunară-n fat, a lui tot, i t, iganii s, i înce-
pură să facă gură de-ai fi crezut că sunt gata să le facă
toate mis, -fărâmis, , iar în fruntea lor a ies, it Pepenas, , care,
acum de tot îndrăznet, , striga întruna că nu-s, i dă caii, că
put, in îi pasă de porunca stăpânirii, că mai bucuros le dă
cu toporul în cap decât să-i vadă încălecat, i de husari.

- Nu-i dăm! strigau s, i alt, ii. Mai bine cu toporul în cap!
- De! grăi Bărcălău, întorcându-se spre mine. N-am

zis eu să se uite la „păs, us, ”! ? Dacă se uita, toate erau bine.
Dacă nu vrea! ? T, iganii sunt oameni primejdios, i, s, i nu s, tii
ce sunt în stare să facă.

Acestea le zicea ca să ne bage-n răcori.
Noi mai văzuserăm însă asemenea furtuni s, i s, tiam că

nu iese nimic din ele.
- Eu ce să le fac?! urmă Bărcălău. Dacă d-sa nu are

vreme. Ba vino mai târziu, ba vino după-prânz, ba vino
mâne.

- Parcă voi grăbit, i când noi ne căutăm cărut, ă ca să
ne ducem la Cris, s, i să facem baie? întâmpină Giurgiu.
Umblă bietul de Bumbu cu limba scoasă s, i-n cele din urmă
rămânem acasă.

Bărcălău tresări ca speriat din somn.
- Aolică maică, măiculit, a mea! strigă dânsul. De asta e

vorba! ? Să nu ne faci, domnis, orule, de rus, ine. Cai avem
spuză, tot zmei s, i zmei, cărut, ele ne sunt ferecate, ba s, i pe
arcuri, iar t, iganii n-au altă treabă decât să-s, i dreagă caii
puindu-i pe goană.

De ce nu mi-at, i spus mie, că vă făcea Bărcălău vânt
de vă duceat, i pe zburate s, i de trei ori pe zi. Măi t, iganilor!
urmă apoi, întorcându-se spre gloată. Care dintre voi îi
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duce pe domnis, orii cu cărut, a la Cris, ! ?
- Eu, eu, eu! răsunară deodată zeci de glasuri, s, i tot, i

se-mbulzeau, dându-s, i coate, ca la pomană.
S, i acum tot Pepenas, era-n frunte.
- Dat, i-vă la o parte! strigă. Înapoi! - strigă iar - că voi

nu avet, i „păs, us, ” în săltar.
- Nu da, pârlitule, năvală, striga altul, că nu merg domnis, orii

cu rable ca ale tale!
- Nu vă sfădit, i, că nu suntet, i corturari, îi înfruntă Băr-

călău, că-i vine fiecăruia rândul.
- Azi unul, mâne altul, grăi Giurgiu. Noi nu avem să

nedreptăt, im pe nimeni s, i primim pe oris, icine care are cai
buni s, i cărut, ă pe arcuri.

Era pusă treaba la cale, s, i pe când t, iganii săltau de
bucurie că s, i-au scăpat caii, Giurgiu s, i eu râdeam în pumni,
c-o să umblăm s, i noi pe de-a fitea la scăldat.

Mai erau însă la mijloc s, i cele două „băncut, e” din săl-
tarul mesei.

T, iganii se strâmbau în fel s, i chip la Bărcălău s, i-l în-
trebau din ochi din ce în ce mai stăruitor cum rămâne cu
ele.

De! s, i „băncut, e”, s, i cărut, e nu se prea putea.
Bărcălău iar se apropie oarecum târâs, de masă s, i iar

se plecă spre Giurgiu.
- Dar acum - zise - tot o să te uit, i, mânca-t, i-as, ochii! în

„păs, us, ”. Ba să mi-l s, i dai, adăugă peste put, in, c-am uitat
ceva în el.

Giurgiu, nemaiavând cuvinte de a-l zăbovi, scoase-n
toată nevinovăt, ia biletul s, i i-l dete, iar Bărcălău îl trecu,
tot ca cel mai nevinovat om, în portofelul lui cel mare.

- Dumnezeu să te t, ie! îi zise apoi, s, i pe aci îi fu drumul.

788



T, igănimea după el, ca să-s, i ieie fiecare partea.
- Aolică, neică-neiculit, ă! grăi Bărcălău, uitându-se-

ncruntat împregiurul său. Cine a mai pomenit împărt, eală
la bani de dăruială! ?

Dai aldămas, , îi bei, s, i pace bună!
S-a făcut deci la cârciuma de alături mare chef pe banii

lui Giurgiu.
— Mare mes, ter e Bărcălău al nostru! — zicea apoi

But, u, seara târziu, când se-ntorceau acasă — el cu „păs, us, ”
făcut la poruncă, el cu caii scăpat, i din primejdie s, i tot el s, i
cu aldămas, ul!
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Leu-paraleu

Nu era cale de o zi bună giur-împregiur om de dai Doamne
care nu-l s, tia pe Bodor Zoltan, mândrul cavaler, s, i put, ini
mai sunt azi cei ce s, tiu ce era pe acele timpuri un donjuan
de vit, ă nemes, ească.

„În vremea nemt, ilor”, pentru Podgoria Aradului cen-
trul politic era în gura largei lunci a Cris, ului Alb, la Pân-
cota, unde „domn de pământ” era un vestit liferant al arma-
tei împărătes, ti, bogatul Dietrich, care avea acolo un fel de
castel, grajduri, grânare s, i o sistematică administrat, iune
domenială. Sâmbăta se t, inea la Pâncota târg de săptămână,
la care se aduna multă lume din Podgorie, din lunca Cris, ului
s, i de pe Câmpie.

Tot acolo se stabilise dar s, i administrat, iunea politică,
precum s, i cea financiară, s, i acolo se aflau farmacia s, i me-
dicul cercului.

Era dar la Pâncota multă lume aleasă, mai ales nemt, i
s, i boemi, cărora li se zicea „husarii lui Bach».

După ce împăratul a pus prin diploma din octombrie
1860 capăt regimului absolutist, au plecat încetul cu înce-
tul aces, ti „husari„ s, i iar au venit în locul lor solgăbiraiele,
care pe timpul acela erau s, i judecători în afaceri de mai
put, ină important, ă.



Zoltan era „jurat„, adecă ajutor al solgăbirăului de
la Pâncota mai ales în afaceri judecătores, ti. Îl însot, ea-
n plimbările ce făcea călare, jucau împreună cărt, i, ies, eau
la vânătoare, luau amândoi parte la petrecerile de tot felul
s, i treceau regulat pe la birou de câte două, ba adeseori
chiar s, i de câte trei ori pe săptămână ca să-i t, ie de scurt
pe cancelaris, ti, care îi s, tiau de frică.

Om de vreo douăzeci s, i s, ase de ani, nu tocmai înalt,
dar binefăcut s, i chipes, , bălan, cu ochi albas, tri s, i cu părul
blond s, i totdeauna cam în plete, Zoltan t, inea să nu treacă
nicăieri nebăgat în seamă, îs, i alegea bine îmbrăcămintea,
făcea curte la femei de toate vârstele s, i de toate treptele
s, i conducea cotilionul la serate familiale s, i la baluri de
binefacere.

Se pornise mis, carea nat, ională s, i era la modă cultul
lui Garibaldi, care era înălt, at în slava cerului alăturea de
Kosuth s, i de generalii Klapka s, i Turr.

Domnis, oarele purtau ca servitoarele părul în coadă
lungă lăsată pe spate s, i împodobită cu două panglici late,
una tricolorul maghiar, iar cealaltă cel italian.

Tinerii elegant, i se-mbrăcau s, i ei „nat, ional„. Zoltan
purta cizme de carmajin ros, u ca racul bine fiert, cu scârt, âietoare
la talpă s, i cu pinteni mari la călcâie, nădragi s, i giletcă de
postav vis, iniu, nădragii cu găitane verzi, iar giletca cu
mari bumbi de argint, iar pe deasupra o atilă, o haină cro-
ită pe trup s, i lungă până la genunchi, postavul verde, iar
găitanele vis, inii ca nădragii. Ia gât el avea o fundă mare,
tot vis, inie, cu lungi ciucuri de fir, care atârna peste bumbii
de argint. În cap, în sfârs, it, purta pălărie de herghelegii,
înaltă s, i cu bordurile mici, împodobită cu o mare pană
de cocor. Mai punet, i-i s, i pipa de spumă-n gură, dat, i-i în
mână focos, ul, un băt, cu toporas, de argint la vârv, s, i-l avet, i
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întreg, as, a cum trăia aievea încât nu mai rămâne decât
să-i unget, i mustat, a cu pomadă s, i să i-o răsucit, i.

Mare minune n-ar fi fost dac-ar fi avut, cum se credea
el, mari succese la sexul frumos, un lucru la care s, i t, inea
mai presus de toate.

Podgoria Aradului, câmpia din partea locului s, i mai
ales lunca Cris, ului sunt „lume românească„, s, i văzându-l
pe Zoltan atât de frumos gătit, românii mai îndrăcit, i din
partea locului s, i-au născocit s, i ei port nat, ional, haine de
aba cu găitane albastre, croite ici à la Avram lancu, colo à
la Mihai Viteazul. Se uitau deci Zoltan s, i românii aces, tia,
când se-ntâlneau, cam chiorâs, unii la alt, ii, s, i n-ar fi fost
adevărat dacă s-ar fi zis că sunt vii simpatiile între dâns, ii.

D-l Botor Zoltan era cu toate aceste un bun prieten al
românilor. Crescut într-un sat românesc, unde tatăl său
avea un petec de mos, ie, el îi cunos, tea bine pe români, vor-
bea s, i înjura pe românes, te tot atât de bine ca-n limba ma-
ghiară s, i t, inea ca românii să-i zică „domnis, orul nostru».
Nesuferit, i îi erau numai cei ce purtau găitane albastre pe
abaua cea albă ca zăpada din muntele Găina, la poalele
căruia copilărise Avram Iancu. De aces, tia se cam temea
ca de nis, te oameni ce-n toată clipa erau în stare să facă
vreuna nefăcută.

Nu se răsfrângea însă această repulsiune s, i asupra
părt, ii mai gingas, e s, i mai nevinovate a neamului românesc.
Fetele, surorile s, i nevestele găitănarilor îi erau lui Zoltan
tot atât de dragi ca cele ce-s, i purtau părul în lungi coade
lăsate pe spate, ba parcă aveau pentru el chiar mai mult
farmec.

I se opreau ochii mai ici, mai colo, s, i s, tia să treacă pe
sub fereastră s, i pe jos, s, i călare, să ofere buchete, să tragă
cu ochiul, să ofteze s, i să s, optească vorbe dulci s, i-n cea mai

793



fermecătoare românească.
Oris, icât de multe ar fi fost însă frumoasele care îi furau

inima, era una care i-o robise cu desăvârs, ire. Doamna
Călăceanu, sot, ia notarului dintr-un sat apropiat, femeie
de curând măritată, o oaches, ă subt, irică s, i înaltă, care ar fi
scos din mint, i s, i pe cel mai nobil grof.

Se vedeau sâmbetele, când Călăceanu, aducându-s, i
nevasta-n plimbare la târg, trecea mai cu o treabă, mai cu
alta s, i pe la cancelaria solgăbirăului.

Tânăra femeie se simt, ea cu deosebire măgulită că-i dă
atent, iune domnul cu nădragi vis, inii s, i cu tunică verde, s, i
se uita la el cam pe sub gene s, i zâmbind cu tainic înt, eles.

Încurajat, el a început să-s, i prelungească plimbările
până prin satele vecine.

Când 1-a văzut trecând călare prin fat, a ferestrii, doamna
Călăceanu a tresărit s, i a zâmbit cu înt, eles mai deslus, it, în-
cât el, simt, indu-se biruitor, nu s-ar fi dat nici pe Garibaldi.

La întoarcere s-a oprit dar, ca să zică „bună ziua„.
Călăceanu, simt, indu-se onorat că superiorul său îi

face o vizită, 1-a poftit în casă s, i i-a oferit, după obiceiul
locului, un pahar din vestitul vin de la Măderat.

Făcea în urmă Zoltan plimbări s, i când era, s, i când nu
era Călăceanu acasă s, i se oprea s, i stătea de vorbă.

La primărie însă, unde-s, i avea Călăceanu locuint, a, era
totdeauna multă lume, care se uita cu coada ochiului la el.

Era însă mai ales Biri, femeia de casă, o t, igăncus, ă dur-
dulie, neastâmpărată s, i cu ochi focos, i, care-i ies, ea mereu
în cale, se uita cu un fel de nesat, iu la pintenii, la bumbii de
argint, la ciucurii de la fundă s, i la mustăcioara lui răsucită,
intra mai cu una, mai cu alta-n casă s, i nu-l lăsa nici pe o
clipă singur cu frumoasa ei stăpână.
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Afară din cale supărătoare nu i-ar fi fost lui Zoltan
aceste stăruint, e, căci el nu făcea deosebiri de rang s, i pis, că
câteodată s, i slujnica curăt, ică dacă stăpâna ei era prea nă-
zuroasă: t, inea însă ca doamna Călăceanu să nu simtă ni-
mic. As, a-n treacăt, prin ascuns, cu mare pază, a pis, cat-o,
ce-i drept, o dată, de două ori, dar tocmai prin aceasta a
scos-o din sărite, încât era-n stare s-o strângă de gât pe
stăpâna ei, care îi stetea în cale.

„Îs, i închipuies, te, bufnit, a de ea, că de dragul ei vine!
„ îs, i zicea Biri, tare încredint, ată că mai bucuros ar veni
Zoltan dac-ar s, ti că nu e stăpâna acasă.

Lumea cea multă era însă de altă părere, s, i Călăceanu
ferbea-n el.

Ce ar fi putut însă, bietul de el, să facă? Nu putea să se
pună-n dus, mănie cu superiorul său.

Tocmai de aceea cei cu găitanele albastre erau din ce
în ce mai îndârjit, i s, i-l păs, teau pe Zoltan cel nerus, inat.

Mult ar fi dat să-l învet, e minte, să-l facă de rus, ine, ca
să nu-i mai vie în viat, a lui pofta de a se lega de o româncă.

Degeaba-s, i frământau capetele, că nu s, tiau cum să-l
apuce.

N-aduce însă anul ce aduce câteodată ceasul.
Mai era-n afară de Zoltan s, i Pârvu, o cătană scăpă-

tată din oaste, care intrase vătaf la primărie s, i t, inea s-o
păstreze pe Biri pentru sine s, i numai pentru sine.

Chiar s, i dacă ar fi fost cu putint, ă ca el să nu bănuiască
nimic, Biri era fata căreia îi plăcea să se laude, s, i atât era
destul pentru ca bucătăreasa, inimă neagră, să-i s, optească
s, i azi, s, i mâne lui Pârvu câte ceva la ureche.

Era dar s, i Pârvu încredint, at că nu pentru stăpână vine
Zoltan, s, i ardea de dorint, a de a-l strânge de gât pe împin-
tenatul cu pană de cocor.
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— Fă-o! îi zise Cărăbus, , scriitorul d-lui Călăceanu, un
tânăr cu capul plin de drăcii.

S-o facă; dar cum?
Se apropiase toamna, strugurii începuseră a se coace

s, i, după obiceiurile locului, cine are vie îs, i petrece plăcutul
timp de toamnă mai ales la cramă.

— Ne mutăm la vie - îi s, opti într-una din zile Biri lui
Zoltan la plecare - s, i eu plec azi să dereticesc. O să dorm
la noapte acolo, eu singură - adăugă apăsat.

Zoltan era destul de des, tept ca s-o înt, eleagă, s, i lucru-
rile s-ar fi desfăs, urat după gândul amândurora dacă Biri
n-ar fi fost prea de tot lăudăroasă. Iar a scăpat-o însă gura,
iar i-a s, optit bucătăreasa lui Pârvu la ureche, s, i s-au petre-
cut lucruri la care d-l Bodor Zoltan deloc nu s-a as, teptat.

Ziua următoare el n-a mai trecut pe la birou. Se zicea
c-a fost înaintat tocmai la Kecskemet, iar peste câteva zile
Găgălină, lăutarul de la Pâncota, se răt, oia îmbrăcat în
nădragi vis, inii, în giletcă cu bumbi, de ai fi crezut că e
vreun donjuan de vit, ă nemes, ească.

Cărăbus, ul le spunea tuturora, as, a, mai pe s, optite, c-a
stat la pândă cu Veregan, învăt, ătorul, s, i cu Doardă, te-
ologul „absolut”, s, i 1-au văzut pe d-l Bodor Zoltan când
a scăpat descult, , în cămas, ă s, i cu capul gol din mâinile
afurisitului de Pârvu.

— I-am râs — zicea el — în nas, l-am petrecut în chiote,
s, i era de toată frumuset, ea cum se ducea, fără ca să se mai
uite înapoi s, i fără ca să ne mai întrebe cine suntem s, i ce
voim.
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Sepi

Era băiat lenes, , dar des, tept s, i parcă prea vioi pentru un
s, vab ca dânsul. În catalogul casei era trecut sub numele
de Wieser Ioszef, dar acasă, la St. Ana, îi ziceau Sepl, iară
noi făcuserăm din Sepl, Sepi.

Gavra, unul dintre colegii s, i bunii mei prieteni, care
era de la Cumlăus, , îl s, tia bine încă de acasă, s, i chiar în
prima clasă gimnazială s, trengăriserăm tot, i trei împreună,
umblând hoinari, mai prin păduricea oras, ului, mai pe la
mormint, i, mai prin zăvoiul de pe malul Mures, ului.

Neamt, de bas, tină s, i crescut alăturea cu românii de
la Cumlăus, , el t, inea mai mult cu noi decât cu băiet, ii de
domni s, i vorbea mai bucuros românes, te decât în limba
maghiară, pe care o rostea foarte prost.

Des, i ne potriveam însă s, i la fire, s, i la apucături, nu
eram deopotrivă la stare, căci tatăl său era om bogat s, i nu
mai avea afară de dânsul decât o fată, Rezl.

El s-a dat dar încetul cu încetul cu băiet, i mai de seama
lui, s, i prin clasa a treia eram, ce-i drept, tot prieteni, dar
nu mai umblam pe aceleas, i căi. În clasa a patra el purta
atilă, nădragi strâmt, i s, i cizme de Cordovan, iar în clasa a
cincea n-a mai urmat.

Rezl se măritase după un notar, s, i bătrânul Wieser îs, i



luase băietul acasă pentru ca să-l îndrumeze în ale gospo-
dăriei s, i să-l aibă mână dreaptă.

Nici nu avuse de gând să scoată domn din Sepi, ci t, inea
numai să trăiască un timp oarecare la oras, s, i să-nvet, e ceva,
ca să se deosebească de ceilalt, i s, vabi.

Abia patru ani în urmă, după ce-mi trecusem exame-
nul de maturitate, 1-am întâlnit iar.

Era mai pe toamnă, după culesul porumbului, s, i ies, isem
cu un prieten al meu, vânător pasionat, la pusta Bârnozel,
care se-ntinde până spre Sf. Ana, el la vânătoare de iepuri,
iară eu mai mult la plimbare.

Bătrânul Wieser, des, i avea trei sesiuni de pământ în
hotarul Sf. Anei s, i vie frumoasă în dealul de la Gals, a, mai
luase s, i la Bârnozel în arendă vreo patruzeci de jugăre, pe
care pusese parte porumb, parte nutret, , căci avea mare
slăbiciune pentru caii frumos, i s, i făcea prăsilă cu armăsari
de la Mezöhegyes.

Mă aflam de doauă zile acum la conacul pustei, când
Sepi a venit într-o cabrioletă trasă de doi zmei cu nările
umflate s, i cu ochii plini de văpaie, ca să-i achite adminis-
tratorului arenda.

Nu era viuă bucuria revederii, dar ne uitam cu un fel
de mirare unul la altul.

Eu rămăsesem om mărunt, iară el se făcuse de tot
înalt, lat în umeri, cu obrajii plini s, i rumeni, om de o rară
frumuset, ă. Nu mai era însă s, vab, cum mi 1-as, fi închipuit
eu, ci parcă un pui de gentri de prin Cumania.

N-avuse bătrânul Wieser de gând să facă domn din el,
dar tot domn a ies, it, băiet de bani gata, care-s, i petrecea
zilele s, i câteodată s, i nopt, ile după plac, în vreme ce tatăl
său alerga-n treburi, cum era deprins din tineret, ele lui.

S, i adecă de ce nu?
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Atâta băiat avea s, i el s, i se simt, ea mângâiat în sufletul
lui când îl vedea în rând cu domnis, orii, ba mai s, i mai decât
mult, i dintre dâns, ii. Munca viet, ii lui n-ar fi avut, la urma
urmelor, nici un rost dacă n-ar fi fost cine să se bucure de
roadele ei.

Era apoi s, i firească slăbiciunea pe care o avea bătrâ-
nul pentru feciorul său, că-t, i râdeau ochii când te uitai la
el, dar tot mai rămăsese s, i ceva nemt, esc în fiint, a lui. În
timpul pe care 1-am petrecut în gimnaziu, Sepi era băiet
cu deosebire duios, care plângea pentru toate nimicurile
s, i lua parte la durerile tuturora. Acum duios, ia aceasta
ies, ea la iveală cu atât mai vârtos cu cât nu se potrivea cu
vigoarea lui trupească. Era-n el ceva a fată mare.

Când se-ntâlnesc prieteni vechi, care nu s-au văzut de
mult, e multă sământ, ă de vorbă s, i se dau toate celelalte la
o parte.

Stând de vorbă cu mine, cu administratorul, om tânăr
s, i el, s, i cu prietenul meu Ferco, Sepi a uitat s, i gândul cu
care venise, s, i pe cei doi zmei, care-s, i mus, cau zăbalele s, i
săpau groapă bătând cu copitele-n pământ.

Pe puste, cărora nu din senin li se zice puste, oaspet, ii,
chiar s, i dacă n-ar fi ca Sepi, sunt totdeauna bine văzut, i,
ba adeseori sunt oprit, i cu de-a sila la masă.

Peste câtva timp dar cei doi zmei au fost deshămat, i s, i
trecut, i la grajdi, iar cabrioleta a fost trasă sub s, opron.

Am luat cu tot, ii o masă frugală, ca la pustă, rachiu de
drojdii, ca să se deschidă pofta de mâncare, câteva felii de
s, uncă, tocană de berbec, tăit, ei cu brânză dulce, cu smân-
tână s, i cu jumere, spinare de iepure s, i clapon fript la tavă,
iar printre toate, din când în când, câte un pahar de vin de
Măderat, să-l tot bei de dimineat, a până seara s, i de seara
până dimineat, a, ca să te-nveseles, ti, dar nici nu te moi, nici
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de dureri de cap nu te plângi.
Ce faci, te rog, la pustă, când t, i-a trecut pofta de vână-

toare?
Ceea ce face toată lumea: te pui să joci cărt, i, s, i joci,

ca jocul să fie mai interesant, pe bani, mai întâi cu miza
mică, apoi cum vine norocul. Prietenul meu, Ferco, cu
vreo patru ani mai mare decât mine, era băiat bun, dar
cam t, ant, os, , nu prea avea bani la dânsul, s, i de voie, s, i de
nevoie, nu se avânta la mize mari. Sepi câs, tiga întruna, ad-
ministratorul împingea spre mize mari, s, i Ferco se simt, ea
din ce în ce mai strâmtorat. Fecior de proprietar cu nume
bine cunoscut s, i student în drept, el nu putea să se dea de
rus, ine fat, ă cu un biet de administrator de mos, ie, ba chiar
s, i fat, ă cu un fecior de plugar de rând. Dacă n-avea bani,
avea credit.

- Stai, s, vabule, că te regulez eu pe tine! grăi dânsul,
luându-s, i avânt.

Obrajii cei rumeni ai lui Sepi se făcură ros, ii ca bujorul
dogorât.

Era o glumă, poate una cam proastă, dar glumă, de
care nu trebuia să se împedece Sepi, căci el nu numai se
s, tia s, vab, dar t, inea să fie socotit tot s, vab, ca tatăl său s, i
ca bunicul său s, i ca tot, i cei de mai-nainte ai săi. Era însă
în felul cum Ferco rostise vorba ceva ce-l jignea adânc
pe Sepi. Îi intrase-n minte gândul că tatăl său, care era
s, vab s, i mumă-sa, care era s, văboaică, sunt oameni foarte
cumsecade, religios, i, curat, i la suflet s, i la trup, cu bună
rânduială în toate ale lor, harnici s, i buni chivernisitori,
oameni despre care n-are să vorbească nimeni cu dispret, .

Lui i se umplea gura când rostea vorba s, vab: de ce s-o
rostească alt, ii cu dispret, ! ?

Dac-ar fi fost alt om, s-ar fi uitat o dată în ochii lui
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Ferco, s-ar fi ridicat de la masă, i-ar fi trântit una, ori s, i-ar
fi arătat puterea; el însă a rămas mâhnit s, i-ndurerat s, i
a-nceput să peardă.

Ferco nu-l mai slăbea din „s, vab„ acum, pentru că-l
vedea perzând.

Sepi râdea s, i perdea, iar mie îmi venea să plâng, căci
îi înt, elegeam starea sufletească. În zadar îi trăgeam cu
ochiul, în zadar făceam semne dându-i cu cotul ori călcându-
l pe picior, în zadar îi s, opteam pe furis, vorba: „Lasă-l în
s, tirea Domnului„, căci el schimba mereu la fet, e, râdea s, i
perdea, până ce a perdut tot, s, i ceea ce avusese la dânsul,
s, i banii pe care îi primise de la tatăl său ca să plătească
arenda.

Acum nu-i mai erau rumeni obrajii, ci albi ca varul.
Mie-mi era parcă mi se prăbus, es, te casa-n cap.
- Ei! nu-t, i face inimă rea, îi zisei după ce ne scularăm

de la masă. O să treacă s, i asta!
- Nu mi-e mie de bani, răspunse el. Ce-o să simtă însă

tata s, i mama când vor afla adevărul! ? De zis n-o să-mi
zică nimic, dar mare o să le fie durerea.

Se-nserase când Sepi s, i-a chemat argatul s, i i-a spus să
pună caii.

Administratorul nu voia să-l lase să plece, căci mai
ales aici, departe de satele de dimprejur, era lucru riscat a
umbla noaptea pe puste.

Dincolo de Bârnozel, până-n drumul ce duce de la Sf.
Ana la Arad, e pusta Feldioara, de tot întinsă, peste cinci
mii de pogoane, iară în cealaltă parte, până-n drumul ce
duce de la S, iria la Arad, sunt pământurile Cladovenilor.

Cladova e un sat mic s, i înfundat, din sus de Cuvin, în
văi. Deoarece giur împregiur sunt numai păduri, când s-a
făcut împroprietărirea, cladovenii au căpătat pământuri
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aici, la depărtare de vreo trei ceasuri de la satul lor. Când
se pornes, te munca câmpului, ei vin aici cu toate ale lor s, i
nu se-ntorc până ce nu mântuiesc. S, i-au făcut dar sălas, uri,
care partea cea mai mare a anului stau des, erte.

Aci se adăposteau as, a-zis, ii „băiet, i săraci”, dezertori s, i
fel de fel de alt, i oameni urmărit, i, care-s, i petrec viat, a pe
puste, unde nu pot să fie surprins, i de prigonitorii lor, pe
care-i văd de la mari depărtări.

Administratorul îi s, tia foarte bine, căci, spre a se s, ti
sigur, le dădea regulat slănină, pâne, s, i, în genere, de ale
mâncării.

Dacă nu le-ar fi dat destul, ar fi luat ei mai mult, ba,
dându-le, mai avea s, i folosul că-i păzeau mos, ia.

Sepi, care n-avea asemenea legături cu dâns, ii, făcea
mai bine dacă rămânea la conac peste noapte.

Strivit însă de gândul că mare lucru n-ar fi dacă s-ar
prăpădi un om căruia poate să i se întâmple ceea ce i s-a
întâmplat lui, t, inea cu orice pret, să plece, ba era oarecum
ademenit de gândul c-ar mai putea să-i iasă s, i tâlharii în
cale, ca să-l scape de muncile sufletes, ti.

- Ai tu vreo treabă? mă întrebă el. N-ai putea să vii cu
mine? Te aduc mâne înapoi, ori te duc acasă, cum vrei.
Mi-e parcă frică să umblu singur, frică nu de tâlhari, ci de
mine însumi.

O făceam bucuros aceasta; mi-am luat dar pus, ca s, i am
încărcat, ca la drum, amândouă t, evile.

- Mâne viu să-t, i aduc arenda, îi zise Sepi administra-
torului.

Acesta dete din cap.
Îl cunos, tea bine pe bătrânul Wieser.
- Ba lucrul acesta să nu-l faci, răspunse el. De ce să-l
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amărăs, ti pe bătrân! ?
Acum se făcu Ferco alb ca varul la fat, ă.
Îi părea rău c-a câs, tigat la jocul de cărt, i.
- Ît, i dau eu chiar acum chitant, a, ca să i-o arăt, i, s, i-o

să-mi dai banii când ît, i va veni la îndemână.
- Aida-dee! zise el strâmtorat. Plătesc eu arânda s, i-mi

rămâne Sepi mie dator.
- Mie ori t, ie, tot acolo vine, întâmpină administratorul.
- Nu, - grăi dânsul - noi, s, vabii, suntem oameni simpli,

dar corect, i: perdut e perdut! Eu n-am jucat pe credit, ci-n
bani numărat, i pe masă, s, i dac-am făcut-o, trebuie să am
s, i curajul de a o mărturisi. Ai câs, tigat s, i rămâi cu banii
s, i cu fala, iară eu, care am perdut, rămân cu paguba s, i cu
rus, inea.

Era o situat, iune penibilă, încât steteam tot, i patru uitându-
ne unul la altul.

Nu mai era vorba numai de arânda pe care Sepi n-o
plătise, ci s, i de amorul propriu al jucătorilor, care t, ineau
să arate că nu pun pret, pe bani, ci pe onoare.

Îndeosebi administratorul era nemângâiat că lucrurile
s-au petrecut la masa lui s, i n-ar fi voit o dată cu capul să
meargă vestea că la casa lui se joacă pe bani s, i se perd sume
mari.

Aceasta a s, i fost lucru hotărâtor pentru Sepi.
Nu-i intra la început în minte gândul că s-ar putea să

nu le spună părint, ilor săi adevărul ori ca să primească ba-
nii pe care Ferco îi aruncase pe masă. Văzând însă strâm-
torarea în care se afla administratorul, care-l ospătase cu
atâta bunăvoint, ă, încetul cu încetul s-a muiat. Era ces-
tiune de onoare să primească chitant, a s, i să făgăduiască
în fat, a tuturora că nu-i va vorbi nimănuia despre cele pe-
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trecute.
A făcut-o, dar cu gândul de a achita cât mai curând

suma pentru care luase chitant, ă.
Înnoptase când am plecat, s, i caii, amândoi pus, i abia de

câteva luni la ham, sperios, i s, i nedeprins, i cu-ntunecimea,
se aruncau din când în când sforăind mai la dreapta, mai la
stânga. Sepi îi t, inea însă de scurt s, i stetea cu ochii at, intit, i
la drumul îngust, băgând de seamă să nu deie în vreo
groapă ori în vreun s, ant, .

Eu s, edeam pe capră la stânga lui, t, iind pus, ca înaintea
mea, cu t, eava în sus.

Vom fi mers vreo jumătate de ceas as, a tăcut, i, el frămân-
tat de gândul cum are să scoată banii ca să achite arânda,
iară eu cu inima încles, tată s, i neîndrăznind să vorbesc.

Deodată argatul, care s, edea în dosul nostru, se plecă
put, in spre noi s, i-l trase pe Sepi de mânecă.

- Mână încet, grăi dânsul. Pare-mi-se că de la stânga,
despre Feldioara, ne iese cineva în cale.

În adevăr, la depărtare de vreo cinci sute de pas, i îna-
inte, se mis, cau nis, te negret, e spre drum, mai întâi doauă,
apoi încă una.

Eu ridicai pus, ca s, i trăsei cocos, ul.
- Să nu te pună păcatul, îmi zise Sepi în limba ma-

ghiară, ca să nu înt, eleagă argatul, care era pădurean. Caii
sunt ai mei, nu ai tatei. Un adevărat noroc ar fi să ni-i ieie:
as, zice că mi-au luat s, i banii. Noauă tot nu ne fac nimic
dacă nu ne-mpotrivim. Ar trebui să ne urmăm drumul pe
jos: atâta tot.

Dacă e vorba să spună o minciună, tot era mai us, or să
spună una mai mică s, i mai put, in urâtă, s, i nu mai avea nici
să-s, i bată capul cum are să scoată banii, iară eu îi eram
mărturie.
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- Să fie s, i as, a! îi răspunsei cu părere de rău, des, i tare
mă îndoiesc că, ajuns în fat, a tâlharilor, as, fi fost în stare
să descarc. Viteaz ca cei de felul meu, tremuram în tot
trupul, s, i dac-ar fi atârnat de mine, le dedeam cailor bici
s, i ne-ntorceam de unde-am venit.

Nu era însă nevoie de as, a ceva, căci nu erau „băiet, ii
săraci” atât de primejdios, i cum le mersese vestea.

Unul singur dintre cei trei, un omulet, mărunt, ne
as, tepta la marginea drumului. Ceilalt, i doi rămăseseră
la depărtare de vreo treizeci de pas, i.

Omulet, ul îs, i scoase pălăria foarte umilit, ne zise-n
limba maghiară: „Bună seara! ” s, i-ntrebă cam sfiicios câte
ceasuri sunt.

Erau abia opt de curând trecute.
- Ceva de mâncare nu se nimeres, te să avet, i? întrebă el

iar.
- Îmi pare rău - îi răspunse Sepi - dar nu venim de

acasă.
- Ceva mărunt, is, de cheltuială? stărui omulet, ul mai

dezghet, at, dar cu ochii la pus, că.
Sepi se uită la mine.
- La vânătoare oamenii ca mine nu pleacă cu punga

plină.
- Uite, prietene, îi zise. Ia caii s, i cabrioleta.
- As, ! răspunse omulet, ul, acum îndrăznet, . Ca să mă

prindă persecutorii cu ei! ? Uite - adăugă peste put, in -
pus, ca aia să mi-o dat, i, că ceilalt, i doi le au pe ale lor încăr-
cate.

Eu să-i dau pus, ca încărcată din mâna mea? Dar dac-o-
întoarce spre mine! ?

Nu s, tiu ce-as, fi făcut dacă n-ar mai fi fost s, i ceilalt, i doi,

805



care nu rămăseseră degeaba la oarecare depărtare.
I-am dat pus, ca, s, i eram mult, umit că ne lasă să ne ur-

măm drumul.
Era pe la noauă când am sosit la Sf. Ana, dar bătrânii

nu-s, i mai as, teptau feciorul.
Dând cu socoteala că nu-l va fi găsit la conac pe ad-

ministrator s, i-l va fi as, teptat, erau încredint, at, i că nu se
întoarce-n timp de noapte, ci rămâne până dimineat, a la
Bârnozel.

Cu atât mai mare li-a fost spaima când le-am spus ce-
am păt, it pe drum. Mai ales jupâneasa Gretl, mama lui
Sepi, era încredint, ată că lucrurile s-ar fi petrecut cu totul
altfel dacă n-as, fi fost s, i eu în cabrioletă, s, i nu mai s, tia
unde să mă pună s, i cum să mă ospăteze.

Eram, cu toate aceste, foarte strâmtorat, căci Sepi um-
bla ca pe spini s, i nu-ndrăznea să ridice ochii.

Dacă n-ar fi fost cu noi argatul, care le-a văzut s, i le
s, tia toate, Sepi n-ar mai fi dat chitant, a, ci ar fi spus că nu
1-a găsit pe administrator s, i a fost nevoit, la-ntoarcere,
să le deie tâlharilor banii. As, a însă tremura în fiecare
clipă gândindu-se că tatăl său, om cu rânduială, îi va cere
chitant, a, ca s-o treacă la socoteală.

Era peste putint, ă să nu i-o deie după ce făgăduise că
nu va spune nimic despre cele întâmplate la Bârnozel.

I-a s, i dat-o, numai el s, tia cu câtă greutate.
Acum ar fi putut să răsufle mai us, or.
Era însă în felul lui ceva - cel put, in pentru mine - ne-

suferit: le ascundea toate în el. Pornit o dată pe minciună,
mint, ea în fiecare clipă, în fiecare vorbă s, i-n fiecare gest,
ceea ce mă jignea.

Oris, icare faptă rea îl înjoses, te pe cel ce a săvârs, it-o s, i-l
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umple de dispret, fat, ă cu sine însus, i. Voind să nu simt, ă
s, i alt, ii dispret, ul acesta, el e făt, arnic s, i se înjoses, te cu atât
mai vârtos ori săvârs, ind altă faptă s, i mai rea. Se dă însă de
gol ca omul beat, care, voind, să-s, i ascundă bet, ia, trece de-
a lungul străzii cu capul ridicat, t, eapăn s, i călcând apăsat,
parcă n-ar fi în lume om mai treaz decât dânsul.

Îs, i făcuse Sepi datoria fat, ă cu administratorul, care-l
primise prietenes, te la masa lui, dar s, i-o făcuse nesocotind
datoriile sale cătră părint, ii săi.

Gândul acesta-l apăsa de tot greu.
Mai rău însă îl apăsa gândul că Ferco îs, i va fi bătând

joc de s, vabul care a perdut în joc de cărt, i bani ce nu erau
ai lui s, i nu e în stare să-s, i achite la timp datoria.

M-as, fi as, teptat să aibă inima deschisă cel put, in fat, ă cu
mine, care îi dădusem destule dovezi de prietenie. El mă
luă însă s, i pe mine drept om pentru dânsul străin, t, inea
ca nici în fat, a mea să nu se deie de gol, s, i nu-mi spunea
nimic.

Toată noaptea s-a zbătut în culcus, ul lui, iar ziua urmă-
toare m-a purtat prin întinsa lor gospodărie, pe la iepele
cu mânji, pe la lăptărie, pe la prăsila de porci, pe la oborul
mânjilor, pe la grânar s, i pe la hambare s, i mi-a vorbit des-
pre toate, numai despre gândurile care-l frământau n-a
scăpat nici o vorbă.

Abia după-amiazăzi, când am început să mă pregătesc
de plecare, s-a uitat lung în ochii mei.

- De ce să pleci? mi-a zis. Ai vreo treabă care nu poate
să fie amânată pe mâne? Nu mă lăsa singr, că nu s, tiu ce
mi se poate întâmpla dacă n-am pe nimeni în apropierea
mea.

„Acasă la părint, ii lui s, i cuprins de simt, ământul că n-
are pe nimeni prin apropiere”, mi-am zis, viu mis, cat, s, i
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am mai rămas.
Nu mi-a spus însă nici acum nimic, s, i ziua următoare,

în curând după masă, am plecat acasă, tot cu cabrioleta
trasă de cei doi zmei cu nările umflate s, i cu ochii plini de
văpaie, dar astă dată fără de argat.

- De ce să-l mai iau cu mine - mi-a zis - dacă pe drum
n-am nevoie de el, iar acasă la voi se va fi găsind cineva
care să poarte grijă de cai până la întoarcerea mea.

Tot tăcut, i am făcut s, i drumul acesta, put, in am vorbit
s, i acasă la noi, iar la despărt, ire mi-am luat ziua bună fără
ca eu să fi ajuns a-mi putea da seamă cum are el de gând
să-s, i facă bani ca să achite arânda.

Câteva zile în urmă am citit prin ziarele din Arad s, tirea
că tânărul Wieser de la Sf. Ana, întorcându-se de la Bâr-
nozel, a fost oprit în drum de nis, te tâlhari, care au luat de
la dânsul caii s, i cabrioleta.

Era un lucru pe timpul acela obicinuit, care se petrecea
azi ici, mâne colo, dar în fiecare zi. Pustele de pe întinsul
s, es al T, ării Ungures, ti erau pline de oameni fără de căpătâi,
care se însot, eau pe ici pe colo s, i formau, sub conducerea
vreunei căpetenii vestite, bande adeseori primejdioase.
Mult, i dintre păzitorii ordinei, as, a-numit, ii persecutori,
erau luat, i dintre aces, ti făcători de rele, s, i nu o dată perse-
cutorii ascundeau ceea ce fos, tii lor tovarăs, i furau. Erau
pretutindeni notari ori scriitori de ai lor care dedeau bi-
lete pentru cai ori pentru vite de furat, s, i nu put, ini dintre
oamenii cu stare erau, de voie, de nevoie, ocrotitori, dacă
nu chiar gazde de hot, i.

Îmi aduc aminte de un om cu stare frumoasă, primar
în satul lui, care într-o bună dimineat, ă s-a pomenit cu doi
boi frumos, i în grajdul lui, unde nu îndrăznea nimeni să-i
caute. Dedea el cu socoteala ce fel de oameni sunt cei ce
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i-au furis, at peste noapte în curtea lui: ce-ar fi putut însă
să facă! ? A tăcut s, i-a as, teptat să plece persecutorii, care le
căutau urma.

Caii însă, care pot să fie gonit, i, treceau din mână în
mână, încât într-o singură noapte li se perdea urma.

Nu se îndoia dar nimeni că s, i-a perdut Sepi caii s, i că
nici nu mai are să-i găsească.

Mie-mi era însă mai apropiat gândul că el s, i-a vân-
dut prin ascuns caii s, i cabrioleta ca să-s, i achite datoria
de onoare, s, i-a mint, it nu numai pe toată lumea, ci s, i pe
părint, ii săi îndeosebi.

Peste vreo zece zile am întâlnit pe prietenul meu de
la Bârnozel, care mi-a spus că Sepi în adevăr s, i-a achitat
datoria, s, i nu mai aveam nici o îndoială.

- Vorbes, ti prostii, îmi zise el. A venit seara aceea pe jos
la mine s, i-a petrecut noaptea la conac. La mare nevoie, as,
putea să-t, i spun chiar anume pe cei ce 1-au jăfuit, argat, ii
mei îi s, tiu pe tot, i cei de prin împregiurimi.

Eram zăpăcit, dar tot nu puteam să cred.
„Nu cumva! ? - mi-am zis - nu cumva a intrat în

tovărăs, ie cu hot, ii, dându-le caii să-i ducă departe s, i să-
i vândă! ? „

Mi se părea prea fantastic lucrul pentru ca să-l pot
crede, s, i a trecut mult timp mai-nainte de a fi ajuns să mă
dumiresc.

Mai trăiesc încă s, i azi unii dintre cei ce 1-au cunoscut
s, i 1-au s, tiut de frică pe nemilosul Ráday, care luase asupra
sa greaua sarcină de a curăt, i pustele de făcătorii de rele.

Înzestrat cu puteri discret, ionare, el a primit la dispozit, iunea
sa cetatea de la Seghidin, a constituit un tribunal extra-
ordinar, a organizat polit, ia după buna sa chibzuint, ă s, i a
pornit o stras, nică goană nu numai pe puste, ci s, i prin sate
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s, i prin oras, e.
Nu trecea zi fără de surprinderi senzat, ionale, căci Râ-

day scotea la iveală lucruri vechi s, i de mult uitate, punea
pe ocrotitori s, i pe gazde în rând cu complicii, nu t, inea
seamă de stare, de rang ori de sex, s, i în fiecare zi te puteai
as, tepta ca persoane care se bucurau de multă considerat, i
une să fie duse sub escortă la Seghidin.

Sepi era s, i el dintre cei ce tremurau de frică s, i-n timp
de câteva săptămâni de zile i-a perit tot sângele din obraji
s, i s-a făcut om s, ubred s, i cu fat, a suptă.

Într-una din zile a fost chemat la polit, ie, ca să spună ce
fel erau oamenii care au luat de la dânsul caii s, i cabrioleta,
dacă erau oaches, i ori bălani, mărunt, i ori înalt, i, în ce limbă
i-au vorbit s, i cum erau îmbrăcat, i.

El a răspuns că lucrurile s-au petrecut de mult s, i nu-s, i
mai aduce aminte amănuntele, dar a spus ceea ce s, tia, că
nu este adevărat, ca să-i zăpăcească.

L-au luat apoi la întrebare s, i pe bătrânul Wieser, care
era consilier comunal, s, i 1-au ispitit, ca să afle de la el
dacă cei doi cai erau cumpărat, i, ori din prăsila lui, care
era vârsta, cum erau după păr, după mărime s, i după port,
dacă erau ori nu înfierat, i, dacă scosese ori nu bilete pentru
ei.

Bătrânul îs, i aducea aminte de toate amănuntele s, i-a
spus numai ceea ce s, tia că este adevărat.

Câteva zile-n urmă iar a fost chemat Sepi la polit, ie.
Fuseseră găsit, i caii descris, i de bătrânul. Se aflau la un

bogătan de la Jâszberény, care îi cumpărase cu bilete-n
toată regula în târgul de la Nyiregyhâza. L-a-ntrebat dar
polit, ia s, i pe Sepi cum îi erau caii, ca să se încredint, eze
dacă caii găsit, i sunt în adevăr cei luat, i de la dânsul.

Nici astă dată însă nu-s, i mai aducea Sepi aminte de
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amănunte, s, i descrierea făcută de dânsul nu se potrivea
deloc cu cea făcută de tatăl său.

Aici era la mijloc un fel de mister, pe care oamenii
ca Râday nu-l lasă nedeslus, it. Mai trebuiau să fie luat, i la
întrebare s, i alt, ii care cunoscuseră caii, deci, înainte de
toate, argat, ii de la grajdul lui Wieser s, i mai ales acela care
purta grijă de cei doi cai s, i umbla cu Sepi când acesta se
ducea undeva.

L-au găsit s, i pe acesta tocmai la un s, vab de la Aletea, s, i
de la el au aflat cum atunci, seara, când ne-ntorceam de la

Bârnozel, un omulet, mărunt ni-a ies, it în cale s, i a luat
pus, ca încărcată de la mine.

- Un omulet, mărunt?! grăi agentul de urmărire, care
umblase pe la Sf. Ana. E s, i între argat, ii lui Wieser un
omulet, mărunt: nu cumva poate el să ne spună mai multe?!

O-ncercare nu putea să strice, s, i omulet, ul a fost pus s, i
el la întrebare.

El nu s, tia nimic, nu cunos, tea caii s, i nu putea da nici o
deslus, ire, căci intrase mai târziu slugă la Wieser. Schimbă
însă fat, a când i s-a pus întrebarea dacă n-a auzit cumva
despre cele petrecute-n seara când Sepi se întorcea de la
Bârnozel. Văzându-l dar cam încurcat, agentul 1-a luat cu
dânsul la Seghidin, deocamdată ca informator ce are să
fie luat mai de scurt.

Acum i-a înghet, at lui Sepi tot sângele-n vine.
Râday îs, i făcuse-n timp scurt reputat, iunea de om care

le descoase s, i le deslus, es, te toate, încât nu putea să rămâie
nimic ascuns.

N-avea decât să urmeze înainte în calea ce-a apucat s, i
să-l ieie la-ntrebare s, i pe administratorul de la Bârnozel,
ca să deie pe fat, ă cele petrecute la conacul pustei, să afle
cum s-a dat chitant, ă pentru banii perdut, i în joc de cărt, i s, i
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cum câteva zile în urmă a fost achitată arânda.
Dus apoi o dată la Seghidin, Ghiuris, , omulet, ul, nu mai

scapă, s, i-n fiecare zi putea să mărturisească că el a fost
acela care a dus caii la Nyiregyhâza s, i i-a vândut cu bilete
primite de la stăpânul lor unui geambas, s, i că în timpul
cât a stat la casa lui Wieser, unde nu îndrăznea nimeni
să-l caute, nu o dată a dosit cai de furat pentru o zi, doauă
în grajdul stăpânului său când acesta lipsea-n multele lui
treburi de acasă.

S-ar fi putut ca toate aceste să nu iasă la iveală, dar Sepi
le s, tia, se temea, nu îndrăznea să se razăme pe virtutea lui
Ghiuris, s, i-s, i punea mereu mânile amândouă în cap.

Nu era vorba numai de el, ci s, i de cei ce într-un fel ori
într-altul aveau legături cu dânsul s, i mai ales de părint, ii
lui, oameni cuvios, i, muncitori s, i curat, i la suflet, care o
viat, ă întreagă-s, i păstraseră numele cel bun, ca să rămâie
la bătrânet, ele lor, fără de nici o vină, de batjocura lumii.

El se cutremura s, i iar se cutremura, se speria de cel
mai mic zgomot, rămânea cu răsuflarea oprită s, i cu inima
strânsă când citea prin gazete câte o s, tire despre isprăvile
lui Ráday, se as, tepta-n fiecare clipă să fie arestat s, i adus la
Seghidin, s, i somnul lui nu mai era somn, mâncarea lui nu
mai era mâncare, viat, a lui era numai o tânjire chinuită.

S-ar fi mai us, urat, poate, dac-ar fi avut pe cineva mai
apropiat de suflet, căruia ar fi putut să-s, i spună gândurile,
ca să ieie îmbărbătare. Tot tăcut era însă s, i acum. De ti-
nerii de seama lui, unii rude, alt, ii prieteni din copilărie,
se-nstrăinase, iar ceilalt, i îi erau străini fie nepăsători, fie
pornit, i în fiecare clipă să zică „prostul de s, vab„ ori „ticălo-
sul de s, vab„.

Sunt afară din cale multe s, i mari mizeriile viet, ii omenes, ti;
în gândul lui Sepi însă cea mai mare din toate era rus, inea.
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S, i tocmai de aceasta era amenint, at.
El umbla buimac de ici până colo fără de nici o treabă,

începuse să beie, ca să se mai amet, ească, încăleca din când
în când pe cel mai sirep dintre armăsarii din grajdul tatălui
său s, i gonea ceasuri întregi peste câmpul întins.

Oris, iunde însă el îl vedea, parcă, pe Ferco stând la
o parte, rânjindu-se batjocoritor s, i rostind printre dint, i
vorbele: „Prostul de s, vab! Ticălosul de s, vab! „ Iară el nu
era singur as, a. Putea el s-o ducă o viat, ă întreagă în felul
acesta?!

O, dacă n-ar fi fost durerea cea mare a părint, ilor săi, ar
fi s, tiut el cum să spăs, ească vina de a fi mint, it cu stăruint, ă
până chiar s, i pe părint, ii săi.

- Numai păcatele sunt ale omului, i-a zis mama lui într-
una din zile; norocul s, i nenorocirea vin de la Dumnezeu, s, i
dacă primim norocul cu umilită recunos, tint, ă, cu încă mai
umilită supunere avem să primim s, i nenorocirea, oris, icât
de mare ar fi ea, căci bine ne este noauă tot ceea ce de la
Dumnezeu ne vine.

Sepi răsuflă us, urat.
„Da! - s, i-a zis în gândul lui - cel ce astfel gândes, te nu

sufere, ci se simte înălt, at când e lovit de mari nenorociri.
„

Doauă zile în urmă apoi, ies, ind cu nis, te prieteni la
vânătoare, a uitat cocos, ul pus, cii ridicat când s-a urcat în
cabrioletă s, i-a t, inut pus, ca, din nenorocire, as, a, că ea s-a
descărcat sub bărbiile lui, încât el a rămas mort fulgerat.

- Săracul de Wieser! zicea lumea.
- Bietul de Sepi! zicea s, i Ferco. Era om foarte cumse-

cade. Păcat de el.
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Ilie Durac

- Bagă de seamă, să nu te încurci, nene Ilie, că are un copil
de dat la doică, îi s, opti una dintre vecine la ureche.

- Ei s, i?! răspunse Durac uitându-i-se râzând în fat, ă.
Parcă eu sunt băiat nevinovat?! N-o mai fi având nici ea
mult până la treizeci de ani, s, i i-ar s, edea rău s-o-nceapă
abia de aci înainte.

- Bagă de seamă, că e ofticoasă, îi s, optea alta la cea-
laltă ureche. N-o vezi că e s, ubredă, încât abia-s, i mai t, ine
răsuflarea?

- Ei s, i?! îi răspunse s, i ei. Nu cumva o să mă molipsesc
s, i eu?!

Om chiabur, voinic, bine hrănit s, i voios, Ilie Durac nu
se temea de nimeni s, i de nimic s, i t, inea să s, i le facă toate
pe plac.

Îi mergea de minune magazia de lemne, pe care o avea
în gura Oborului, căci s, tia să caute s, i să aleagă lemnul
pentru construct, iuni, s, i pentru tâmplărie, s, i pentru rotari,
s, i-i bătea pe alt, ii s, i la calitate, s, i la pret, uri.

Adunase dar bani frumos, i s, i-s, i ridicase casă mare, vop-
sită s, i pe dinafară, cu geamlâcuri în fel de fel de fet, e, iar
pe dinlăuntru plină de oglinzi mari.

Cea mai mare dintre slăbiciunile lui era să aibă cal



mare s, i frumos, unul singur, dar iute, ca să-i ducă-n goană
mare cabrioleta us, oară, încât trecătorii să se oprească s, i
să se uite după el.

Îl s, i avea calul s, i-l schimba des, ca tot, i oamenii cărora
le place să gonească.

Mai t, inea să aibă pus, că bună s, i us, oară, s, i frumoasă, s, i
bine porrivită, ca să-s, i facă cheful când ies, ea pe la păduri,
ca să-s, i caute s, i să-s, i aleagă lemnul după plac.

Pus, ca fără de câni nu se poate. Avea dar Ilie Durac s, i
câni, cel put, in câte patru, tot, i de vânătoare s, i nu de acelas, i
fel.

Mai avea Ilie Durac slăbiciunea să mănânce bine, mai
ales fleică s, i caracudă friptă la grătar, s, i să bea vin, nu
mult, dar bun.

Câteodată, când era-n voia lui cea bună, chefuia, nu
însă cu prieteni, ci cu golani. Atunci punea s, i lăutari, s, i
vinul curgea, iară el stetea la o parte, gusta nit, el câte nit, el
din pahar s, i striga din când în când: „Bet, i, băiet, i!! Unul e
Ilie Durac! ”

Pentru femei n-a avut Ilie Durac slăbiciune. Nu doară
c-ar fi fugit de ele: nu! se oprea-n loc când le vedea aler-
gând după dânsul. Le cam schimba însă cum îs, i schimba
s, i calul s, i nu înt, elegea cum poate să fie cineva atât de prost
ca să i se dea rob legat uneia singure.

Acum deodată, om trecut de patruzeci s, i s, ase de ani,
s, i-a pus mintea cu Firica, pe care o s, tia cel put, in de zece
ani.

Nu doară că ar fi avut vreo mare slăbiciune pentru ea
ori c-ar fi simt, it că are ea slăbiciune pentru dânsul. I-a
plăcut totdeauna pentru că era subt, irică s, i avea ceva ager
s, i-n ochi, s, i-n zâmbet, s, i-n mis, cările ei, dar ea n-a alergat
niciodată după el, iară el avea obiceiul de [nu] alerga după
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femei, s, i astfel treceau unul pe lângă altul fără ca să se
împedece ea de el ori el de ea.

În timpul din urmă au mai venit însă s, i altele.
Gonind mereu cu cabrioleta s, i umblând prin păduri,

mâncând bine s, i bând vinuri bune, el a-nceput să facă
burtă. I s-au rotunjit obrajii, i s-au lăsat bărbiile, i s-a-
ngros, at ceafa, a-nceput să cam gâfaie când cobora din
cabrioletă, s, i 1-a cuprins durerosul simt, ământ că nu mai
aleargă femeile după el, ci parcă se feresc din calea lui.

Înt, elegea acum că tot nu sunt atât de pros, ti cum i se
păreau lui cei ce se leagă ca să [se] lege, s, i nu mai cerceta
dacă are ori nu Firica copil la doică s, i dacă e ori nu ofti-
coasă.

Era păcat de casa lui cea frumoasă ca numai el singur
să se vadă din când în când în multele ei oglinzi.

S, i-a luat dar s, i soacra la dânsul, ca să fie casa mai plină,
iar după vreun an s, i jumătate, părându-i-se s, i as, a goală,
s, i-a luat inima-n dint, i s, i-a întrebat-o pe Firica dacă e ori
nu adevărat că ea are copil la doică.

- Păcat ar fi - adăugă - să-l mai t, ii la ea când e atâta
lărgime s, i atâta bels, ug în casa noastră.

Firica se uită înduios, ată la el.
- S, i tu crezi c-as, fi as, teptat să mă întrebi tu pentru ca

să-t, i spun dacă 1-as, avea! ?
- Care va să zică tot minciună e s, i asta?! grăi dânsul

îndurerat. Nu-i, nu-i nici atât!
Ce mai putea să-s, i facă dacă s-a des, teptat prea târziu!

817





Bobocel

Viscolul are s, i el farmecele lui, dar tot mai frumos decât
viscolul e revărsatul zorilor de zi după ce s-a înseninat
cerul.

Iar cerul lui Ghit, ă era înnourat, din ce în ce mai înno-
urat.

De cu seară el se dusese la „Lebedă”, unde cinase, ca de
obicei, cu Găleanu, tot pantofar ca dânsul, s, i cu Niculit, ă,
măcelarul, amândoi prieteni buni ai lui. Niculit, ă, om rău
de gură, îl necăjise mereu cu preuteasa, văduva tânără
s, i curăt, ică, de a căreia vecinătate îi plăcea lui Ghit, ă să
vorbească s, i care acum era logodită cu un oarecare domn,
un notar, om mai în vârstă, văduv cu trei copii. Nu se
necăjea Ghit, ă, căci s, tia că nu din răutate caută prietenul
său să-l necăjească: zâmbea as, a în el s, i bea, bea mereu s, i
pe tăcute, fără ca să sâmt, ă că i se ridică la cap. Abia într-un
târziu el se ridică, as, a înalt s, i spătos, cu fat, a stricată de
vărsat s, i cu sprâncenele groase, om greoi s, i posac cum era,
s, i grăi hotărât:

- Eu nu mai stau, ci mă duc acasă!
Ajuns acasă, Ghit, ă s-a culcat, dar n-a putut dormi, s, i

după ce s-a zvârcolit până la miezul nopt, ii în culcus, ul lui,
s-a sculat, s-a îmbrăcat din nou s, i a ies, it la aer, fiindcă îi



era parcă e să se înece.
S, tia foarte bine că da, preuteasa este logodită. Cum

oare să nu s, tie când el îs, i avea prăvălia jos, cu intrarea
despre ulit, ă, iară ea avea sus, în fundul curt, ii, doauă odăi,
una pentru dânsa, alta pentru student, ii pe care îi găzduia?
S, i dacă s, tia toată curtea, trebuia să s, tie s, i el, ba mai ales
el, care de trei ani aproape, de când se mutase văduva în
oras, , în fies, tecare zi, des, teptându-se din somn, înainte de
toate se întreba ce face preuteasa.

S, tia Ghit, ă, dar gândul că este adevărat ceea ce s, tie
nu-s, i găsea locul în capul lui.

Era o mis, elie nemaipomenită! Trei ani de zile se uitase
la ea ca la o icoană; trei ani de zile adunase ban cu ban
roadele ostenelelor sale pentru ea s, i pentru copilul ei, pe
care-l purtase în brat, e s, i l-a văzut crescând în casa lui mai
mult ca în a ei; trei ani de zile ea n-a ies, it niciodată din
curte s, i nu s-a întors niciodată acasă fără ca să se oprească
la us, a lui ori la fereastra lui ca să-l întrebe ce mai face: trei
ani de zile - s, i acum să se mărite după altul?

Era o mis, elie nemaipomenită!
O! dacă n-ar fi fost numai Bobocel, băiatul, ar fi s, tiut

Ghit, ă la ce fel de capăt are să ajungă aceasta, căci viat, a
lui nu mai pret, uia acum nici cât un petec de tot stricat.
Era însă s, i Bobocel la mijloc, Bobocel, băiatul nevinovat,
bondoc, drăgălas, s, i frumus, el, mare minune de frumus, el.

Dar cine poate să s, tie astăzi ce n-are mâne neapărat
să facă!

Obosit de munca zilei, de zbuciumările sufletes, ti s, i de
alergatul prin noaptea răcoroasă, Ghit, ă trebuia să caute în
cele din urmă odihna, s, i norocul oamenilor muncitori este
că găsesc odihna când o caută mai us, or decât alt, ii. Nu-i
mai păsa, parcă, în sfârs, it, de nimic: sâmt, ea numai că e

820



flămând s, i că stomacul îl stăpânes, te s, i-l mână acasă.
Dimineat, a, calfele s, i cei doi ucenici erau la lucru când

Ghit, ă s-a trezit. S, i totus, i, parcă nu-i venea să se scoale.
De ce adecă să se scoale? De ce să nu-s, i scurteze ziua

când e atât de bine să dormi s, i atât de rău să fii treaz?
Abia târziu de tot, după ce s-a încredint, at că nu mai

poate dormi, cam pe la noauă, s-a hotărât să se scoale s, i
să se pună la lucru, pentru ca nu cumva calfele să rămâie
fără de material croit.

Om posac din fire, Ghit, ă Tudoroiu nu putea nici acum
să le pară casnicilor săi altfel de cum era de obicei. Sta s, i
acum în fat, a mesei, linis, tit s, i scurt la vorbă, potrivea pielea,
o mai întindea pe ici, pe colo cu cles, tele s, i tăia hotărât s, i
cu măsură.

De obicei însă, croind, el alegea la o parte resturile, ca
să le aibă la îndemână pe când vine Bobocel, care-s, i făcea
fel de fel de jucării din ele. Acum nu le băga în seamă. Îl
uitase cu desăvârs, ire pe Bobocel.

Bobocel însă nu-l uitase pe el, căci au s, i copiii învăt, urile
lor, s, i Bobocel aici, lângă masa lui Ghit, ă, învăt, ase cele vreo
sută de vorbe pe care le s, tia s, i venind din fundul curt, ii
până la us, a lui Ghit, ă îs, i câs, tigase destoinicia în alergare.

El veni deci s, i acum, vesel ca totdeauna, bondoc, drăgălas,
s, i frumus, el ca totdeauna, veni alergând, intră zgomotos,
dar apoi se opri oarecum intimidat la intrare.

Copilul simt, i numaidecât că aici, în casa aceasta, s-a
schimbat ceva, căci Ghit, ă tresări la intrarea lui, se uită o
dată cam sperios spre el s, i nu-l primi cum Bobocel s, tia că
are să fie primit la masa cu bucăt, elele de piele.

După ce stete o clipă nehotărât, copilul se apropie cu
încetul s, i sfiicios de masă, se opri aici s, i rămase privind
lung s, i cu un fel de mirare când la cut, itul cu care Ghit, ă

821



tăia pielea, când la resturile ce cădeau pe jos, când la fat, a
lui Ghit, ă s, i la ochii lui cei mari s, i sprâncenat, i.

Iar Ghit, ă nu se uita la el, nu-i zicea nimic, ci tăia îna-
inte, apăsând cut, itul s, i scrâs, nind parcă din dint, i.

Bobocel se uită cât se uită, apoi buza de din jos începu
să-i tremure, ochii i se umplură de lacrămi s, i se puse pe
un plâns amarnic.

— Scoatet, i-l afară de aici, ca să nu-mi plângă în urechi!
grăi Ghit, ă as, ezat, dar aruncând oarecum vorbele una câte
una.

Unul dintre ucenici îl luă pe copil să-l scoată din casă;
copilul însă se trânti pe pământ s, i începu să plângă s, i mai
amarnic, să dea din mâni s, i din picioare, să zbiere în cele
din urmă, strigând mereu: „Nenea Ghit, ă! Nenea Ghit, ă! „

— Fiară sălbatică! grăi, cu ochii plini de văpaie, pre-
uteasa, care, auzind zbieretele copilului, alergase să s, i-l
ia.

Ghit, ă lăsă cut, itul pe masă, stete nehotărât, apoi se
duse încet în us, ă s, i privi în urma tinerei vecine, care se
depărtase cu copilul în brat, e.

— Cum ai zis?! Întrebă el răspicat.
— Am zis că es, ti o fiară sălbatică! Îi zise ea, întorcându-

se cu capul ridicat spre el, apoi se întoarse s, i-s, i urmă calea.
Ghit, ă rămase încremenit în prag. O fiară sălbatică?!

El, o fiară sălbatică?! De trei ani aproape erau vecini, dar
nu-s, i aducea aminte ca să fi ies, it vreodată vorbă aspră din
gura acestei femei, s, i acuma ea îi zicea fiară sălbatică! Ce
avea el cu copilul?!

— Da, sunt, strigă Ghit, ă, dar tu m-ai făcut!
Preuteasa se opri în capul scării.
— „Tu”?! Întrebă ea lungind vorba.
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— Da, „tu”?! Îi răspunse hotărât.
— Adecă de ce „tu”?! ce sunt eu? cine sunt eu?! zise ea,

s, i urcă plângând scările.
— Da, da, da! cu adevărat fiară sălbatică am ajuns!

grăi Ghit, ă.
Îi venea să taie, să frângă, să spargă, să deie foc, să

nimicească tot ce-i cade la îndemână. . . Iară de sus, din
fundul curt, ii, se auzea Bobocel strigând: „Nenea Ghit, ă!
Nenea Ghit, ă! ”, s, i cele patru calfe, s, i cei doi ucenici, s, i
oamenii din curte s, tiau tot, i, vedeau cu ochii lor de ce s-a
făcut el ca o fiară sălbatică.

Ghit, ă era pantofar, era stricat de vărsat, era posac,
dar era om cu inima la loc s, i bărbat în puterea cuvântului:
toate le primea, dar de râsul lumii nu voia să rămâie.

S, i era de râsul lumii.
O cunos, tea destul de bine pe preuteasa s, i era destul

de cuminte pentru ca să s, tie că dânsa trebuia să fie foarte
cătrănită pentru ca să-i zică lui „fiară sălbatică”. As, a nu-
mai deodată, pentru c-a plâns copilul, nu i-a venit mânia
aceasta, cum nu-i venise nici lui chiar acum supărarea.

— Chiar acum! zise el, fără de întârziere! Trebuie să
văd ce vrea cu mine s, i să-i arăt că n-am nimic cu copilul.
S-o rupem o dată, cum va vrea Dumnezeu!

Grăindu-le aceste, el îs, i desuflecă mânecile de la cămas, ă
s, i se întoarse în casă pentru ca să se încalt, e s, i să-s, i pună
surtucul, în vreme ce calfele se uitau speriate unul la altul,
întrebându-se cu ochii: „Să-l lăsam ori să-l oprim? ”

Iar preuteasa, o femeie de vreo doauăzeci s, i cinci de
ani, înaltă s, i subt, irică, mai mult bălană decât oaches, ă s, i cu
deosebire sprintenă, des, i altfel blândă, sfiicioasă s, i tăcută,
întoarsă la ea acasă, îs, i împăcă copilul, plângând mereu
cum s, tiu să plângă femeile duioase, care se simt singure-
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n lume, când au fost greu atinse s, i nu e nimeni ca să le
mângâie.

Dar nu aceasta era durerea ei cea mare.
N-ar fi fost femeie dacă n-ar fi simt, it încă ieri dimineat, ă,

după logodnă, că pantofarul e supărat s, i că toată casa
vorbes, te de supărarea aceasta. Nu-i vorba, ea ar fi fost
foarte mâhnită dacă el nu s-ar fi supărat s, i se simt, ea mă-
gulită că lumea vorbes, te de supărarea lui. Acum însă, când
vedea că supărarea aceasta e foarte mare, o cuprinse un
fel de groază, încât îi venea să-s, i curme firul viet, ii. Îi era
stricată toată viat, ă. Din clipa în care el rostise acel „tu m-ai
făcut! ” ea nu mai era în ochii lumii femeie cumsecade. S, i
vina era numai a ei! Cum a putut să scape vorbele „fiară
sălbatică”?! Cum a putut să se dea astfel de gol?! Nu! o
femeie, o văduvă, care e logodită, s, i îi zice altui bărbat,
care nu e logodnicul ei, „fiară sălbatică” - pentru ca acesta
să-i răspundă „tu m-ai făcut! ” — femeia aceasta nu mai e
femeie cumsecade.

„Ce va fi zicând, ce va fi crezând lumea despre mine?!
”

Asta era durerea ei cea mare.
S, i de aceea, când auzi pas, ii lui Ghit, ă pe scări, ea îs, i

s, terse lăcrămile, îs, i apropie copilul, ce stetea lângă dânsa,
s, i-l as, teptă stând dreaptă s, i hotărâtă în mijlocul casei.

Când Ghit, ă se ivi în us, ă, Bobocel voi să alerge la el.
Această pornire a copilului îi scoase pe amândoi din

sărite.
— Stai aici! grăi dânsa cu îndărătnicie, dar nu supă-

rată. Îi trecuse parcă deodată toată supărarea.
— Lasă-l să vie - răspunse el zâmbind cu mult, umire -

căci vezi că t, ine la mine mai mult decât la d-ta.
— Fiindcă l-ai stricat d-ta.
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— Îl voi fi stricat, fiindcă mi-e drag, grăi dânsul, apoi
se plecă, îl ridică în brat, e s, i îl sărută, în vreme ce copilul se
alipi de dânsul. S, i - urmă Ghit, ă mis, cat - mi-e drag fiindcă
e al d-tale! Nu t, i-am spus-o niciodată, dar puteai s-o vezi
însăt, i.

— Am văzut-o chiar acum, când m-ai făcut de râsul
lumii, zise ea, s, i începu iar să plângă.

Ghit, ă se uita strâmtorat când la ea, când la Bobocel,
care începu să se strâmbe, căci e greu să stai s, i să te uit, i la
o femeie care plânge, mai ales când t, i-e dragă femeia s, i tu
o faci să plângă.

— Ia spune-mi drept - zise el în cele din urmă - o să fii
fericită cu omul acela, fiindcă o să fii doamnă? crezi c-o să
fie fericit copilul acesta?

— Ce-t, i pasă?! grăi dânsa. Sunt femeie, n-am pe ni-
meni s, i trebuie să-mi fac s, i eu rostul. As, a nu pot să rămân
toată viat, a mea!

Ghit, ă îl lăsă pe Bobocel din brat, e, se apropie de ea, o
cuprinse încet cu brat, ul, ceea ce n-ar fi crezut că poate să
facă, apoi îi privi în fat, ă s, i grăi răspicat:

— Ei bine! eu nu sunt om? fiindcă sunt numai panto-
far, fiindcă sunt stricat de vărsat s, i nu s, tiu să vorbesc ca-n
călindar, sunt eu nimeni?

Ea îl depărtă put, in de la sine.
— Lasă-mă, - Îi zise apoi - că nu crezi nici d-ta ceea ce

zici. Om es, ti, dar s, tiu eu ce-i în inima d-tale?!
— S, tii foarte bine!
— Da! acum s, tiu, zise ea cu glas înăbus, it, apoi îl cu-

prinse s, i ea cu brat, ele s, i îs, i ascunse fat, a pe umărul lui.
Ghit, ă era el singur nu mai s, tia cum, s, i dacă n-ar fi fost

copilul, care se uita mirat la dâns, ii, ar fi ridicat-o în brat, e
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s, i ar fi alergat cu ea cum alergi cu o trofee.
— Care va să zică, nu te mărit, i cu el?!
— Nu, răspunse ea, dar acum du-te, căci cine s, tie ce

vor fi crezând oamenii. . .
— Mă duc, strigă Ghit, ă, apoi îl ridică pe Bobocel în

brat, e s, i alergă cu el acasă, vesel s, i zâmbitor, cum sunt
zorile de zi după ce furtuna a trecut s, i cerul s-a înseninat.
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Vecinii

I
Baciu

Luat-au asupră-s, i boala frat, ilor săi s, i s-au încărcat pe sine
îns, is, i cu durerile lor.

Isaia, I, III, 4

I

Om are nevoie de om în lumea aceasta, s, i nimeni nu e nici
atât de bogat s, i de puternic ca să n-aibă trebuint, ă de alt, ii,
nici atât de sărac s, i de slab ca să nu poată ajuta pe alt, ii.
Dureri s, i bucurii trec din om în om.

Baciu, om bogat s, i harnic, chibzuit la vorbă s, i pricepă-
tor în ale lui, era cunoscut în toate satele de dimpregiur.
Ar fi putut să trăiască tignit. S, tiind însă că ochiul stăpâ-
nului îngras, ă vita, el nu se bizuia în slugile lui, ci alerga
de dimineat, a până seara, ca toate să le vadă s, i să le t, ie în
bună rânduială. Des, i era un om de inimă s, i gata de a le
sări altora într-ajutor, grijile cele multe îl făceau adeseori
supărăcios s, i pripit, s, i nu o dată îl fericea pe vecinul său



Andrei, care, fiind sărac, avea mai put, ine griji s, i astfel mai
put, ine supărări.

Nu o dată, întorcându-se de la lucru, Baciu l-a văzut pe
Andrei s, ezând linis, tit pe prispa casei lui. Era parcă toate
bogăt, iile lumii ar fi ale lui. El era cu toate acestea sărac s, i
mai avea s, i opt copii, dintre care singur Gheorghe era mai
mare; acesta, însă, era dus de mai mult, i ani, nimeni nu
s, tia pe unde, s, i părint, ii lui nu aveau nici un ajutor de la
dânsul.

Sosise iarna, o iarnă geroasă s, i grea.
Floarea, nevasta lui Andrei, rupea gardul, ca să încăl-

zească casa, s, i plângea mereu fiindcă n-avea ce să le pună
copiilor pe masă. Ar fi muncit, sărmana, cât a t, inut vara,
ca să mai aducă s, i ea câte ceva la casă, dar n-o lăsau nici
mititeii, care nu puteau să rămâie singuri acasă. Iar An-
drei trăia de azi pe mâne s, i nu se mai gândea la nimic; îs, i
pierduse voia de toate s, i nu mai căuta de lucru.

Acum, în sfârs, it, văzând-o cum plânge azi s, i plânge
mâne, s, i plânge mereu, el îs, i luă inima-n dint, i s, i plecă la
Baciu, ca să se împrumute de la dânsul până la primăvară
cu un sac de porumb. Îl s, tia om bun s, i nici nu putea să-i
treacă prin minte gândul că-l va lăsa să iasă nemângâiat
din casa lui.

N-a nimerit însă în ceas bun.
Era mare gălăgie în casa lui Baciu.
Ilie, unul dintre argat, i, om voinic s, i harnic, dar pătimas,

fără seamăn, scosese un car de gunoi la câmp. Cum, cum
nu, unul dintre boi, juncan pus de curând la jug, a luat
câmpii, s, i Ilie l-a bătut cu furca de l-a spetit; întors apoi
acum acasă, el se s, i mai obrăznicise când stăpânu-său i-a
tras o gură. Astfel, Baciu s, i-a perdut răbdarea s, i l-a păl-
muit. Lovit, Ilie s-a repezit asupra stăpânului, s, i numai
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Dumnezeu s, tie ce s-ar mai fi întâmplat dacă n-ar fi intrat
tocmai atunci Andrei în curte s, i n-ar fi sărit s, i cellalt argat
ca să-i despartă.

Andrei l-a luat apoi pe Baciu cu binele s, i l-a dus în casă
pentru ca să-l domolească.

- Lasă-l focului de bou! zise el. Atâta să-t, i fie paguba!
Om ca tine să nu-s, i facă venin pentru atâta treabă! Neca-
zul să-l aibă cel ce pierde unul din doi, iar nu tu, care zici:
mult a fost, mult a rămas! S, i pentru om ca Ilie! Dacă ar fi
ceva de capul lui, n-ar fi, om de patruzeci de ani, slugă la
alt, ii. Ce dulceat, ă-t, i mai are bogăt, ia dacă în tot ceasul ît, i
amărăs, ti viat, a cu ea!

- Ba face-voi ca tine! Îi răspunse Baciu. De! voi, care
n-avet, i, nici nu s, tit, i cum s-adună averea s, i cu cât amar se
păstrează. Tot e mai bine să mă necăjesc decât s-ajung
a-mi trimite nevasta să rupă gardurile ca să facă foc în
casă.

Andrei, om slăbit s, i galben la fat, ă, simt, i că sângele îi
năvăles, te în obraji.

- Vecine, - zise el tare mâhnit - e gardul meu; eu l-am
făcut s, i tot eu am să-l s, i fac, dacă vrea Dumnezeu, iar la
loc.

- Nu zic nu! Întâmpină Baciu, dar prietenes, te mi-ai
vorbit, prietenes, te ît, i vorbesc s, i eu. Ai casă grea s, i tot mai
bine ai face să s, ezi mai put, in pe prispă s, i să-t, i faci mai
mult necaz.

Andrei se ridică de pe scaunul pe care se as, ezase s, i-i
era parcă-i vine un fel de amet, eală.

- Da, da! zise el. As, a e, as, a zic s, i eu! Dar vezi, as, a
numai din senin nu-i vine omului lenea. N-am fost eu tot
as, a. Sunt bolnav, vecine, de o boală ascunsă, care mă seacă
pe picioare.
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- Boala lenii, precum se vede, grăi Baciu cam în glumă.
Dar să nu fie zis în ceas rău: o fi vreo făcătură. A bine nu e,
zic s, i eu adeseori. Îi părea rău de vorba pe care o scăpase
s, i ar fi voit s-o dreagă cumva. Văd, urmă el, s, i eu, că nu
poate să fie altfel. E grea iarna; mi-ar părea bine dacă as,
putea să te ajut cu ceva!

- Ît, i mult, umesc, - Îi răspunse Andrei - dar acum nu.
Am auzit vorbe mai aspre în curte s, i am venit să văd ce e.

Grăind aceste vorbe, el se întoarse iar la casa cea goală
s, i plină de copii.

II

Grea de tot a fost iarna pentru Andrei. Trăia s, i nu trăia:
se legăna pe picioare. Ziua stătea moles, it, înspre seară îl
apucau un fel de călduri, noaptea nu dormea, dar trăia s, i
nu-l durea nimic. A vândut ce-i mai rămăsese pe la casă,
s-a împrumutat pe la oameni de seama lui, dar la Baciu
nu s-a mai dus, nici gardul n-a lăsat-o pe nevastă-sa să-l
mai rupă s, i tot a ies, it cu chiu, cu vai din iarnă.

S, i zi de zi Andrei ies, ea în drumul cel mare s, i-i oprea pe
drumet, i ca să le zică: „Spune, te rog, dacă-i întâlni cumva
pe Gheotghe al lui Andrei din Bârses, ti, să vie acasă la frat, ii
lui s, i la mama lui, că mult îl dores, te tatăl său, care a ajuns
om slab s, i neajutorat”.

În Săptămâna Patimilor oamenii t, in postul, se spove-
desc s, i se cuminecă. Mai nainte de a lua sfânta cumine-
cătură, ei se duc s, i-s, i cer unii altora iertare, dac-au avut
cumva vreo supărare între dâns, ii.

Andrei nu s-a dus la Baciu, fiindcă n-avea nici o supărare-
n inima lui, iar Baciu a voit, ce e drept, să meargă la Andrei,
dar apoi tot nu s-a dus.
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Mergând la biserică, s-au întâlnit s, i au urmat drumul
împreună, vorbind despre multe toate, numai nu despre
vreo supărare.

Noaptea, spre a doua zi de Pas, ti, Andrei, care nu dor-
mea, se ridică deodată, încet s, i cam alene, din culcus, . Era
parcă o lumină în podul casei lui Baciu s, i ies, ea fum prin
acoperis, .

El des, teptă pe Floare s, i-i spuse că arde, pesemne, casa
vecinului.

Trezită din somn, Floare sări cuprinsă de spaimă în
picioare.

- Nu te speria, îi zise el linis, tit, că vântul nu bate spre
noi. Iar Baciu n-o să prea sâmtă paguba. E veche casa:
o să-s, i facă alta mai frumoasă. Vorba e să scape dâns, ii.
Scoală băiatul s, i-l trimite să-i des, tepte din somn.

Floare însă, femeie ca toate femeile, s, i-a ies, it din fire
când a văzut flăcările mari s, i a început să t, ipe s, i să strige
cât o t, inea gura.

Au auzit-o dar sătenii, care erau încă des, tept, i ori dor-
meau mai us, or, dar în casa lui Baciu lumea s-a trezit abia
după ce vecinii au început să spargă poarta, ca să intre la
foc.

S, i e grozav lucru să te pomenes, ti din somn cu casa
aprinsă în capul tău.

Baciu, omul cel chibzuit, nu mai s, tia ce să facă, unde
să alerge s, i ce să scape mai nainte: se învârtea de ici până
colo, se învârtea s, i se afurisea. S, i, fiindcă el îs, i perduse
capul, nu mai era cine să t, ie buna rânduială, s, i alergau tot, i
de-a valma împedecându-se unii pe alt, ii s, i scot, ând lucruri
de nimica în curte, în vreme ce alte lucruri mai scumpe
stăteau uitate prin odăile în care pătrunsese focul.

Un singur om era linis, tit, Andrei, care, intrat în curtea
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lui Baciu, pusese cât, iva oameni să scoată caii s, i vitele din
grajd s, i număra acum pe casnicii lui Baciu, ca să vadă dacă
au scăpat ori nu cu tot, ii.

Lipsea, parcă, unul. Nit, ă, băiatul lui Baciu, un copil de
vreo cinci ani, nu era nicăiri.

- Unde e Nit, ă?! strigă el tare s, i răspicat. A scăpat cineva
pe Nit, ă?

Nimeni, din mijlocul învălmăs, elii, nu-l băgă în seamă.
El alergă la Ana, nevasta lui Baciu.
- Băiatul, Nit, ă, unde e?
Ea se cutremură în tot trupul s, i îs, i puse mânile în cap.
- Vai de mine! A rămas dormind în casă.
Iar văpaia ies, ea pe feres, tri.
Andrei cel plăpând s, i moles, it se cutremură s, i simt, i că

sângele i se încălzes, te s, i vinele i se încordează, că inima
îi cres, te s, i fruntea i se umple de sudori: auzind vaietele
copilului, el se avântă spre casă s, i se aruncă în foc.

S, tia ce face s, i sâmt, ea că are să treacă prin foc; dar
sâmt, ea în el atâta viat, ă, încât nu se mai temea de nimic,
s, i unul singur era gândul lui: să nu întârzie, să-l găsească
încă viu pe copil.

L-a găsit în pragul us, ii, întins la pământ, plin de arsuri
s, i fără de sâmt, iri, dar întreg l-a scos din flăcări s, i a înce-
put să-l poarte prin curte, legănându-l mereu pe brat, e s, i
afurisind bogăt, iile lui Baciu, ca praf s, i cenus, ă să se aleagă
de toate.

Put, in îi păsa că arde cămas, a în spinarea lui, căci voia
să-i deie copilului s, i răcoreală, ca să-i vie viat, a.

Viat, a însă nu se mai ivea. El a început deci să se bles-
teme pe sine fiindcă n-a alergat fără de întârziere atunci
când a văzut focul.
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„Eu! Îs, i zicea, singur eu îi port păcatul; eu sunt de
vină; pe mine are să mă pedepsească s, i Dumnezeu, s, i legea
omenească! ”

Era mare, în adevăr, păcatul lui Andrei: n-a alergat
fără de întârziere, ca să-i vie vecinului său într-ajutor. El
însă îs, i mărturisea păcatul, se căia, s, i Dumnezeu n-a voit
să-l certe cu prea multă asprime.

Baciu era deznădăjduit. Gândul că-s, i va perde s, i copi-
lul l-a făcut să-s, i piardă rostul: el a început să strige în gura
mare că vecinul său Andrei i-a pus focul s, i că numai mus-
trarea cugetului l-a făcut să se arunce în foc ca să scape
copilul.

S, i mult, i dintre cei ce auziseră vorbele lui Andrei erau
s, i ei de un gând cu Baciu. Între aces, tia era s, i judecătorul
din partea locului, care a s, i dat poruncă să-l lege pe Andrei
cot la cot.

Zadarnice au rămas bocetele Floarei s, i plânsetele co-
piilor, căci judecătorul trebuia să-s, i facă datoria, s, i încă
noaptea aceea Andrei a fost pus la închisoare.

Mergând la închisoare, el nu era câtus, i de put, in tur-
burat. Durerea lui cea mare era numai că Nit, ă n-o să-s, i
mai vie, poate, în fire. Cât pentru celelalte, el nu se temea
de nimic fiindcă nu se sâmt, ea vinovat.

Mare era dar us, urarea pe care o sâmt, ea ziua urmă-
toare, când Floare a venit să-i spună că Nit, ă s-a înfiripat
s, i că doctorul, pe care Baciu îl chemase, are nădejde să-l
pună iar în picioare.

Îs, i făcea acum gândul că Baciu, el însus, i, va veni la
judecător s, i va cere să-i dea drumul. În loc de aceasta însă
Baciu a făcut o cerere în care arăta supărările pe care le
avusese cu dânsul s, i temeiurile pe care-l bănuia de a fi pus
focul.
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În mintea lui Andrei nu intra, cu toate acestea, gândul
că poate să fie osândit s, i fără ca să i se fi putut dovedi vina,
numai pentru că era bănuit cu oarecare temei s, i nu se
putea dezvinovăt, i.

Dus în fat, a judecătorului, el dete cu socoteală că un
singur om a putut să pună focul, Ilie, pe care Baciu îl alun-
gase cu rus, ine de la casa lui. I se spuse însă că Ilie a plecat
de mult din sat s, i a dovedit cu martori că în noaptea despre
a doua zi de Pas, ti se afla la Valea-Rea, cale de trei ceasuri
de la Bârses, ti. Iar Andrei nu putea să ia de mărturie decât
pe nevastă-sa s, i pe copiii săi, care nu puteau să arate de ce
n-a alergat îndată ce-a văzut focul.

T, iind dar seamă de toate împregiurările, judecătorul
l-a socotit vinovat s, i l-a osândit.

III

În marea lui întristare, Andrei avea s, i doauă mari mângâi-
eri.

Din clipa în care se avântase spre casa aprinsă, ca să
scape pe Nit, ă, el era alt om. Nu se mai sâmt, ea slab s, i
moles, it. I se dezmort, ise oarecum sângele, avea poftă de
mâncare, dormea bine s, i era voios cu toată năpastea ce
căzuse pe capul lui. S, i, stând as, a singur, nu o dată s, i-a
făcut gândul că Dumnezeu a rânduit să steie la închisoare
pentru ca nu cumva, umblând pe afară, să-l întoarcă boala.

În acelas, i timp Gheorghe, feciorul lui, se întorsese
acasă cu bănis, ori frumos, i, adunat, i para cu para, în timp
de patru ani, cât a lipsit de acasă.

N-a întâlnit, ce e drept, pe nici unul dintre drumet, ii pe
care-i rugase Andrei să-l caute. Aflase însă că prin gazete
se scrie despre un oarecare Andrei din satul Bârses, ti, care
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i-a pus foc vecinului său Baciu. S, tiind apoi că acest Andrei
nu poate să fie decât tată-său, a grăbit cu inima încles, tată
la frat, ii s, i la muma lui.

Aflând cum s, i în ce fel s-au petrecut lucrurile, Gheor-
ghe era nemângâiat s, i tare pornit asupra lui Baciu. Dacă
nu i-ar fi fost de frăt, iorii s, i surioarele sale, ar fi fost în stare
să ridice parul asupra lui.

- Lasă-l fătul meu — îi zise Andrei - că destulă răsplată
îi este păcatul lui. Se vede că Dumnezeu le-a rânduit toate
as, a ca să te întorci s, i tu acasă. Noi rămânem tot cum am
fost, oameni cumsecade, s, i să trecem prin fat, a casei lui ca
s, i când nimic n-ar fi acolo unde o vedem. Dumnezeu să-i
fie de bună pază, ca niciodată să nu mai avem nevoie de
a-i sări într-ajutor.

S, i în ceas bun a grăit Andrei.
Peste vreo doauă săptămâni el scăpă din temnit, ă ca

om cinstit s, i năpăstuit.
Ilie, pătimas, ul, omorâse într-o încăierare pe un sătean,

fusese prins s, i, luat de scurt, făcuse s, i mărturisirea că tot
el a pus s, i focul în nis, te câlt, i din podul casei lui Baciu.

Baciu de aici înainte nu mai avea odihnă, nici zi tignită,
nici somn cu dulceat, ă. Umbla cu ochii în pământ s, i nu
mai cuteza să privească în fat, a altora. Jumătate din averea
lui ar fi dat-o ca să-l împace pe Andrei s, i umbla mereu cu
gândul ca să-s, i vândă casa s, i mos, ia s, i să plece din sat. E
grozav gândul c-ai năpăstuit pe omul care t, i-a făcut un
mare bine, a sărit chiar în foc pentru tine, s, i de câte ori
vedea plăgile de arsură pe fat, a lui Nit, ă, Baciu se făcea
galben ca ceara s, i gemea ca omul greu chinuit.

Iar Andrei era voios s, i harnic, îs, i făcuse gardul la loc s, i
lucra toată vara în rând cu zidarii s, i dulgherii, ca să ridice
casă pentru feciorul său, care era logodit cu una din cele
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mai bune fete din sat s, i n-as, tepta decât ca să fie gata casa
pentru ca să facă s, i nunta.

IV

Era mare bucurie la casa lui Andrei.
Mare e bucuria să ai un fecior voinic, cuminte s, i harnic,

cel dintâi s, i mai mare dintre feciorii tăi, sprijinul tău la
bătrânet, e, s, i să-l vezi aducându-s, i nevastă bună la casa
ridicată din hărnicia lui.

Era deodată s, i nuntă, s, i sfint, irea casei. Ziua senină
s, i frumoasă, Floarea rumenă s, i sprintenă, băiet, ii s, i fetele
cu sufletul plin de neastâmpăr, Andrei el însus, i tot slab
s, i supt la fat, ă, dar cu sângele cald s, i cu ochiul vioi. Lume
multă, mâncări s, i băuturi cu bels, ug, lăutari, chiote, nuntă
mare s, i veselă era în cele doauă case, la bătrâni s, i la tineri.

Andrei, cu toate aceste, era, ca totdeauna, voios, dar
nu vesel, ci linis, tit s, i chibzuit.

Prea multe erau necazurile prin care trecuse, prea
mult se deprinsese cu gândul că viat, a e numai amar s, i
necaz, dureri s, i greutate, s, i acum, când bunătăt, ile-l nă-
pădiseră, se temea ca nu cumva amăgiri să fie toate. S, tia
cum toate se pot perde de azi pe mâne s, i nu îndrăznea să
se bucure din toată inima, pentru ca nu cumva, perzând
mâne fericirea, să se simtă prea greu lovit. Era ca săracul
care, găsind o comoară, nu îndrăznes, te să se atingă, nici
să se bucure de ea, nici să zicăl: „A mea este! ”

Stetea deci linis, tit în mijlocul celorlalt, i s, i se bucura de
bucuria lor, s, i nu o dată i se ivi în minte gândul: „Ferice de
voi, care credet, i că toate sunt adevărate s, i dăinuitoare! ”

Iar Baciu, bogatul, auzea chiotele s, i cântecele s, i lăuta-
rii din curtea vecină s, i s, edea ascuns în casa lui cea noauă
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s, i nu voia nici să mănânce, nici să beie, nici să vadă pe
nimeni, nici să s, tie de nimic.

În altă parte a casei s, edea Ana cu băiatul cel cu fat, a
plină de plăgi s, i plângea s, i nu mai s, tia ce să facă.

Într-un târziu, ea se ridică t, inându-s, i capul sus, îs, i
s, terse lacrămile s, i ies, i afară ca să împartă porunci.

Înspre amurgul serii intră apoi la Baciu, gătită de săr-
bătoare s, i cu o tavă în mână.

Pe tavă era un cocos, fript, cel mai frumos dintre cocos, ii
ei, o plăcintă, o garafă cu vin s, i, înipăturate frumos, altit, ele
ei de borangic cele cusute în fir s, i mătase.

Nit, ă, băiatul, stetea s, i el în prag, cu o creangă de ros-
marin în mâni.

— Să mergem — zise ea — să-i ducem cinste, că e
timpul să se împartă cinstele.

Baciu se ridică în picioare ca des, teptat din somn s, i
fat, a i se lumină.

— Da — grăi el us, urat — să mergem; în ceas bun să-t, i
fie venit gândul!

Mult, imea adunată în curtea lui Andrei rămase încre-
menită când Baciu intră pe poarta deschisă cu nevastă-sa
s, i cu băiatul. Era parcă mort, ii ar fi ies, it din mormintele lor,
ca să ia s, i dâns, ii parte la bucuria obs, tească, s, i hora se opri
în loc, lăutarii tăcură, chiotele s, i vorbele vesele amut, iră.

Andrei, care le vedea s, i auzea toate, se sculă din capul
mesei, unde se afla, ca să vadă ce s-a întâmplat afară de s-a
făcut linis, te as, a, deodată. El însă n-apucă să-s, i părăsească
locul, când Baciu s, i Ana se iviră cu copilul lor în pragul
casei.

Oamenii casei, nuntas, ii s, i cei în bun ceas sosit, i răma-
seră câtva timp mut, i s, i nemis, cat, i ca stâncile de sub coastă.
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Era pe întunecate.
— Aprindet, i lumânările, grăi Andrei în cele din urmă;

aducet, i toate lumânările s, i le aprindet, i, că e bună s, i mare
ziua la care am ajuns!

Ochii lui se umplură de lacrămi, în vreme ce Baciu s, i
Ana steteau cu ochii în pământ, iar băiatul privea voios s, i
cu inima deschisă la meseni.

— Aici! urmă Andrei; aici, vecine, aici, vecină! Facet, i
loc! Aici în capul mesei! Voi să fit, i nunii celei mai frumoase
nunte. Vino, băiete, s, i învat, ă cum om cu om se bucură!

Baciu s, i Ana s-au as, ezat în fruntea mesei, dar nimic
n-au zis: fapta lor spunea prin ea însăs, i ceea ce în graiul
omenesc nu se poate spune.

Abia târziu, în toiul nunt, ii, s-au deschis inimile la căl-
dura bucuriei obs, tes, ti.

II
Paraschiv Ciulic

Cap. I
Suferint, ele domnului Ciulic

Domnul Paraschiv Ciulic trăia s, i el cum trăiesc tot, i oame-
nii cărora nu le-a venit încă rândul să moară.

Că lumea nu e făcută de dragul oamenilor ce se stre-
coară printr-însa, aceasta o simte, fires, te, fies, tecare dintre
noi, cel put, in câte o dată pe săptămână! D-l Ciulic însă
era în toate clipele viet, ii lui pătruns de gândul că viat, a
omenească e un canon.

Des, i trăia dar numai fiindcă n-avea încotro, el nu-s, i
dorea moartea, nici se plângea de suferint, ele viet, ii, ci se
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simt, ea mângâiat în sufletul lui când îs, i dedea seamă cât
a suferit s, i cât mai are încă să sufere. Astfel, viat, a lui era
un bineîncheiat s, ir de suferint, e s, i, întocmai precum zgâr-
citul îs, i numără mereu comorile s, i face mereu socoteala
dobânzilor cu care le va mai spori, d-l Ciulic iubea singu-
rătatea fiindcă, stând as, a numai el cu sine, putea să-s, i
reamintească în toată tigna suferint, ele trecute s, i să-s, i în-
chipuiască pe cele viitoare.

Erau mai ales patru lucruri care-i amărâseră s, i-i amă-
rau s, i acum viat, a: pisicile, cânii, slugile s, i copiii, mai pre-
sus de toate copiii.

Odinioară mai era s, i un al cincilea lucru, femeile; acum
însă acele timpuri erau de mult trecute, s, i Ciulic socotea
s, i femeile în rândul oamenilor canonit, i.

De câte ori, gândindu-se la lucrurile din lumea aceasta,
el îs, i dă seamă că n-a avut copii, inima i se umple de mân-
drie s, i fat, a i se înseninează. Căci fies, tecare copil care se
nas, te e un izvor de suferint, e omenes, ti, deci o dovadă că e
mare păcat, ce are să fie ispăs, it; acela dar care nu are copii
e mântuit după ce s, i-a trăit traiul.

Fost-a s, i el copil, vai de mama lui, biata de văduvă! Cât
a canonit-o el pe ea ar fi destul pentru s, apte viet, i, dar s, i
bătăi a mâncat, s, i foame, s, i frig a răbdat, de-l trec fiorii
când îs, i aduce aminte de zilele copilăriei lui. Se judecă,
om bătrân acum, el însus, i pe sine copil s, i vede apriat că nu
putea să fie decât precum era, fiindcă rostul lui în lumea
aceasta era să amărască viat, a mumei sale, pentru ca să
mănânce bătăi s, i să rabde de foame s, i frig. Răutatea care
era în el trebuia să iasă odată la iveală, s, i e bine c-a ies, it
atunci, iar nu mai târziu, când în alte fapte s-ar fi dat pe
fat, ă, s, i nu o mamă, ci oamenii nemilos, i ar fi răsplătit-o.

Atunci, copilul de unsprezece ani a fugit din s, coală, a
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părăsit casa părintească s, i-a umblat ani de-a rândul fără
căpătâi prin lume, ca să scape de mumă-sa: astăzi, om
cu viat, a petrecută, ar vrea să poată plânge când îs, i aduce
aminte de sărmana lui mumă, care atât de mult a suferit
printr-însul s, i prin care el atât de mult sufere, s, i ar da el
singur nu s, tie cât ca s-o poată vedea o dată încă prin vis.

Atât are s, i el în lumea aceasta: tot ceea ce se ives, te mai
departe împregiurul lui, om fie, dobitoc fie, fiară fie, nu
are pentru el decât rostul răului pe care poate să i-l facă.

Ce-ar mai putea să aibă el în lumea aceasta?!
Ca un vis urât afară din cale, se reivesc în sufletul lui

amintirile rămase din anii petrecut, i prin cârciumile de la
Obor, de la Filaret s, i de la Capul-Podului.

Vai de stăpânii lui, dar vai s, i de el!
Intra gonit de foame ori de frig, ca cânele fără de stă-

pân, stătea câteva săptămâni în ghionturi s, i în trânteli s, i
ies, ea alungat s, i adeseori plin de sânge, dacă nu fugea la
timp, ca să se piardă printr-una din mahalalele mai depăr-
tate.

Tot el însus, i este s, i acum, s, i i-e greu să se creadă pe
sine.

Cum a venit, Dumnezeu s, tie, dar trebuia să vie în su-
fletul lui fireasca dus, mănie care desparte pe om de om s, i
nu te lasă să uit, i că tu es, ti tu, s, i tu singur es, ti tu însut, i.
A aflat-o aceasta de la ceilalt, i oameni, care tot, i îi dădeau
sarcina mai grea s, i-i aruncau bucata mai proastă.

Dacă pisica răsturna cratit, a cu lapte, el mânca trân-
teală; dacă vreun câne fugea cu o bucată de carne ori spăr-
gea vreo oală, spinarea lui răbda: el s, i pisicile, el s, i cânii
erau dus, mani fires, ti, s, i soarta lui era cea mai grea, căci
el nu putea să fugă, nici să se ascundă fie sub cotet, , fie
în pod, ci trebuia să rabde nedreptatea ce i se făcea s, i să
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simtă în fies, tecare zi că nu e nimeni ca să-l apere, când
el însus, i nu se poate apăra. Vai era însă s, i de pisica, s, i de
cânele care cădea în mânile lui!

Vai s, i de copiii care se at, ineau după el, zicându-i me-
reu: „Hingherule !”

Dară vai, după toate, de pielea lui !
Tras, împins, mânat de ghionturi, s-a pomenit în lume;

s, i viermele se zvârcoles, te s, i el când îl calci. Dacă nu putea
să dea cu pumnul în fat, a celui ce-l lovea, scrâs, nea din dint, i,
se punea la pândă s, i lovea din dos. Minciuna s, i obrăznicia
sunt s, i ele arme omenes, ti, s, i multe poate să facă omul
când nimeni nu-l vede. Era dreptatea pe care s, i-o făcea el
însus, i, dacă fura ori strica, unde altul cade în bănuială; s, i
tot numai dreptatea s, i-o făcea dacă vărsa ciorba pe care
n-o putea mânca, ori rupea în bucăt, i haina pe care n-o
putea purta.

A avut s, i el dacă nu mult, umiri, cel put, in satisfact, iuni
în tineret, ele lui.

C-a fost luat adeseori pe sus, c-a petrecut nopt, i la
polit, ie, că trupul îi era mereu plin de vânătăi, că stetea
mereu în pragul Văcăres, tilor - aceste erau lucruri fără de
care viat, a lui n-ar fi avut nici o noimă.

As, a trebuia să fie pentru ca el să se facă din zi în zi mai
vânjos, mai sprinten s, i mai născocitor.

Că n-o să mai găsească stăpân, de aceasta el nu se
temea niciodată: nu se obosea, nu adormea nici dac-ar fi
trebuit să stea trei nopt, i de-a rândul în picioare, iar fleicile
fripte de dânsul puteai să le pui pe masa lui vodă.

S, i încă un lucru, mare lucru: nu era cheltuitor.
Stând în us, a birtului, la grătar, s, i bătând din cles, te, ca

să tragă luarea-aminte a trecătorilor asupra mirosului de
fleică s, i de mititei, el privea mereu înainte, stăpânit de-un
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singur gând: s-ajungă cât mai curând om cu grătarul lui,
ca să facă pentru sine ceea ce acum face pentru alt, ii s, i să
le facă altora ceea ce i se făcea lui. De aceea mult, umirea
lui era să pună para lângă para — el s, tia cum - s, i răbda
cum atât a răbdat mai bucuros decât ca să dea pentru sine
din al lui.

N-ar fi avut nevoie s-o facă.
S-a străcurat cum a s, tiut ca să nu tragă la sort, i, apoi,

om de doauăzeci s, i unu de ani, s, i-a făcut acte fals, e, ca să
poată lua în căsătorie pe stăpână-sa, care ar fi putut să-i
fie s, i mamă, vai de capul lui, dar s, i de al ei!

Cât, iva ani, până ce nu s-au desfăcut, el numai s, i dânsa
s, tiau ce au fost unul pentru altul; apoi s, i-a luat alta mai
tânără, care voia să-l toace ea pe dânsul, s, i a fugit cu un
epistat când a văzut că nu-l poate.

Tot visul cel urât afară din cale sunt s, i aces, ti ani de
căsnicie: zile s, i nopt, i petrecute în luptă cu cânii s, i pisicile
vecinilor, care, simt, ind mirosul de fleică, se vârau pe sub
poartă ori săreau gardurile, zile s, i nopt, i petrecute în ceartă
cu nevasta, care se cotea cu mus, teriii s, i născocea fel de fel
de chipuri, ca să scadă socotelile, zile s, i nopt, i petrecute
în încăierări cu slugile, care-l necăjau, îl mint, eau, îl furau
ori îi făceau pagubă, iar prin fund se mai ivesc s, i copii
de mahala, care dau târcoale, se uită pe sub căciulă s, i zic
încet: „Hingherule! ”

Un singur gând luminos avea: că odată, în curând s, i
din zi în zi mai curând, va ajunge să fi strâns destul pen-
tru ca să scape de toate s, i să trăiască tignit din dobânzile
plătite de alt, ii. Punea dar înainte para lângă para, răbda
cum a răbdat de când s-a pomenit în lume s, i se mângâia
cu tigna viet, ii viitoare.

Acum era venită s, i această viat, ă viitoare.
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Sus în Dealul Spirii îs, i zidise nis, te case mari, frumoase
s, i împrejmuite ca o cetate. Curtea e s, oselată s, i acoperită
cu un strat de pietris, cernut; grădina are boltă de vit, ă,
răzoare as, ternute cu nisip, straturi de trandafiri s, i alee de
pomi roditori, tot soiuri alese; odăile sunt largi, cu tavanul
înalt s, i mobilate boieres, te.

Ce folos însă, dacă el nu poate trăi tignit în casa lui!
Mult îi place să stea în grădină, ca să plivească tranda-

firii s, i pomii, să lege vit, a din boltă ori să curăt, e buruiana
din răzoare. Vecinii de dimpregiur au însă o spuză de co-
pii, care aruncă cu cioburi în grădină s, i se joacă cu zmeii,
încât vârfurile pomilor lui sunt mereu pline de sfori, de
bucăt, ele de hârtie s, i de fâs, ii de zdrent, e. Ba vara, când
poamele încep a se coace, gămanii se urcă pe uluci s, i nă-
scocesc fel de fel de mijloace ca să-i fure poamele, încât îi
rup toate crengile. Iar pisicile din vecini, s, tiind că n-are
câne la casă, t, in sobor în grădina lui, îs, i fac cotrog prin
straturi, ba intră în curte, în bucătărie, se urcă în podul
casei, se încuibă în casa lui.

Astfel i s-a făcut cu încetul lehamite de grădină s, i nu
mai intra în ea ca să nu se necăjească.

Unul dintre vecinii lui, cel de la dreapta, are un pierde-
vară de băiat, care t, ine porumbei s, i a mai sădit s, i un s, ir
de salcâmi de-a lungul mezuinei: ziua toată porumbeii
t, opăiesc pe tablele de pe casa lui Ciulic s, i umplu acoperis, ul
de gunoi, încât nu e chip s-aduni apă de ploaie, iară curtea
cea frumoasă, oris, icât ai mătura-o, mereu e plină de pene,
de flori scuturate ori de frunze căzute de pe salcâmi.

I s-a făcut lehamite s, i de curte s, i trece repede prin ea
când pleacă undeva ori se întoarce acasă, îs, i dă silint, a să
nu vadă, ca să nu se mai necăjească.

Dincolo, la stânga, e o cocioabă de casă în mijlocul unui
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maidan plin de bălării. E în dosul casei lui maidanul, dar
cât t, ine ziua el aude mereu t, ipete, s, i răcnete, s, i plânsete
s, i vaiete de copii mărunt, i, care se joacă s, i se încaieră, se
bat mereu între dâns, ii s, i sunt bătut, i de alt, ii.

La ulit, ă nu e mai bine. Mai la deal, peste drum, a cincea
casă, e s, coala primară, s, i peret, ii casei lui sunt plini de
mutre pocite s, i de fel de fel de inscript, iuni. A t, inut să-i
vopsească în ulei fiindcă as, a e mai trainic, s, i i-a plăcut fat, a
gus, ei de porumb fiindcă e dulce: atât le-a trebuit copiilor.
Cu cât mai des îi alungă, cu atât mai vârtos apasă plumbul
s, i atât mai proaste sunt inscript, iunile cu care îi mâzgălesc
casa. Ba, precum se vede, tot fat, a cea dulce, în care s, i-a
vopsit casele, îi adimenes, te s, i pe cânii din mahala, căci
ziua întreagă dorm în umbra caselor lui.

Degeaba se ceartă cu vecinii; degeaba i-au fost um-
bletele pe la directorul s, colii s, i pe la polit, ie; degeaba s-a
pus la toate alegerile bine cu cei de la primărie: fies, tecare
om are dreptul de a supăra pe ceilalt, i s, i, când iese la ulit, ă,
cânii fug cu coada între picioare, copiii se uită la el pe sub
căciulă, iar vecinii îs, i fac de lucru în altă parte, ca să nu
dea fat, ă cu el.

În casa lui, în sfârs, it, vechea zoală cu slugile.
S, i-a ridicat grajd s, i s, opron, fiindcă-i plac caii, singuri

caii din toate fiint, ele viet, uitoare. Trăsura e noauă-nout, ă,
în s, opron, dar grajdul s, i odaia vizitiului stau des, erte. Caii
s, i i-ar fi cumpărat, dar nu s-a putut hotărî să-s, i ia vizitiu,
când rândas, trebuia neapărat să t, ie pentru curte s, i pentru
grădină, fără jupâneasă nu putea să rămâie s, i pe deasupra
mai era s, i bucătăreasa, care-l s, i spăla. Trei oameni - s, i el
singur: nu putea să intre-n mintea lui gândul ca să mai
vie s, i al patrălea.

- Al patrălea?!
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Jupâneasa fără de as, a-zisul bărbat pot, i s-o caut, i, dar
n-o găses, ti, iar bucătăreasa era s, i ea femeie. Curtea lui
era plină, încât adeseori îl cuprindea simt, ământul că el
nu e acasă la dânsul, ci stă în gazdă, o gazdă rea, de care
trebuie să te feres, ti bine, zăvorând us, ile mai nainte de a
te culca.

I se făcuse lehamite s, i de casa lui.
Pleca diminet, ile în piat, ă s, i se plimba prin hală, pe la

pescari s, i printre zarzavaturi. N-avea nimic să vândă, nici
să cumpere, dar îi plăcea să s, tie cum stau pret, urile, să
vadă cum oamenii se îns, eală unii pe alt, ii s, i să se certe cu
datornicii lui, dacă se lăsau să fie scos, i din ale lor.

Pe la ameazăzi intra în vreunul din birturile de pe piat, ă
s, i, dacă nu era zi de post, lua o t, uică, o mâncare cu carne s, i,
rar de tot, câte o fleică, bea un cinzec de vin, apoi se ducea
la cazin, unde petrecea la o cafea până seara, uitându-se
cum alt, ii se bat între dâns, ii fie la biliard, fie la table, fie la
domino, fie mai ales în joc de cărt, i s, i râzând cu necaz de
cei ce rămâneau în pierdere.

Serile, când se întorcea acasă, nu mai auzea zbierătele
copiilor din mahala, nu mai vedea nici mâzgăliturile din
fat, a casei, nici gunoiul din curte, nici firimiturile de zmei
prin crengile pomilor din grădină s, i - mare lucru! - nu mai
avea nevoie de slugi.

Rămăsese răzemat într-o singură babă, care-i făcea
dimineat, a cafeaua, îl spăla s, i-l as, tepta serile cu masa as, ternută
pentru fasole, varză, mămăligă cu brânză ori, la zile mari,
pentru un pui fript la frigare.

Tot baba îi t, inea s, i rânduiala casei.
Cam la doauă săptămâni o dată el rămânea acasă, des-

chidea odăile să se aerisească s, i o punea pe baba să mă-
ture s, i să scuture praful; apoi iar încuia s, i se mărginea la

845



o singură odaie, cea din fund, unde dormea, mânca s, i-s, i
petrecea ziua când se întâmpla să rămâie acasă.

Singură această odaie era în adevăr casa lui.
Dar era s, i făcută anume pentru dânsul.
Pusă în planul arhitectului drept sufragerie, ea era cea

din urmă în rândul încăperilor rezervate pentru stăpân
s, i avea doauă intrări, una despre celelalte încăperi, iar
alta despre curte, unde se afla bucătăria, în altă casă mai
mică. Des, i era încăpătoare, proprietarul a t, inut să-i dea o
singură fereastră mare, cam ca cele de pe la hanurile prin
care el îs, i petrecuse viat, a. Ca să aibă vedere liberă spre
grădină s, i lumina deplină, cu care era deprins din timpul
când bătea cles, tele la grătar, el pusese în fereastra aceasta
numai doauă geamuri mari, groase s, i curate ca apa de
izvor. Drept mobilă avea acum în odaia aceasta numai o
masă de stejar, un bufet mare, tot de stejar, în peretele
despre maidan, un pat turcesc în colt, ul despre curte, patru
scaune de trestie s, i o masă de scris as, ezată pe o casă de
fier, în care t, inea polit, e s, i mărunt, is, , deoarece hârtiile de
valoare îi erau date la casa de depuneri, iar banii îi avea
parte la datornici, parte la bancher.

Viat, ă săracă, dar linis, tită, pe cât linis, tea e cu putint, ă
în mijlocul acestei lumi pline de pisici, de câni, de slugi s, i
de copii.

Cât pentru oameni, ei nu-l prea supărau.
Cămătar nemilos s, i zgârcit, cum îl s, tia lumea, el adu-

nase mare bogăt, ie, care se sporea mereu, fiindcă el nu
cheltuia într-un an ceea ce câs, tiga adeseori într-o zi. Iar
bogăt, ia îi face pe cei ce o au să-s, i t, ie capul sus s, i pe cei
ce n-o au să stea umilit, i. Mai ales în timp de alegeri săp-
tămâni de zile de-a rândul caretele elegante nu lipseau din
fat, a casei lui, căci se s, tia că are multe polit, e prin mahala s, i
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mai ales în piat, ă s, i poate, dacă vrea, să dispună de multe
voturi. Puteau dar vecinii să se facă că nu-l văd, dar când
se aflau în fat, a lui, steteau cuprins, i de temere s, i de respect,
fiindcă s, tiau că multe poate.

Ce vor fi gândind în capul lor s, i ce vor fi zicând în
dosul lui, aceasta o s, tia el; tocmai de aceea era necrut, ător
s, i, trecând prin lume, se uita des înapoi.

Om înalt, spătos s, i cu umerii oarecum ridicat, i, el părea
din dos mult mai tânăr de cum în adevăr era, fiindcă se
t, inea drept, călca rar s, i apăsat s, i n-avea decât pe ici, pe
colo câte un păr cărunt. Din când în când însă el se oprea,
îs, i sucea trupul s, i se uita înapoi, ca s, i când s-ar teme ca
nu cumva să fie apucat fără de veste. Atunci bătrânet, ea se
vedea din fat, a lui uscată s, i zbârcită s, i din ochii mărunt, i s, i
scrutători, care ies, eau la iveală de sub sprâncenele mari s, i
îmbinate. Doi dintre dint, ii de din jos erau ies, it, i din linie
s, i t, ineau buza oarecum rânjită, încât, văzându-l as, a, era
peste putint, ă să nu-t, i aduci aminte de cânele rătăcit, care
aleargă de-a lungul ulit, ilor s, i, gonit de alt, i câni, se opres, te
mereu, se întoarce înapoi s, i-s, i arată îndârjit colt, ii.

Îndârjit era s, i d-l Ciulic.
Nu mai avea tignă nici în singura lui odaie.
O piatră zburată despre casa de pe maidan sfărâmase

unul din cele doauă geamuri mari, iar comisarul de co-
loare, chemat s, i venit fără întârziere la fat, a locului, înche-
iase cuvenitul proces-verbal, în care constata că piatra a
fost aruncată de Ermil, băiatul de s, apte ani al d-lui Anas-
tase Călin, zicea însă că mai departe el nu poate să facă
nimic, ba stăruia ca păgubas, ul să nu mai meargă degeaba
nici pe la judecătoria de ocol, deoarece în casa de pe mai-
dan stă un biet funct, ionar bolnav s, i ajuns în mare mizerie,
un om căruia n-ai ce să-i iei, nici ce să-i faci.
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Asta nu era vorbă de comisar.
D-l Ciulic cunos, tea pe oamenii în mijlocul cărora trăia

s, i s, tia că trebuie să fie la mijloc un mare interes pentru ca
comisarul de polit, ie din coloarea lui să-s, i ia inima în dint, i
s, i să-i zică:

—. . . Lasă-i, nene Chivule! Să mai treacă s, i de la d-ta. . .
Atâta pagubă!

Îi era destulă căldura cu care stăruia comisarul pentru
ca să s, tie că e vreo slăbiciune omenească la mijloc.

Iar slăbiciunile omenes, ti sunt lucruri pe care el nu
poate să le ierte.

As, a cum s-a ivit în lume s, i cum s-a făcut om, el era
nemilos fat, ă cu sine s, i nu putea să fie îngăduitor fat, a cu
alt, ii.

Nu era în gândul lui lucru mai mare decât tăria omului,
care stă în loc când ar voi să meargă, se scoală când ar voi
să doarmă, tace când ar voi să vorbească s, i se ridică de la
masă când vin la rând bucatele cele bune.

În tineret, ele lui râdea de oamenii care, alergând după
plăceri, dedeau de fel de fel de supărări; ajuns om mai
matur, el mustra pe tinerii us, urateci s, i le dedea drept pildă
înt, elepciunea lipovenilor din mahalaua lui, care fug de
plăcerile lumes, ti, ca să scape de amarul viet, ii; acum la
bătrânet, e, în sfârs, it, cea mai mică slăbiciune era în gândul
lui un greu păcat.

Nu mai era deci vorba de paguba s, i de supărarea ce
avuse: cobora Dealul Spirii, pe lângă Arsenal, ca să meargă
la prefectură s, i de acolo la primărie, s, i să-i arate comisa-
rului că ai ce să-i iei s, i ai ce-i face.

Cine-l vedea mergând în felul lui, pas cu pas s, i iar
oprit în loc, ca să privească înapoi, cum paiangenul îna-
intează de-a lungul pânzei întinse, trebuia neapărat să se
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uite după dânsul s, i să-s, i zică, dacă nu-l cunos, tea: „Acesta
trebuie să fie cineva! »

E omul care a muncit, a suferit, a răbdat, s-a zbuci-
umat o viat, ă întreagă, iar acum, după ce i s-au împlinit
toate dorint, ele, se întreabă mereu: „S, i-apoi?! atât e tot?!
nu mai urmează nimic mai departe? nimic nu mai poate
viat, a să-mi deie?!”

Cap. II
Mult, umurile Domnului Călin

Jos, în casa de pe maidanul cel mare, d-l Călin îs, i fuma
t, igara tot ca-n timpul când, student la Universitate, se
des, tepta pe la zece s, i zicea că nu-i încă timpul să se scoale,
că mai poate încă să stea în culcus, ul cald.

Ca să s, i-o poată fuma în toată tigna, el vârâse sub
cele două perini de la căpătâi s, i paltonul de iarnă, adu-
nat cocoloas, ă, ca să fie vârtos.

Unul dintre picioarele lui, cel de la stânga, înt, epenit
în urma unei inflamat, iuni stagnante în încheietura de
la genunche, era întins s, i acoperit cu pătura de lână ce-i
servea drept plapomă, iar cellalt, sănătos, era adunat spre
trup ca un fel de răzemătoare pentru cartea cea mare, din
care bolnavul citea cu glas tare. Erau Viet, ile Sfint, ilor pe
care, în lipsă de altă lectură, le împrumutase de la preotul
bisericii din vale s, i le găsea acum foarte frumoase.

De obicei citea din cartea aceasta Agata, care era fată
de preot, din Bucovina; acum însă s, edea cu copilul la sân
pe un scăunas, de la picioarele patului s, i asculta.

Ermil sfarmă-geamuri asculta s, i el, îngenuncheat la că-
pătâiul patului, drept pedeapsă pentru că-i dăduse brânci
Ceciliei, care era culcată pe o vechitură de divan, cu capul
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înfăs, urat în o cârpă udă, cum li se cuvine copiilor trecut, i
prin vreo nenorocire.

Ea a plâns foarte amarnic, apoi a gemut foarte dureros,
iar acum se află în faza suspinelor din ce în ce mai rare.

Era una din clipele de linis, te atât de rare în casa de pe
maidan, s, i d-l Călin citea cu multă râvnă Viat, a sfântului
Dionisie, episcopul de Alexandria.

Agata se uita din când în când la cititor, dar din fat, a
ei se vedea că put, in îi pasă de toată sfint, enia părintelui
Dionisie.

Era mâhnită. Lasă că nu-i trecuse încă supărarea, pe
care i-o făcuseră copiii, dar o mai supăra s, i bărbatul ei,
care n-avea răbdare să as, tepte până ce adormea Dorin,
copilul de la sân, ci se încăpăt, âna să citească el.

Asta-i făcea mult rău, fiindcă-l obosea s, i cititul cu glas
tare, s, i t, inutul cărt, ii celei mari.

Apoi Agata era unul dintre oamenii care, tăindu-se la
deget, se plâng că nu mai pot lega rănile altora. Nu era
pentru ea trebuint, ă mai neastâmpărată decât să sară, să
le facă altora vreo plăcere, să ferească pe alt, ii de dureri, s, i
el, citind însus, i, o lipsea de mult, umirea de a-i citi ea.

Îi venea să sară, să ia cartea s, i s-o arunce cât colo: toc-
mai fiindcă lui îi plăceau cele citite, ea ar fi voit să le audă
din rostul ei.

Iar omul, când are vreo supărare, s, i le aduce aminte
încetul cu încetul pe toate, s, i pe cele trecute, s, i pe cele
viitoare. Pe când dar el citea parcă n-ar fi în lumea aceasta
decât necazurile s, i durerile celor întru fericire pomenit, i,
ea vedea în gândul ei mizeria grea în care trăiau de când el
s, i-a pierdut postul. Vânduseră unul câte unul lucrurile pe
care s, i le-a adunat în timpul căsniciei lor de noauă ani, iar
acum venea iarna, s, i copiii erau descult, i s, i dezbrăcat, i, ea
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nu mai avea decât haina de pe trupul ei, lemne cumpărau
cu brat, ul s, i nimeni nu mai venea pe la dâns, ii, nici unul
din prietenii lui nu-s, i mai aducea aminte de dânsul. Iar
acum bărbatul ei mai s, i fusese condamnat în lipsă, ca să
plătească 54 lei despăgubire s, i cheltuieli de judecată, ba
primise somat, iune ca în timp de 30 zile să des, erteze casa
de pe maidan, pe care arhitectul primăriei o declarase
drept ruină.

Ce-i păsa ei de viat, a sfântului Dionisie?!
Dar nici clipa de linis, te de care se bucura d-l Călin

nu era decât o clipă, adecă ceva ce fu când zici că este.
Bocu, fratele mai mic al lui Ermil, rămăsese singur afară,
s, i fiindcă n-avea ce face s, i trebuia neapărat să facă ceva
ca să nu i se urască în lumea aceasta, a început să zgât, iie
donit, a plină cu apă, căci era frumos, mare minune, cum
pleos, căia apa. Apoi donit, a s-a răsturnat s, i apa s-a vărsat
asupra neastâmpăratului zgât, ăitor.

Un amarnic „a-o-nu! ” vesti pe cei din casă că o mare
nenorocire s-a întâmplat s, i că lumea trebuie să alerge s-
aducă ajutor.

Cecilia, o persoană foarte zeloasă, se ridică iute ca o
veverit, ă speriată.

- Mamă, mamă! strigă ea. N-auzi? Bocu plânge! I-a
dat cineva brânci.

- Drăgut, a tatei! grăi d-l Călin înduios, at, ca totdeauna,
când zelul Ceciliei se dădea pe fat, ă. Ce va să zică femeie!
Du-te, Agată dragă!

Agata, des, i femeie s, i ea, rămase nemis, cată, fiindcă
adormise abia acum copilul. Cecilia însă, cuprinsă de
simt, ământul datoriilor sale de soră mai mare, trecută
acum de patru ani, uita propriile ei dureri s, i alergă să-i vie
frăt, iorului într-ajutor.
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Când ea deschise us, a, Bocu stătea în prag, cu mânile
lăsate în jos, cu gura căscată s, i udat ca o curcă plouată,
icoană vie a celei mai groaznice nenorociri.

D-l Călin, des, i supărat că i-a întrerupt lectura prin
acest nou accident, nu-s, i putu stăpâni râsul. Agatei însă
nu-i venea deloc să râdă, fiindcă trebuia să-l premenească
s, i nu prea s, tia cu ce.

În vreme ce ea as, eza copilul pe divanul unde zăcuse
Cecilia, Ermil, dând cu socoteală că el e acum de prisos
la căpătâiul patului, se ridică, se retrase tiptil peste prag,
sări într-un picior s, i p-aci-i fu drumul. Singură Cecilia,
care toate le vedea, a prins de veste că el a plecat. Pe când
dar Agata regula situat, iunea lui

Bocu, scăpă s, i Cecilia peste prag, pentru ca nu cumva
fratele ei mai mare să facă ceva fără de dânsa.

Când Bocu, îmbrăcat cu una din cele trei rochit, e ale
surorii lui mai mari, ies, i după dâns, ii, Ermil era cocot, at
în vârful unui salcâm din fat, a casei, iară Cecilia se uita
uimită s, i cu jind la el.

De! ce să-i faci, dacă era băiat, s, i atât de mare!
- Adă-mi cartea! grăi Agata us, urată, s, i se as, eză iar pe

scăunas, .
Nu-i vorbă, era supărată, era cuprinsă de griji, dar de

aici înainte nu mai citea el.
- Unde ai rămas? Întrebă ea după ce, luând cartea, mai

potrivi pernele la căpătâiul lui.
- La omilia despre ciumă. Aici! zise el, arătând locul în

carte.
Agata citi:
- „Molima nu ne-a crut, at; pentru cres, tini însă aceasta,

întocmai ca alte nenorociri, e prilej de încercare s, i de bin-
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efacere.
- Mult, i dintre ai nos, tri, uitându-se în aceste împreju-

rări pe sine, au perit purtând grijă pentru bolnavi s, i nevo-
ind a-i părăsi, căci iubirea către Isus Hristos îi t, inea lângă
dâns, ii. Luat-a asupră-s, i boala frat, ilor săi s, i s-au încărcat
ei îns, is, i cu durerile lor (Isaia, LIII, 4) . Au făcut pe cât, iva
iar sănătos, i, pierzându-s, i viat, a pentru dâns, ii. ”

Agata se opri, îs, i ridică ochii s, i-i îndreptă spre sot, ul ei.
- Astăzi - zise ea zâmbind - ar mai face oare cres, tinii

tot as, a?
D-l Călin zâmbi s, i el. Se as, teptase la întrebarea aceasta,

fiindcă Agata, citind, raporta cele citite totdeauna la sine
s, i la ai săi.

- Tu vezi - zise el - că nici atunci nu tot, i făceau as, a, ci
numai aceia în care iubirea către Hristos era mai mare
decât iubirea de sine. Nu-i pune tu pe aces, tia alăturea cu
nemernicii care atunci erau atât de numeros, i ca astăzi.
Cites, te mai departe.

Agata era supărată. Ea avea griji s, i necazuri s, i trebuia
să i le spună cuiva în lumea aceasta ca să se us, ureze: iară
el îi tăia vorba. Dar ea citi mai departe:

- „A muri astfel e un martiriu care nu e mai prejos
de eroismul mărturisirii făcute în fat, a călăului. Văzutu-
i-am sărutând trupurile celor fericit, i, închizând gura s, i
ochii lor, purtându-le pe umerii lor, luând asupră-s, i toate
grijile pentru înmormântarea rămăs, it, elor lor, spălându-le
cu mânile lor, îmbrăcându-le în cele mai bogate ale lor
vestminte, pentru ca în curând după aceea să primească
ei îns, is, i aceleas, i servicii din partea frat, ilor săi, credincios, i
următori ai zelului s, i ai iubirii lor de oameni. Nu tot astfel
au făcut s, i păgânii. Îndată ce vreunul dintre dâns, ii a fost
atins de molimă, l-au alungat, cuprins, i de groază, din
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apropierea lor, au fugit până chiar s, i de cei mai apropiat, i
ai lor s, i au lăsat trupurile lor neînmormântate, crezând,
dar în des, ert, că vor scăpa de moarte. ”

- Care va să zică - grăi d-l Călin - aceia care nu iubesc
erau s, i atunci, tot ca astăzi, nu numai răi, ci totodată s, i
pros, ti. Lasă-i, soro, că noi n-o să-i facem nici mai buni,
nici mai cu minte, dacă nu sâmt ei din ei că luând parte la
durerile altora uită pe ale lor proprii, care sunt mai grele.

- Bine, grăi dânsa nerăbdătoare, fdosofia ta e foarte
frumoasă: dar ce facem noi?

- Când?
- După ce vor fi trecut 30 de zile?
Fat, a lui Călin se întunecă.
- Adecă peste patru săptămâni! zise el, apoi luă foit, a

s, i pachetul, ca să-s, i mai facă o t, igară.
Agata era mult, umită. As, a făcea el totdeauna când voia

să vorbească, s, i-i plăcea să-l asculte.
Era om frumos, mai mult bălan decât oaches, , cu ochii

albas, tri s, i cu fat, a slabă, s, i mai ales acum foarte albă, per-
dută oarecum în barba mare s, i părul lung, dar bine îngrijit.
Ea însă îl vedea frumos numai când el era cuprins, ca acum,
de o adâncă mâhnire, ceea ce rar se întâmpla.

El îs, i aprinse t, igara s, i puse lemnus, ul de chibrit în
cenus, ernit, a ce sta pe pat, lângă el.

- Împărat, ii - zise el foarte serios - au frumosul obicei de
a-s, i face pentru mai multe luni de zile înainte programul
despre cele ce au să facă; ei bine! să facem s, i noi ca dâns, ii.

Agata iar se supără: ea avea griji s, i el o lua în zeflemea!
- Bine, soro, îi zise el serios; eu nu s, tiu ce am să mă-

nânc mâne, s, i tu vrei să-t, i spun ce voi face peste patru
săptămâni! Nu s, tiu s, i sunt destul de cu minte ca să mă
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împac cu gândul că nici nu pot să s, tiu. Să vedem!
- Care va să zică - Îi răspunse ea - să le lăsăm toate în

voia întâmplării.
- Te rog să nu le las, i s, i să faci ce vrei tu, dacă pot, i, zise el.

Eu am să mai as, tept. De azi până mâne ori până poimâne
pot să se întâmple o mult, ime de lucruri ori să-mi vie o
mult, ime de idei, pe care acum nu le pot prevedea. . .

- Tocmai asta e ceea ce vreau eu, îl întrerupse ea. Să
ne gândim, să ne înt, elegem, ca să găsim vreo idee.

- Ideile nu se găsesc: ele vin as, a de la ele, când nici nu
te gândes, ti.

- Care va să zică, eu să nu mă gândesc la ziua de mâne?
- Ba să te gândes, ti, dar în toată linis, tea, ca s, i când

vorba n-ar fi de tine însăt, i. Tu însă ît, i faci inimă rea pentru
supărări pe care le-ai avut ori pe care nu le ai încă s, i poate
că nici nu le vei avea, parcă nu ît, i sunt destule supărările
pe care le ai acum, în adevăr le ai, nu numai pe închipuite.

- Doamne! us, or vorbes, ti tu, grăi dânsa as, ezată. Pe tine
te doare piciorul, numai piciorul: pe mine mă doare inima!
Cu totul altfel ai vorbi dac-ai fi sănătos s, i-ar trebui să mă
vezi pe mine chinuită de durerile care acum te chinuiesc
pe tine, perind cum eu te văd perind pe tine.

- Nimicuri, - zise el - toate sunt nimicuri. Durere ade-
vărată, durere în aievea nu e decât una singură, aceasta
pe care o am eu aici în genunchele meu. Asta te sfâs, ie
s, i-t, i trece prin măduvă s, i prin creieri, asta e, când este,
oris, ice ai face tu. Celelalte sunt numai supărări stârnite
de piedicile ce ni se pun în cale, închipuiri care se pierd în
fat, a altor închipuiri, nimicuri în

- Fat, a adevăratei dureri. Tu mă vezi, cu toate aceste,
că sunt voios.

El se ridică put, in s, i-s, i scutură capul, ca să-s, i dea părul
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din fat, ă.
- Trăiesc - urmă apoi încet s, i ca într-aiurea - zăcând

aici s, i simt cum încetul cu încetul viat, a se stinge în mine.
Stau, nopt, ile, eu singur, treaz, pe întunerec, iar inima mea
râde văzându-vă dormind pe voi, care nu s, tit, i încă ce e
dulceat, a somnului

- Pe care-l avet, i. Într-un târziu, mi-e parcă o zare de lu-
mină se ives, te prin întunerec s, i as, tept cu neastâmpăr cân-
tatul cocos, ilor. Tot mai mult se dezvăluie ziua din noapte;
tot mai deslus, it se ivesc copacii s, i casele din vale; păsările
încep să zboare s, i să cânte; se revarsă zorile mântuitoare
ale diminet, ii, s, i inima mi se umple de veselie gândindu-mă
la voi, care nu s, tit, i încă ce frumoasă e, după o noapte ne-
dormită, lumina zilei, ce plăcută e adierea diminet, ii. Când
tu te ives, ti cu o falcă în cer s, i cu alta în pământ, în pragul
us, ii, s, i-t, i vine să plângi, fiindcă nu pot, i să stăpânes, ti patru
copii deodată, în mine râde inima că nimicul acesta tot
mai poate să te scoată din răbdare. Când tu mă întrebi dez-
nădăjduită ce vom mânca astăzi, pe mine mă înveseles, te
gândul că voi nu s, tit, i încă ce va să zică mult, umirea pe
care o avet, i bând, obosit, i, paharul de apă, s, i plăcerea de
care avet, i parte mâncând, cuprins, i de foame, coaja de
pâne. Sunt nimicuri toate, adause el peste put, in, cuprins
de adâncă durere; ce-t, i pasă de piciorul meu, dacă mă vezi
voios?!

- Pentru că tu caut, i numai ceea ce e frumos în lume,
zise ea.

- Nu, - răspunse el - ei pentru că văd din întunerec o
lume plină de lumină.

Ei tresăriră amândoi.
Afară iar se-ntâmpla ceva: Bocu s, i Cecilia t, ipau ca din

gură de s, arpe, iară Ermil răcnea, încât se des, teptă s, i Dorin.
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D-l Călin se sperie, încât se sâmt, ea nenorocit că nu
poate alerga afară.

- As, a ne trebuie - zise Agata cu amărăciune - dacă pier-
dem timpul cu nimicuri s, i părăsim copiii în voia întâm-
plării.

Luând apoi pe Dorin în brat, e, ea grăbi afară.

Cap. III - NĂPASTEA

Ai ce să le iei, ai ce să le faci! „ De la aceasta d-l Ciulic nu
s-a abătut niciodată în viat, a lui: cum ar fi putut să se abată
acum, când mai erau la mijloc s, i slăbiciunile omenes, ti ale
unui comisar de polit, ie?!

Ajunsă sentent, a definitivă, el a cerut fără de întârziere
execut, iunea, s, i pe când d-l Călin îi vorbea nevestei sale
despre mult, umirile acestei viet, i, d-l Ciulic a venit însot, it
de comisar s, i de un portărel ca să pună sechestru. Pe ce?
Asta era treaba lui!

Era pe la sfârs, itul lunei septembrie, o zi posomorâtă
s, i cam friguroasă. Bălăriile de pe maidan, uscate acum,
călcate de copiii ce alergaseră prin ele s, i pline de gunoiul
aruncat de vecini în mijlocul lor, erau parcă o mare gră-
madă de gunoi, din care se ridică pe ici, pe colo câte un
pom plin cu cuiburi de omidă, câte un copac pe jumătate
uscat s, i, cam la mijloc, casa ruinată, în ale căreia ziduri se
vedea pe ici, pe colo paianta.

Des, i nu crescuse-n perini de puf, nici îs, i petrecuse
viat, a plimbându-se pe covoare de Persia, d-l Ciulic, ca tot, i
oamenii deprins, i cu lumina, se supăra când trebuia să
calce pe gunoi.

Îi era silă să meargă înainte s, i la primul pas se ivi în
mintea lui gândul: „Ce oameni trebuie să fie aceia care pot
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să stea aici?! „
- Poftim! grăi el apoi arătând spre salcâm. As, a-s, i lasă

oamenii copiii, s, i să te miri apoi dacă sparg ferestrele ve-
cinilor?!

În vreme ce Ermil, mândru s, i fericit că el e singurul
urcat în copac, făcea fel de fel de product, iuni gimnastice,
dinspre vecinul de dincolo zbură ceva spre salcâm. E o
cutie de sardele, goală ca toate cutiile aruncate la vecini.

Cecilia cea sprintenă sări iute s, i-o ridică, apoi începu
să sară într-un picior s, i să strige: „Ce am eu! Ce am eu! „

Bocu sări s, i el s-o ieie de la dânsa, s, i, fiindcă Cecilia
nu voia să i-o deie, ei începură a striga, a-s, i da brânci s, i a
se zgâria.

Nu mai rămânea decât ca Ermil, cel mai mare, să gră-
bească s, i el, ca să le facă dreptate. Iute dar, ca o pisică, cu
mânile zdrelite s, i cu pantalonii mai rupt, i decât fuseseră,
el se dete jos s, i se răpezi răcnind la dâns, ii.

De aici t, ipetele ca din gură de s, arpe.
Când Agata se ivi cu copilul în brat, e, Cecilia s, i Bocu

alergau strigând deznădăjduit, i după Ermil, care fugise
cu cutia, iar Ciulic, comisarul s, i portărelul stăteau în fat, a
casei privind la copil - comisarul s, i portărelul râzând, iar
Ciulic, îndârjit s, i cu băt, ul ridicat, gata să sară s, i să lovească
pe Ermil.

Înt, elegând dintr-o singură privire că copiii se ceartă,
ca de obicei, pentru ceva, Agata se întoarse ca să-i spună
sot, ului său că nu e nimic, apoi ies, i iar, cu inima încles, tată,
în fat, a casei, ca să primească pe cei venit, i.

D-l Ciulic se opri mirat în fat, a ei.
Nu era deloc cum s, i-o închipuise el.
O femeie mititică s, i slabă, tânără, de vreo treizeci de
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ani, s, i foarte cumsecade, nu frumoasă, dar cu gropit, e-n
obrajii curat, i, cu un zâmbet prietenos pe buze s, i cu un
copil voios în brat, e. Parc-o mai văzuse undeva, parc-o
cunos, tea de mult!

Ceilalt, i copii nu se mai certau, nu mai zbierau nici ei.
Ermil, văzând c-a venit cineva, aruncă cutia s, i alerga

spre casă. Cecilia alerga s, i ea după Ermil; Bocu rămăsese
dar singur stăpân pe cutie s, i venea încet în urma lor, ca să
întrebe pe mama lui: „Ce e aia? „

Ciulic privi la copiii care nu erau, ce-i drept, nici curat, i,
nici bine îmbrăcat, i, dar rumeni s, i voios, i, îs, i întoarse ochii
peste Agata la comisarul bănuit de slăbiciuni omenes, ti,
apoi se uită lung s, i îndârjit la Ermil, care se apropiase s, i
stătea înaintea lui descult, , cu capul gol, cu pantalonii rupt, i,
cu dreapta zgâriată în s, old s, i cu stânga lăsată în jos.

- Tu es, ti, măi, acela care a spart fereastra? Îl întrebă el
răstit.

Ermil se uită drept s, i hotărât în fat, a lui, dar nu grăi
nimic, ci făcu numai din cap de doauă ori semnul că da!

- De ce?!
- Pentru că - răspunse Ermil răspicat - Cecilia a zis că

eu nu pot!
- Da! s, i eu am zis că nu poate! adăugă Cecilia, foarte

mândră s, i foarte fericită că are s, i ea parte în această afa-
cere atât de importantă, pentru care au venit trei domni,
nu mai put, in.

- S, tii tu — grăi comisarul — că avem acum să-l ducem
la polit, ie s, i să-l punem la arest?

- Nu-i adevărat! Îi răspunse Ermil scurt. Tata a zis că
eu sunt copil s, i nu putet, i să-mi facet, i nimic.

- Da! adăugă Cecilia, s, i tata a zis!
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- Es, ti un obraznic! strigă d-l Ciulic.
- Da! Îi răspunse Ermil cu convingere, căci as, a zicea

s, i muma lui!
Agata se sâmt, ea foarte nenorocită, iar comisarul ar fi

voit să-l sărute pe băiat, pentru că atât de bine a s, tiut să-l
necăjească pe bătrânul posac.

D-l Ciulic se-ntoarse supărat spre Agata.
„Cucoană, dacă ai, din păcate, copii, poartă grijă de

dâns, ii s, i nu-i lăsa sălbatici” - as, a voia să-i zică. Văzând
însă strâmtorarea ei, vorbele i se făcură cocoloas, ă-n gât.

- Mare canon! grăi el, grea pedeapsă! Dar noi am venit
să punem sechestru!

- Vă rog, grăi dânsa poftindu-i să intre. S, tia s, i mai
nainte că pentru aceasta au venit; cu toate aceste, parcă-i
înfipsese un fer ros, u în inimă s, i-i era ca s, i când pământul
s-ar clătina sub picioarele ei. Nu-i intra în minte gândul
că e în lumea aceasta vreun om care poate să sechestreze
ceva în casa ei; îi venea însă să intre în pământ, fiindcă
n-avea nimic pentru ca să scape de rus, inea ce i se făcea.

În casa de pe maidan erau doauă odăi, s, i la mijloc,
între ele, un fel de tindă, în care era s, i o vatră.

Agata, trecând prin tinda goală, deschise us, a de la
dreapta, pentru ca cei venit, i să vadă dacă e ori nu ceva de
sechestrat în odaie.

Comisarul se opri râzând pe sub mustat, ă la intrarea
tindei; portărelul însă, care mai făcuse multe sechestrări
cu d-l Ciulic s, i s, tia că el totdeauna s, tie să găsească ceva,
intră în urma d-lui Ciulic, care se oprise în pragul odăii de
curând văruite, în care erau doauă paturi sărăcăcioase, o
masă hodorogită, trei scaune de lemn, o mas, ină de fiert s, i
câteva zdrent, e într-un cuier.

El se întoarse spre cealaltă us, ă.
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- Aici zace sot, ul meu, care e bolnav, îi zise Agata tre-
murând.

- Tocmai! Îi răspunse d-l Ciulic. Voiesc să vorbesc cu
el. Cu d-ta nu am nimic. El e stăpânul, s, i el are să-mi
plătească.

El deschise apoi s, i intră. Avea dreptul s-o facă s, i nu
putea nimeni să-l oprească; comisarul ar fi voit cu toate
aceste să-l apuce de guler, iar portărelul se opri în tindă s, i
se uita dând din umăr la comisar.

Intrând în odaia în care zăcea vecinul său, d-l Ciulic
se făcu ros, u ca racul.

Odaia era plină de fum de tutun.
Tutun?!
Toate putea d-l Ciulic să le ierte, fiindcă toate aveau

un înt, eles oarecare: fumatul însă? fumatul! ? Auzi d-ta!
omul acesta, care n-avea cu ce să-s, i îmbrace nevasta s, i
copiii, omul acesta bolnav, prăpădit, umbra aceasta de
om mai fuma, lua pânea de la gura copiilor săi, ca să-s, i
poată umplea odaia s, i trupul de cea mai drăcească otravă!
? Grozav păcat! grozavă slăbiciune!

Atât era d-l Ciulic de turburat, încât nici că-s, i mai pu-
tea da seamă despre cele ce se petrec într-însul.

Vedea în fat, a sa pe acei copii descult, i s, i pe femeia cu
copilul în brat, e, vedea cele doauă odăi des, erte s, i pe omul
bolnav, dar le vedea toate înecate oarecum în fumul de
tutun s, i, cuprins de un simt, ământ lui până acum necu-
noscut, se întoarse spre Agata.

- Cucoană, - Îi zise cu un fel de înduios, are — nu-l mai
lăsa să fumeze!

Agata-i zâmbi cu dulceat, ă. Parcă nu mai era omul de
mai nainte. Era atâta bunătate în vorbele lui s, i-n asprimea
cu care le rostise!
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- Ai auzit tu? grăi dânsa adresându-se la sot, ul ei. Îi zic
s, i eu - urmă apoi întorcându-se spre d-l Ciulic - Îl rog, dar
în zadar.

D-lui Călin îi părea plin de haz omul care intră astfel în
casa lui. As, a, numai s, i numai as, a putea să fie, as, a trebuia
să fie bogatul vecin, care venea să-l execute pentru geamul
spart de un copil: un om care vrea cu orice pret, să aibă
cuvinte de a se necăji.

El se ridică put, in s, i-s, i scutură capul.
- Am onoare cu d-l Ciulic? zise el zâmbind.
- Da, eu sunt! Îi răspunse vecinul scurt.
- D-le Ciulic, - urmă bolnavul - ceea ce mă pune pe

mine pe gânduri nu e filmul de tutun, ci că nu-mi mai vine
să fumez ca mai nainte!

Răspunsul acesta avea fără îndoială înt, elesul lui foarte
adânc; dar d-l Călin se îns, ela crezând că vecinul său e
dintre oamenii cu care se poate vorbi as, a.

- Ce boală ai d-ta? Întrebă acesta ca s, i când n-ar fi fost
niciodată vorba de tutun.

- Mi s-a umflat - răspunse d-l Călin mai serios - as, a,
din senin, încheietura de la genunche.

- Nu pot, i călca?
- Doamne feres, te!
- Te doare?
- Grozav! mai ales când se schimbă timpul.
- De când?
- Mai bine de un an.
- S, i ce zic doctorii?
Bolnavului, oris, icare ar fi el, nu pot, i să-i faci mângâi-

ere mai mare decât întrebându-l despre boala lui. Căci
pentru el boala e un fel de titlu de glorie, suferint, ele sunt
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fapte eroice.
D-l Călin ridică dar pătura, ca să-s, i dezvelească picio-

rul, care era as, ezat într-un fel de scoc făcut din scânduri
subt, iri.

Iar se-ns, elă, căci d-l Ciulic, care nu s, tia ce va să zică
boală, se apropie s, i trase iar pătura peste picior. De ce
adecă să se uite el acolo? de ce să vadă? ce-i pasă lui?

- Uite! grăi d-l Călin, as, a cum l-ai văzut, as, a stă de
nu-mi aduc aminte de când. E un fel de apă în încheietură.
Am pus gheat, ă; m-am uns cu fel de fel de alifii: degeaba!
Doctorii zic că poate să dea înapoi, s, i nu-mi rămâne decât
să rabd s, i să as, tept.

- Ce leafă ai d-ta? Întrebă vecinul ca s, i când n-ar fi fost
niciodată vorba de umflătura din încheietură.

- Nici una.
- În sentent, ă se zice că es, ti funct, ionar.
- Am fost.
- S, i de ce nu mai es, ti?
- Am avut concediu s, i, după ce concediul mi-a expirat

în două rânduri, am fost înlocuit cu altul.
- De când?
- De vreo cinci luni, de când m-am mutat aici.
- Atunci stai foarte rău! grăi d-l Ciulic dând din cap.
- Rău, îi răspunse bolnavul, acum foarte serios.
- De! urmă vecinul rece, eu am cu toate aceste să iau

de la d-ta 54 lei.
D-l Călin avea nevastă s, i patru copii, nu s, tia, cu toate

acestea, ce vor să zică nevoile viet, ii de toate zilele. Chiar
dac-ar fi s, tiut-o aceasta vreodată, ar fi uitat-o acum de
când era bolnav, pus sub purtarea de grijă a Agatei. El dete
dar din umeri. Nu mai era vorba de mâne, de poimâne, ci
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de clipa aceasta, s, i nu s, tia ce să facă, ce să zică.
Pentru d-l Ciulic lucrul nu era nou, nici neobicinuit:

el s, tia de ce-a venit s, i ce are să facă.
- Uite - grăi dânsul - am să-t, i fac o lesnire: să-mi dai o

polit, ă.
Asta era o amânare.
Fat, a d-lui Călin se înveseli, iar Agata ar fi voit să sărute

mâna zgârcitului, despre care toată lumea vorbea rău.
- Un girant pot, i să-mi dai? adăugă acesta.
Fat, a d-lui Călin iar se-ntunecă.
- Cum, Doamne! să-l găsesc - grăi dânsul întristat -

când pe la mine nu mai vine nimeni, iar noi nu putem să
ies, im din casă?

Ei, lasă, că-t, i găsesc eu girant - grăi d-l Ciulic băgând
mâna în buzunar, să scoată blancheta pe polit, ă - pentru
60, adecă s, aizeci l. n. pe s, ase luni de zile.

Girant?! Găsea el între datornicii lui destui oameni
care puneau bucuros iscălitura s, i pe polit, a aceasta, când
vorba era să le-o reînnoiască pe a lor. Nu! pierdut, i nu erau
banii aces, tia!

- Unde ai fost d-ta funct, ionar? Întrebă el puind polit, a
subscrisă în buzunar.

- La Căile Ferate, în sect, iunea mis, cării.
- Hm! S, i te-au înlocuit cu altul?
- Da! M-au considerat ca demisionat.
- Hm! Cum as, a?! Nu au pus un suplinitor în locul

d-tale?
- Nu.
- Hm! zise iar d-l Ciulic, pus pe gânduri.
„Omul ăsta mă minte! Omul ăsta umblă să mă îns, ele!

” îs, i zise el. Îi părea peste putint, ă ca un funct, ionar să fie
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destituit numai s, i numai pentru că e bolnav, ba tocmai
când e bolnav.

Dar, la urma urmelor, put, in îl privea: polit, a o avea în
buzunar, iar de celelalte, grija lui!

Îs, i luă dar, ca prieten, ziua bună de la vecinul său, care
se sâmt, ea foarte fericit că de asta a scăpat pe timp de s, ase
luni. Câte se mai puteau întâmpla până atunci!

Agata, acum, în clipa aceasta, chiar mai fericită decât
sot, ul ei, îl însot, i cu fat, a voioasă pe marele binefăcător.

- Putem să plecăm, îi zise el portărelului; totul e în
regulă; suma a fost achitată.

Portărelul, care-l cunos, tea bine pe d-l Ciulic, îs, i puse
mâna la pălărie s, i plecă convins că nici nu poate să fie
altfel; comisarul însă, care cunos, tea bine pe oamenii din
casa de pe maidan, era convins că d-l Ciulic a spus un
mare neadevăr s, i nu-s, i putea stăpâni obicinuitul zâmbet
de satisfact, iune.

D-l Ciulic se cutremură în tot trupul. Ar fi voit să scoată
polit, a s, i să i-o trântească-n nas, ca să vadă că n-a umblat
degeaba, c-a avut ce să ia, ce să le facă. Asta însă, aici, acum
nu putea s-o facă.

Ochii lui se opriră asupra copiilor, care râdeau ca tot, i
copiii când văd pe alt, ii zâmbind.

- Cucoană! zise el întorcându-se spre Agata, dacă ai,
din păcate, copii, poartă grijă de dâns, ii, nu-i lăsa sălbateci!

Agata tresări înspăimântată de această schimbare, pe
care ea nu putea s-o înt, eleagă.

- O, Doamne! Domnule Ciulic! Îi răspunse ea cu înduios, are
s, i cu glasul oarecum în doauă coarde, dacă n-ai copii, ai
fost copil, ai avut mamă s, i s, tii că pe nimeni nu poate să-l
doară ca pe mine dacă nu sunt cum i-as, dori; Dumnezeu
ni i-a dat însă, ca să ne răsplătească pentru cele făcute de
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noi părint, ilor nos, tri s, i altora. Iartă-i pe ei, ca să us, urezi
sarcina noastră!

D-l Ciulic nu s, tia ce să mai zică. El avea fără îndo-
ială dreptate; era însă în vorbele ei s, i-n tonul cu care le
rostise, în glasul acela, ceva mai tare decât dreptatea, un
sâmt, ământ care-t, i zice: „N-ai ce să le faci! as, a sunt s, i nu
pot să fie altfel”. Apoi avuse s, i el mamă!

- Prea sunt - grăi el, ca să zică ceva - aici pe maidanul
acesta în largul lor; mai t, ine-i s, i-n casă.

Cu aceste vorbe el se depărtă, în vreme ce Agata se
întoarse cu copiii în casă, mâhnită iar s, i nefericită.

După ce se despărt, i de portărel s, i de comisar, d-l Ciulic
se opri s, i se uită înapoi, spre casa de pe maidan. Era foarte
nemult, umit, as, a nemult, umit, fără ca să-s, i dea seamă de
ce.

Un singur lucru era lămurit în capul lui: că acum co-
misarul trebuie neapărat să plece din Dealul Spirii.

Zâmbetul acela nu putea să rămâie nerăsplătit.
El iar se opri, ca să se uite-napoi.
„Nu-i vorba - Îs, i zise - de putut se poate! Omul e, pre-

cum se vede, cam slobod la gură, îs, i va fi făcut dus, mani,
n-o fi având protect, iune, vor fi avut nevoie să căpătuiască
pe cineva. . . de putut se poate! La noi multe se pot. . . ”

Cu toate aceste, sosit acasă, baba simt, i numaidecât că
stăpânul ei iar s-a îndârjit, s, i umbla în vârful degetelor, în
vreme ce el muta scaunele de la un loc la altul, ca totdeauna
când îs, i croia vreun plan de act, iune.

Dacă cu putint, ă era una, era s, i cealaltă. Corb la corb nu
scoate ochii! Mintea datornicilor e nesecată în născociri
când vorba e să-s, i îns, ele creditorii. Da! era cu putint, ă s, i
ca el să fi luat înt, elegere cu comisarul s, i cu funct, ionarii de
la primărie ca să ia, fie de la primar, fie de la vreunul din
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ajutoarele lui o recomandat, ie către Ministerul Lucrărilor
Publice. Neapărat! Fără de poruncă din partea ministeru-
lui degeaba se ducea la direct, iunea Căilor Ferate. Iar de
celelalte, grija lui!

El iar mută scaunul, acum lângă masă.
Asta ar fi trebuit s-o facă de mult, chiar de la început!
Fies, tecare lucru la timpul lui, bine chibzuit, cu soco-

teală, fără de pripire: ăsta era principiul pe care s, i-l fă-
cuse încă în timpul când avea cârciumă; s, i-i era parcă-l
strânge cineva de gât când trebuia să-s, i facă mărturisirea
că aleargă s, i el câteodată degeaba.

Câtă alergătură, câtă bătaie de cap, cât necaz pentru
un lucru de nimic!

Se vedea el însus, i pe sine mergând la prefectură, s, i
de acolo la primărie, s, i iar la prefectură, pentru ca apoi să
meargă în mai multe rânduri la judecătorie. Pretutinde-
nea perdere de timp, multă vorbă pentru treabă put, ină,
supărări peste supărări, necazuri peste necazuri. Iar cele
mai multe veneau de aici înainte!

El mută alt scaun din loc.
Vedea înaintea sa bălăriile s, i gunoiul, pomii plini de

păiangenis, , casa dărăpănată, copiii descult, i s, i neastâmpărat, i,
femeia cu copilul voios în brat, e, odăile curate, dar des, erte
s, i, în mijlocul acestora, perdut în fumul de tutun, pe acel
om bolnav, slab, cu părul lung, care voia să-l mintă, să-l
îns, ele. Le vedea s, i iar le vedea s, i nu mai putea să nu le
vadă. - Păcatele mele! strigă el în cele din urmă. Oamenii
aces, tia au căzut năpaste pe capul meu! Ce-mi pasă mie de
dâns, ii?! Parcă n-am eu destule necazuri?!
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Cap. IV - GURA MAHALALEI

D-l Costică Falangiu, comisarul din Dealul Spirii a avut
un mare succes: asta trebuia s-o s, tie toată lumea!

Om des, tept, neobosit s, i vrednic, as, a zicea prefectul,
de toată încrederea, el a fost trimis în Dealul Spirii tocmai
pentru că aici se zicea că sunt cei mai cârcotas, i dintre tot, i
bucures, tenii.

S, i era, în adevăr, ca făcut pentru Dealul Spirii.
Născut în lume ca să se bucure de viat, ă, el cheltuise

o avere frumoasă oarecum fără de veste, iar acum, când
nu mai avea nimic, era socialist, adecă chilipirgiu din con-
vingere, totdeauna voios s, i cu inima deschisă, totdeauna
gata de a chefui, totdeauna cu punga pe masă, fie a lui, fie
a altuia.

După câteva săptămâni, toată lumea cunos, tea pe omul
înalt s, i frumos, des, i cam gros s, i cu părul pe jumătate că-
runt, care aleargă toată ziua, s, i noaptea toată era totdea-
una s, i pretutindenea la îndemână, s, i făcea gură pentru
zece, dar dacă-l luai cu binele, era moale ca ceara s, i bun
de puteai să-i furi batista din buzunar s, i să-i iai inelele de
pe degete. Era ca s, i când aici s, i-ar fi cheltuit averea, s, i d-l
Costică era pentru tot, i, Nene erau tot, i pentru dânsul.

De ce a trebuit să se pună în pizmă cu Ciulic?!
Lasă că cei de la primărie erau foarte supărat, i s, i zi-

ceau că n-are Falangiu să se amestece în treburi care nu-l
privesc, dar Ciulic mai era s, i om zăcas, , care vrea să t, ii la
oamenii la care t, ine s, i el s, i ît, i poartă sâmbetele dacă vede
că nu te superi când să supără el s, i erau atât sus în deal,
cât s, i jos în piat, ă foarte mult, i oameni cărora nu le dădea
mâna să se strice cu dânsul.

Ferbea dar mahalaua s, i piat, a când Ciulic umbla, uitându-
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se din când în când înapoi, de la prefectură până la primă-
rie s, i de acolo la judecătorie. Nu-i vorba, lumea îi dedea
dreptate comisarului, zicea însă că rău a făcut de s-a prins
în coarne cu Ciulic.

Falangiu râdea.
As, a cum l-a făcut Dumnezeu, el nu putea să-s, i stăpâ-

nească firea s, i trebuia să zâmbească de câte ori se întâmpla
să-l vadă pe Ciulic îndârjit. Nu-l prindea deloc!

E om veninos, e cămătar zgârcit, as, a zicea lumea.
- Slavă Domnului! zicea Falangiu, mai bine decât mine

nu s, tie nimeni ce va să zică un cămătar, un zgârcit, s, i mai
bine decât mine nu poate nimeni să-l cunoască pe Ciulic:
nu, mutră de cămătar n-are omul acesta!

Un fel de zaraf, care dă bani de azi până mâne, pe opt
zile, pe o lună, mai ales la oameni care de aiurea nu se pot
împrumuta fiindcă n-au nimic s, i vai de capul lor, că se
t, ine gait, ă după dâns, ii, stă ziua toată în piat, ă, ca să vadă
cum datornicii lui adună banii, iar duminecile s, i zilele de
sărbători aleargă prin birturi s, i pe la grădini, ca să se certe
cu dâns, ii dacă-i prinde chefuind.

Un nebun care nu s, tie ce să facă cu averea lui s, i-s, i face
necazuri când ar putea să fie scutit de ele!

Din asta nu putea nimeni să-l scoată pe Falangiu.
Iar acum dreptatea lui era dovedită: ziua următoare

toată mahalaua s, i toată piat, a s, tia că Ciulic s-a dat învins
s, i a iertat cei 54 de lei. O aflase de la comisarul, care a fost
de fat, ă dimpreună cu portărelul.

Oamenii clătinau din cap. Lucrul le părea peste putint, ă,
fiindcă nu s-a mai pomenit ca Ciulic să dea ori să ierte
cuiva ceva. Omul însă are ceva foarte sucit în firea lui: ca-
ută cu însetare ceea ce-i pare peste putint, ă, tocmai fiindcă
e ceva cu totul nou, nemaipomenit, de necrezut.
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Încă în aceeas, i zi dar, cocoana Marit, a, vecina de din-
colo, unde se des, ertase cutia cu sardele, s, i-a spălat mânile,
s, i-a pus un bares, curat s, i a trecut la vecinele de pe maidan,
ca să vadă ce mai fac.

Mare mirare!
Era supărată s, i vecina aceasta tot pe urma lui Ermil,

care avea s, i urâtul obicei de a se hârjoni cu cânele veci-
nei pe la gard s, i de a lua la goană găinile dacă treceau pe
maidan ca să caute s, tiutul mărgăritar. D-l Călin se mira,
dar, cum de vecina s, i-a uitat, as, a, din senin, supărarea s, i
a venit să-l vadă.

Mai mirată era însă cucoana Marit, a când l-a văzut pe
vecinul ei singur, t, iind în brat, e pe Dorin, care acum nu
era deloc voios. Agata plecase cu ceilalt, i trei copii în piat, ă,
ca să le cumpere încălt, ăminte, fiindcă nu-i mai putea lăsa
descult, i s, i sălbăticit, i.

„Aha! zise cucoana Marit, a în gândul ei. Care va să zică,
în adevăr, ba le-a mai s, i dat bani să cumpere încălt, ăminte
pentru copii. ”

As, a-i trebuia cocoanei Marit, ei! De ce venea atât de rar
pe la vecinii ei? Dac-ar fi venit mai des, ar fi înt, eles numai-
decât de ce anume acum sub perinile de la căpătâiul veci-
nului nu mai era un palton de iarnă, ci un geamantănas, ,
care mai nainte era aruncat sub pat.

- Vai de mine! grăi dânsa. De ce n-a trimis cucoana
Agata la mine dacă trebuia s, i trebuia să meargă în târg!
? Auzi d-ta! să rămâi singur cu copilul! Haid’ la mama,
puiule! adăugă ea întinzând brat, ele ca să ia copilul.

Domnul Călin era cu atât mai mult, umit de această
bunăvoint, ă cu cât copilul, trecut în brat, ele vecinei, îs, i con-
teni

Dorin nu era însă dintre oamenii deprins, i a fi purtat, i
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de oris, icine în brat, e. El tăcu, ce-i drept, dar numai pentru
ca să examineze cu cuvenita luare-aminte fat, a vecinei s, i,
după ce se încredint, ă că are a face cu o persoană care nu-i
era cunoscută, se strâmbă o dată s, i începu să plângă cu
un parapon care o punea chiar s, i pe cocoana Marit, a pe
gânduri. Ea t, inea însă cu orice pret, să-l molcomească
s, i-l încredint, a mereu pe d-l Călin că la dânsa nu plâng
copiii niciodată, un lucru contra căruia Dorin protesta cu
hotărâre din ce în ce mai mare.

D-l Călin se simt, ea foarte strâmtorat, s, i cu toate aceste
abia îs, i mai putea stăpâni râsul când vedea strâmtorarea
vecinei, o femeie scurtă s, i de cuvenită rotunjime, care
alerga de ici până colo cu copilul răzvrătit.

Câtă fericire în casa de pe maidan când Agata se ivi în
prag!

Agata era fericită c-a sosit la timp s, i că sot, ul ei n-a
stat singur. Dorin era fericit că se sâmte iar în brat, ele
mumei sale. D-l Călin era fericit că copilul nu mai plânge
s, i vecina nu se mai plimbă cu el. Fericirea cea mare era însă
în ochii copiilor, care-s, i auzeau încălt, ămintea tropăind
pe scânduri. Ermil, care rupsese multe ghete în viat, a lui,
t, inea, ce-i drept, să arate că put, in îi pasă de surprinderea
ce i s-a făcut; Cecilia însă ar fi voit să-s, i poată lua picioarele
în brat, e, ca să nu se „muidăiască„ ghetele cele noauă s, i
umbla ca o porumbit, ă, iar Bocu, om nedeprins, îs, i t, inea
trupul t, eapăn s, i călca cu mare băgare de seamă, pentru ca
nu cumva să se împedece în propriile lui picioare.

Văzând atâta fericire, cocoana Marit, a se sâmt, ea foarte
nenorocită că n-a făcut s, i ea ceva ca să mai sporească bu-
curiile casei. Era dar foarte veselă când află că bolnavul
poate să mănânce oris, ice, deoarece sot, ul ei era pescar s, i
primise nis, te cegă de toată frumuset, ea.
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- Vai de mine, n-am s, tiut! zise ea, s, i parcă-l vedea cum
se bucură când vor vedea cegă pe masa lor.

Nu mai putea să rămâie; trebuia să plece fără întârzi-
ere, ca să le facă cât mai curând bucuria aceasta.

Vecinii au slăbiciunile omenes, ti.
Cocoana Tinea, vecina din fat, ă, zărise din întâmplare

pe vecina ei când aceasta mergea la casa de pe maidan, s, i
era foarte doritoare de a s, ti ce-a văzut s, i ce-a aflat. Acum
dar, când cocoana Marit, a se întorcea, era adunat soborul
la portit, a ei. Cine oare n-ar fi dorit să s, tie: Cum oare s-ar fi
putut ca cocoana Marit, a să nu să sâmtă mândră că dânsa
e cea dintâi care s, tie bine s, i poate să spună?

Era însă un lucru pe care ea n-ar fi trebuit să-l spună:
vorba despre cega cea frumoasă.

Asta nu se poate! Doamne feres, te! „ grăi cocoana
Tinea în gândul ei.

Cum, Marit, a să le trimită oamenilor de pe maidan
ceva mai nainte decât dânsa? As, a ceva nu s-a mai pomenit!
Auzi, un pescar! ? când sot, ul ei vindea în piat, ă frumuset, e
de costit, e afumate. Nu! costit, e nu! un mus, chi din cele
mai proaspete! S, i un borcan de dulceat, ă. Da, neapărat!

Ea grăbi dar acasă, pentru ca nu cumva să întârzie.
Ce-ar zice Ciulic dac-ar afla că nu ea a fost cea dintâi?!

S, i, cum sunt vecinele, când plecă Tinea, plecară s, i ce-
lelalte, ca nu cumva să întârzie.

D-l Călin s, i Agata stăteau mirat, i s, i se întrebau unul pe
altul ce va fi aflat cucoana Marit, a de-i intrase as, a, deodată,
atâta dragoste în suflet.

Toc-toc!
- Intră!
Naie, băiatul de peste drum, aduce o tavă acoperită cu
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o servietă curată.
- Mama - zice el cu glasul înăbus, it de emot, iune - vă

trimite multe complimente s, i vă roagă să primit, i mus, chiul
ăsta de porc afumat cu dulceat, a.

D-lui Călin îi vine iar să râdă, dar se stăpânes, te s, i de
astă dată s, i se uită la Agata, care se uită s, i ea la el. Ce-i
asta? Cocoana Tinea? mus, chi afumat? dulceat, ă? Cum? de
ce?

Ermil, Cecilia s, i Bocu se uită s, i ei unul la altul. Porc
afumat! dulceat, ă! ba încă s, i ghete noauă!

Dar refuzul ar fi o grea insultă: Agata ia mus, chiul s, i
borcanul cu dulceat, ă, împătură servieta cea curată s, i o
pune pe tavă, apoi mult, umes, te frumos s, i-i trimite s, i ea
vecinei de peste drum multe complimente, ba îl însot, es, te
pe băiat până în pragul tindei.

Ce-i asta?
Altă tavă acoperită cu o servietă curată.
E servitoarea cocoanei Sevastit, ei, vecinei de alături.
O bucată de cas, caval, doauă sticle de vin negru s, i o

pungă plină de pesmet, i pentru copii, căci vecinul de alături
e băcan la „Pisica cu clopot, el„.

Iar mult, umiri s, i multe complimente, în vreme ce co-
coana Marit, a se căznes, te că tot n-a sosit Spiridon cu cega
cea frumoasă.

— Bine, soro! - grăi d-l Călin după ce sosi s, i cega —
dar asta e o manifestat, iune în toată regula!

El le înt, elegea acum toate.
Ciulic era un om pe care nimeni nu-l putea suferi; era

dar lucru adevărat că vecinele, văzând execut, iunea din
ziua trecută, au luat între dânsele înt, elegerea ca să-l dea
de ocară pe Ciulic.
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Altfel nici nu s-ar fi putut!
Tocmai de aceea însă mai ales Agata se simt, ea jignită

de aceste dovezi de bunăvoint, ă.
În gândul ei Ciulic era cel mai bun dintre tot, i oamenii

cu care a avut a face de când sot, ul ei a căzut bolnav. Ea
s-ar fi simt, it foarte umilită dacă el ar fi pus sechestru pe
put, inele lucruri ce le mai rămăseseră, dar încă mai umilită
dacă el, văzând că n-are ce să ia, ar fi declarat că renunt, ă
la suma de 54 lei, ceea pentru el ar fi fost un lucru de nimic.
Polit, a - ei - nu i-ar fi trecut niciodată prin minte!

Era dar un lucru hotărât că mâne Agata se va duce
să mult, umească pentru binevoitoarea atent, iune s, i le va
spune vecinelor cu câtă bunăvoint, ă, cu câtă crut, are s-a
purtat d-l Ciulic.

S, i era, în adevăr, s, i acum trebuint, ă de această confir-
mare.

Costică Falangiu a fost de fat, ă s, i a văzut cu ochii lui;
cocoana Marit, a de asemenea a fost de fat, ă s, i a văzut s, i
ea cu ochii ei; copiii alergau încălt, at, i prin bălăriile de pe
maidan: tot mai erau s, i acum mult, i oameni care clătinau
din cap s, i nu puteau să creadă.

Dar un mai nou s, i mai neas, teptat lucru!
Ziua următoare, când Agata avea de gând să se ducă

pe la vecine, o cupea elegantă intra în stradă.
O cupea?
Se poate oare ca o cupea să treacă de-a lungul ulit, ei,

iar vecinele să nu alerge la fereastră, ca să vadă unde se
opres, te cupeaua s, i cine iese din ea?!

Vizitiul opri în fat, a maidanului, iar din cupea ies, i doc-
torul Ferescu, chiar Ferescu, nu mai put, in!

- Bravo, Ciulic! strigară vecinele.
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Asta era mult, dar îi s, edea bine, avea de unde.
Agata s, i sot, ul ei se uitară, se înt, elege, s, i de astă dată

unul la altul, iară Ermil, Cecilia s, i Bocu, simt, ind că un
mare lucru se petrece, steteau t, epeni s, i oprindu-s, i răsu-
flarea.

Doctorul Ferescu, om grăbit ca tot, i doctorii, îi spuse
bolnavului că vine trimis din partea Ministerului de Lu-
crări Publice, ca să-l vadă s, i să-i constate boala, apoi îl rugă
să-s, i arate piciorul.

Fat, a d-lui Călin se-nsenină. Îi era ca s, i când după o
noapte lungă s, i grea s-ar fi ivit deodată, pe neas, teptate,
zorile diminet, ii. Da! Totul era lămurit.

Ciulic a fost foarte mirat când a aflat că el n-a fost
suplinit, ci înlocuit: nu mai rămânea îndoială că el a fost
pe la ministeriu.

Era atât de neas, teptat s, i de frumos gândul acesta, s, i
atât de multe sperant, e se legau de el, încât bietului bolnav
îi venea să râdă de bucurie s, i iar să plângă. Se uita cu drag
la copiii lui, cărora li se pregătea în gândul lui o mai bună
soartă, s, i la Agata lui, care atât de mult a răbdat fără ca să
simtă greutatea suferint, elor ei.

Iar sâmt, irea adevărată, fie bucurie, fie durere, nu se
poate împărtăs, i prin vorbe îns, irate, s, i tocmai de aceea
străbate din ochi în ochi s, i cuprinde fără de veste inimile.
Agata s, i copiii înt, elegeau, văzând că un mare lucru se pe-
trece, s, i în fet, ele lor se reivi marea bucurie a iubitului lor.

Doctorul însă nu era venit ca să examineze sufletele
lor, ci să-s, i dea seama despre starea trupească a bolnavului.
El examină genunchele, apoi ascultă plămânii, s, i inima, s, i
pântecele, s, i era serios, foarte serios, neîndurat de serios.

- D-ta - zise în cele din urmă - ar fi trebuit să mergi
peste vară la băi, mai bine la Mehadia; asta ar fi putut să-t, i
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facă mult bine.
De astă dată, d-l Călin nu-s, i mai putu stăpâni râsul.

Prea era diavolească ironia acestui sfat binevoitor.
- Cum? zise el cu ochii plini de lacrămi, cu copii cu tot

ori numai as, a singur?
Doctorul, om trăit în lume, înt, elegea amărăciunea cu-

prinsă în această întrebare, dar nu se simt, ea deloc atins
de ea.

- Văd - zise el - s, i e foarte trist că nu puteai s-o faci; eu
ît, i spun însă ce-ar fi putut să-t, i ajute. Es, ti foarte bolnav,
cu mult mai bolnav decât te sâmt, i, s, i nu ai alt leac afară
de aer, lumină s, i hrană bună, bună. Ai poftă de mâncare?

- Nu!
- Pot, i dormi?
- Nu!
- Te apucă din când în când amet, elile?
- Da!
- Ce vrei mai departe?! grăi doctorul, d-ta es, ti om cu

destule cunos, tint, e pentru ca să înt, elegi că organismul
omenesc nu e făcut ca să zacă-n pat s, i închis între patru
peret, i s, i, stând as, a, trebuie să se atrofieze în cele din urmă.

Toate acestea le s, tia s, i d-l Călin; era însă grozav lucru
să le afle în fat, a Agatei de la un doctor care e grăbit s, i n-are
vreme să spună lucrurile cu încungiur.

- Doamnă - urmă doctorul întorcându-se spre Agata
- trebuie să mai facet, i o încercare; poate că tot nu e încă
prea târziu: mutat, i-vă cât mai curând înspre munte s, i
fă-i cât mai des băi căldicele, ca să-i vie somn s, i pofta de
mâncare.

- Dar va putea el să suporte călătoria? Întrebă ea cu
inima încles, tată.
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- Îl va durea - răspunse doctorul gata de plecare - dar
poate s, i călătoria să-i facă mult bine!

Apoi, om grăbit ca tot, i doctorii, el plecă fără ca să s, tie
dacă va mai veni ori nu s, i care a fost scopul venirii sale.

Nu era nimic nou, dar era grozav ceea ce zisese doc-
torul. Agata, cu toate acestea, râdea, încât gropit, ele se
făceau din ce în ce mai adânci în obrajii ei curat, i. Căci ei
nu mai erau acum singuri pe lume: aveau un sprijin!

Ea se duse la Ermil s, i-l sărută cu drag.
Ce bun a fost, Doamne, ceasul în care el a aruncat

piatra în fereastra vecinului!
Iară Ermil era tare fericit, fără ca să s, tie de ce.

Cap. V - STRÂMTORĂRILE D-LUI CIULIC

D-l Paraschiv Ciulic, umblând prin lume, ba chiar s, i stând
la el acasă, îs, i aducea mereu aminte povestea cu omul
pierdut în gânduri, care, ies, ind în târg cu căciula întoarsă
de copii pe dos, râdea de lumea ce râde fără ca să aibă de
ce.

Baba lui, des, i tot cea veche, de tot veche, era parcă
mai întinerise, se făcuse voioasă s, i nu mai umbla în vârful
degetelor când el se îndârjea, ci se uita la el, parc-ar fi voit
să-i zică: „Nu te încrunta, că nu te mai cred! ”

Era îndrăzneat, ă baba; sâmt, ea însă s, i el că nu s-ar fi
putut supăra ca mai nainte dacă i-ar fi spart un păhar.

Vecinii nu mai erau nici ei ca mai nainte. Se uitau
voios, i la fat, a lui s, i parcă ar fi voit să-i spună ceva înveselitor
s, i să umble în voile lui.

În piat, ă oamenii se adunau, ca niciodată mai înainte,
împregiurul lui, parcă ar fi voit să-l întrebe de ce e mai
voios decât de obicei.
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La primărie, în sfârs, it, unde s, i mai nainte toate us, ile
se deschideau în fat, a lui, acum alergau cu tot, ii să-i strângă
mâna, iar d-l Tache Bencescu, unul din ajutoarele prima-
rului, îl luă de brat, s, i-l duse-n cabinetul său ca să-l întrebe
cu ce-l poate servi.

D-l Ciulic îi făcu în put, ine cuvinte împărtăs, ire despre
nedumiririle sale.

- Eu nu cred - zise el încheind - că e cu putint, ă ca un
om bolnav să fie aruncat cu patru copii pe drumuri!

- Nene Chivule, - grăi d-l Bencescu - dă-mi voie să um-
blu eu în treaba aceasta. Am să mă duc s, i pe la minister, s, i
pe la direct, iune; t, iu prea mult să-mi las, i plăcerea aceasta!

D-l Ciulic stete put, in pe gânduri, însă put, in numai.
Plecase de la baba cea voioasă, trecuse printre vecinii voios, i,
mai stătuse s, i prin piat, ă, s, i acum parcă nu mai putea să
creadă că s, i Bencescu va căuta să-l mintă, să-l îns, ele.

- Bine, bine! - zise el - dacă t, ii, te rog, ba-mi pare chiar
bine că n-am să mai alerg eu. Dar când să viu ca să aflu?

- Rămâi linis, tit, răspunse d-l Bencescu; am să trec eu
pe la d-ta, dacă-mi dai voie.

- Bine, bine, zise d-l Ciulic, care era om grăbit, des, i nu
era doctor.

T, inea să umble iar printre oameni, ca să vadă cum
mai e lumea. Nu mai încăpea îndoială că oamenii au aflat
ceva ce el însus, i nu s, tie încă, s, i trebuia să fie între dâns, ii
vreunul care i-o spune.

El se duse dar la birt, ca să scape de grija mâncării.
Aici însă oamenii erau tot ca mai nainte, parcă nu s-ar fi
întâmplat nimic.

La cafenea tot as, a, lumea cea veche, table, domino,
s, ah, cărt, i, biliard, oameni care umblau să se îns, ele unul
pe altul, vânează câs, tig nemuncit s, i trec înainte fără ca să
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se bage în seamă unul pe altul.
Încetul cu încetul, pe nesâmt, ite, fat, a lui Ciulic se făcu

s, i ea tot cea veche; s, i plecând, pe-nserate, acasă, el iar se
oprea din când în când în loc, ca să privească înapoi s, i să
scoată la iveală cei doi dint, i ies, it, i din linie.

Era tot lumea cea veche, pretutindeni până la el acasă.
Baba însă, baba lui cea veche, era s, i acum voioasă s, i

îndrăzneat, ă, chiar mai îndrăzneat, ă decât mai nainte de
plecarea lui. . .

S, i fiindcă baba era femeie, iar femeile se sâmt foarte
fericite când s, tiu câte ceva, d-l Ciulic află s, i el că copiii ve-
cinului de pe maidan nu mai umblă descult, i s, i că vecinele
i-au trimis bolnavului cegă, mus, chi afumat, vin negru s, i
fel de fel de alte bunătăt, i.

- Bine, bine, foarte bine! strigă d-l Ciulic, atât de înve-
selit, încât baba se speriă de dânsul.

Nu era pentru el în lumea aceasta mai mare mult, umire
decât să s, tie c-a dat de gol pe cineva care voia să-l îns, ele.

Care va să zică, a mint, it Călin: avea bani s, i n-a as, teptat
decât să treacă execut, iunea pentru ca să-i scoată la iveală.

- Am să le arăt! strigă el bătând cu vârful degetului în
masă.

Baba nu s, tia ce are să le arate, vedea, însă, că stăpânul
ei era foarte înveselit s, i că trebuie să fie la mijloc vreun
lucru mare.

Iar asta trebuia neapărat s-o mai s, tie s, i alt, ii, acum, cât
mai curând, îndată ce el se va fi culcat ca ea să poată da o
raită pe la vecine.

Ziua următoare dar vecinii erau s, i mai voios, i, iar lu-
mea din piat, ă privea cu mirare în fat, a lui Ciulic s, i se în-
treba cu neastâmpăr ce oare i s-a întâmplat de i s-a deschis,
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as, a deodată, s, i firea, s, i fat, a.
Nu s, tia nici el.
Era ca omul care se uită în oglindă, s, i, văzându-se trist,

mai vârtos se întristează.
Sus în deal, la „Pisica cu clopot, el”, acolo s, i numai acolo

erau oameni atoates, tiutori, care puteau s-o deslus, ească s, i
asta.

Era lucru hotărât, o spunea d-l Costică el însus, i, că
t, uică veche s, i în adevăr curată ca-n colt, la „Pisică” nu se
mai găses, te decât, poate, la vreuna din băcăniile de la „cen-
tru”: păcat ar fi fost să treci fără ca să intri pe o clipă. E s, tiut
însă de tot, i cunoscătorii că gustul cel adevărat, aroma spe-
cifică, calitatea propriu-zisă a t, uicii nu se sâmte decât abia
după al doilea t, ui; clipa e dar s, i ea ceva mai lungă, încât pe
la miazăzi s, i pe-nserate, când oamenii se-ntorc la masă,
nenea Ghit, ă al cucoanei Sevastit, ei abia se mai mis, ca prin-
tre mus, terii, care, ca tot, i oamenii venit, i pe o clipă, stau în
picioare, gata mereu să plece. Iar unde mult, i oameni se
adună, as, a din întâmplare s, i fără de nici o treabă, multe
se s, tiu, multe se află, multe se deslus, esc.

- O t, uică! Ce mai e nou?
Aceste sunt vorbele cu care se intră aici.
La cele dintâi răspunde băiatul de la tes, ghea, iar cele

din urmă îi sunt adresate mai ales d-lui Cesare Bufnea,
care de obicei nu stă-n picioare ca ceilalt, i, ci s, ade pe un
scaun din colt, .

Bufnea e ziarist, trebuie dar să le s, tie toate s, i toate să
le înt, eleagă.

Des, i însă ziarist s, i om încă tânăr, d-l Bufnea stă gân-
ditor s, i tăcut în colt, ul lui s, i răspunde mai mult în gesturi
decât în vorbe; căci omul, as, a zice el, nu are să vorbească
decât atunci când are ce să spună, nu are să spună de-
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cât ceea ce este pe deplin lămurit. Apoi el nu venea s, i nu
pierdea ceasuri întregi aici de dragul t, uicii, nici ca să stea
de vorbă cu oamenii care o beau, ci pentru ca să studieze
tipuri s, i să râdă de prostia omenească.

Avea însă s, i el, ca tot, i oamenii, părt, ile lui slabe.
Nu putea, între altele, să mai rămâie pe scaun când

cineva rostea vorba „mizerie”: ochii i se umpleau de vă-
paie, sprâncenele groase i se adunau s, i buzele i se umflau;
trebuia neapărat să se ridice s, i să spună ce avea de spus.

E, precum s, tim, grozav de multă mizerie în lume, iar
aceasta pentru că oamenii sunt pros, ti s, i e peste putint, ă să
nu te cuprindă indignat, iunea când vezi cum milioanele
se luptă cu mizeria, pentru ca cât, iva mizerabili să poată
trăi în desfrânare.

Două - zicea el - două sunt nenorocirile mari în lumea
aceasta: guvernant, ii s, i capitalurile acumulate - guvernant, ii,
care ne pungăs, esc luând biruri, ca să-s, i poată plăti zbirii,
iar capitalurile, care se acumulează robind brat, e munci-
toare.

- Petrache, încă una, strigă d-l Pandele Ciudea, funct, ionar
al Ministerului de Finant, e. As, a e! Pungăs, ie s, i exploatare e
toată viat, a!

Tot, i îi dedeau dreptate lui Bufnea, tot, i erau de părerea
lui. Nu-i vorba, ei mergeau pe calea lor înainte, unii ca
zbiri, alt, ii ca acumulatori de capital s, i iar alt, ii ca robi; Bu-
fnea se sâmt, ea înălt, at în gândul lui când vedea că ei încep
să înt, eleagă adevărul, că ochii li se deschid. Nu mai putea
să fie departe timpul când Dealul Spirii, adunat împregiu-
rul lui, se pune în fruntea unei mis, cări generoase s, i mari
s, i se avântă în o luptă urias, ă pentru dezrobirea omenirii.

Tocmai de aceea însă acum d-l Bufnea era mai îngân-
durat decât de obicei.
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Oamenii nu mai erau de părerea lui, s, i nu e lucru mai
nesuferit decât să te vezi as, a, deodată, singur, părăsit de
toată lumea. Că publicul e schimbăcios, că adeseori cauze
mici produc în el efecte mari, aceasta o s, tia de mult; acum
însă nu numai o s, tia, dar o s, i sâmt, ea.

Nu-i vorbă, era s, i el convins că Ciulic a renunt, at la
cei 54 lei, că li-a mai dat bani să cumpere ghete pentru
copii, ba că a trimis s, i un doctor să caute pe bolnav. Da!
nu mai încăpea nici o îndoială că le-a făcut toate aceste.
Ce erau însă aceste pentru dânsul! ? Nimic! Iată, bea s, i
tu o t, uică, dar să spui la toată lumea că eu t, i-am dat-o! A
făcut ce a făcut, pentru ca să adimenească lumea s, i apoi
să-i stoarcă cu atât mai vârtos măduva. Ah! nu e nimic
mai detestabil decât bogatul care-i aruncă săracului câte o
firimitură, câte o coajă uscată, ca să-s, i mai arate dispret, ul.

Alt, ii erau însă de altă părere, ba nenea Ghit, ă mai vor-
bea s, i despre multlăudata dreaptă, care dă fără ca să s, tie
stânga.

Asta-l scoate pe Bufnea din toate răbdările.
Era peste putint, ă să nu i se ridice sângele în cap când

vedea cum un mizerabil poate să prostească o lume în-
treagă.

- Om generos, în adevăr generos - strigă el tare con-
vins - nu e decât acela care dă tot, fiindcă nimic nu e al lui
numai.

Ceilalt, i începură să râdă.
- De! grăi nenea Ghit, ă, asta n-ai face-o nici d-ta dac-ai

avea ce să dai. Trebuie însă să s, tii un lucru: Sunt aici în
mahala s, i în piat, ă mult, i oameni care nu s, tiu, zău, eu ce-ar
face dacă n-ar fi oameni ca Ciulic, care au s, tiut să adune s, i
să le facă pe aci, pe colo câte o mică înlesnire. El nu dă, ce-i
drept, în dar; când te afli însă în strâmtorare, te bucuri
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dacă găses, ti pe cineva care te poate ajuta.
- As, a e! grăiră ceilalt, i. Ehe! cât, i s-au procopsit pe urma

lui!
- Dacă e vorba - zise d-l Ciudea - a muncit s, i el până

ce s, i-a câs, tigat averea s, i aleargă s, i acum destul ca să n-o
piardă.

- As, a e! adăugă vecinul lui. El nu e, în adevăr, decât
administratorul capitalului său.

Bufnea trecuse acum peste al treilea, care de obicei
îndulcea firea lui, altfel atât de aspră; auzind dar vorbele
aceste, el rămase cu gura căscată, ochii i se făcură mari s, i
sprâncenele lui dese se ridicară în sus: iată o idee! o admi-
rabilă solut, iune! Bravo! capitalistul numai administrator!

- Încă una, Petrache!
Atât era de fericit că oamenii au intrat iar în vederile

lui, încât el, omul cumpătării, ar fi fost în stare să nu se
mai oprească până la zece.

- De! lucru lămurit! Ei n-ar fi putut să guste t, uica cea
veche s, i în adevăr curată dacă n-ar fi fost aici în Dealul
Spirii un Ciulic, care-i dă lui Ghit, ă bani, ca s-o cumpere
de la t, ăranul din Capu-Coastei s, i să le-o vândă lor.

- Da! - zise el - dacă e astfel, atunci mă închin s, i eu.
Petrache, încă una în sănătatea lui Ciulic!

Iară Ciulic?
El nu s, tia nici acum de ce oamenii nu mai sunt cum

au fost, dar se simt, ea foarte bine.
Viat, a lui toată a trăit în hart, ă necurmată cu oamenii,

n-a avut tragere de inimă, nu slăbiciune pentru nimeni
s, i nu s, i-a închipuit, n-a crezut niciodată că cineva în lu-
mea aceasta poate să aibă tragere de inimă pentru dânsul.
În gândul lui oamenii puteau să se făt, ărească, dar nu pu-
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teau trăi în lumea aceasta decât hărt, uindu-se mereu între
dâns, ii. Acum îi era ca s, i când s-ar fi făcut pace fără ca el
să s, tie cum s, i de ce. Nu i-o spunea nimeni, dar o vedea el
din fet, ele oamenilor.

De ce? Nici că mai voia să s, tie, când atât de bine s, tia
că as, a e astăzi, dar mâne are să fie iar cum a fost.

Tocmai de aceea pe înserate, când s-a întors acasă, el
era atât de întristat, încât baba, văzându-l, s-a întristat s, i
ea s, i n-a mai îndrăznit să-i spună că peste zi a fost doctorul
la vecinii de pe maidan.

Asta n-a aflat-o decât în ziua următoare, când a ies, it
să meargă în piat, ă, unde avea să facă câteva încasări.

Ermil, fiind cel mai mare, era, precum se s, i cuvenea,
cel mai dintâi îmbrăcat s, i astfel încă el singur ies, it în mai-
dan. Văzând pe Ciulic, despre care muma lui îi vorbise
atât de mult în timpul celor din urmă câteva zile, el începu
să alerge, as, a, în urma unei porniri venite ca din senin.

- Să mă vadă că nu mai sunt descult, !
Acesta i-ar fi fost, poate, răspunsul, dacă cineva l-ar fi

oprit în loc, ca să-l întrebe, de ce fuge.
Ajungând apoi la Ciulic, el îi apucă iute mâna s, i i-o

sărută, căci as, a a zis mama lui să facă totdeauna când îl
va întâlni.

Ciulic se opri speriat în loc s, i se uită cu mirare la băiat.
Era un lucru atât de nemaipomenit ca un copil să-i sărute
lui mâna, s, i copilul era atât de voios s, i de fericit, încât
bătrânul nu s, tia ce să-i facă s, i ce să-i zică.

- Dar tu? zise el. Unde te duci?
- Nicăieri! răspunse Ermil.
- Cum nicăieri? Eu văd c-ai plecat!
Ermil, văzând s, i el că în adevăr a plecat, începu să sară
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într-un picior s, i să dea din mâni ca gâs, tele din aripi.
- Mama - zise - ne-a cumpărat ghete s, i a spus să nu

mai umblăm descult, i s, i să fim cuminte când ne vezi tu.
Ciulic sâmt, i ceva ca s, i când lacrămile i-ar năvăli în

ochi. De ce, Doamne, când el îi vede? Îl dureau vorbele
pe care le rostise la plecarea lui din casa de pe maidan s, i
parcă auzea s, i acum acel glas în două corzi: „Da, a fost s, i
el copil, a avut s, i el mamă! ”

Fără de voie, fără ca să-s, i dea seamă despre ceea ce
face, el mângâie obrajii copilului s, i se speriă oarecum când
simt, i pelit, a cea moale s, i gingas, ă sub mâna lui înăsprită.

- Unde te duci tu? Întrebă copilul.
- În piat, ă.
În piat, ă. Ah, ce om fericit! El poate să meargă în piat, ă!

Câte lucruri, câte, câte, grozav de multe lucruri sunt în
piat, ă!

- În piat, ă e foarte frumos! eu vreau să mă duc s, i eu!
grăi Ermil înduios, at, plângând aproape.

Cine oare, om bătrân, ar fi putut să-i zică „ba”?
S, i adecă de ce să nu-l ia cu dânsul, când atât de mult

dorea, s, i tot, i vecinii vedeau s, i puteau să le spună părint, ilor
că cu el a plecat! ?

- Vino! Îi răspunse dar, s, i-l luă de mână. Era frumos,
de necrezut, să vezi din colt, , de la „Pisica”, pe bătrânul
înalt s, i cu umerii cam ridicat, i, cum merge din deal la vale,
oprindu-se din când în când ca să privească înapoi spre
băiatul ce sare mereu într-un picior s, i să-l mai domolească.

- Am fost s, i eu cu mama-n piat, ă, zice băiatul; sunt cai,
s, i boi, s, i vit, ei, s, i multe lucruri, apoi a fost la noi s, i doctorul
cu careta s, i-a spus că trebuie să mergem la t, ară s, i să facem
băi de frunze de nuc, as, a zice mama.
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Bătrânul se opres, te acum s, i stă. Mult ar da să aibă un
scaun la îndemână, ca să-l mute cât se poate de departe.
As, a e! cine va fi fost doctorul acela, e om cu pricepere. La
t, ară, neapărat la t, ară! Apoi băile de frunze de nuc! Ce nuci
frumos, i avea el la mos, ioara lui! De! dar e cam departe,
tocmai în valea Dâmbovit, ei, spre Capu-Coastei! Hm! E
cam departe.

Băiatul îl trage de mână, ca să se oprească acum nea-
părat, să se oprească în loc, fiindcă trec pe lângă o vitrină.

Ah! cât de multe lucruri s, i toate frumoase!
Tot jucărele. Sunt cai, sunt cărucioare, sunt păpus, i,

pisici s, i căt, elus, i, sunt cutii întregi de soldat, i, unii călare,
alt, ii pedes, tri: ce nu e aici?!

- De ce nu vrei tu să-mi cumperi un briceag? Întrebă
Ermil uitându-se în ochii bătrânului.

- Ce să faci cu briceagul?
- Să-mi tai un băt, ca să bat cânii s, i pisicile!
Ce va să zică firea omenească! Ivit abia în lume, el vrea

să-s, i taie băt, ca să bată cânii s, i pisicile care-i fură bucata
din mână.

În adevăr, oamenii tot, i sunt acelas, i om.
- Haide, băiete!
- S, i-o păpus, ă pentru Cecilia! adăugă acum Ermil într-

un ton încât vorbele sunau ca s, i când ar voi să zică: altfel
nu primesc nici briceagul! S, i tobă pentru Bocu! Da! o
tobă! Pentru Dorin nimic! El e prea mic.

Bătrânul se uită lung la el. De ce adecă s, i-o păpus, ă?
s, i tobă? Era în dorint, a aceasta ceva neînt, eles, după a lui
părere cu desăvârs, ire nefiresc.

Ermil începu să sară s, i să bată din palme.
- Bravo! bravo! strigă el ca ies, it din fire. Cum are să se
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bucure Cecilia, cum are să se bucure Bocu, cum au să se
bucure tata s, i mama, s, i ei nu s, tiu nimic, nimic nu s, tiu!

Ciulic, bătrânul om stingher în lume, rămase cuprins
de fiori, s, i iar îi era parcă lacrămile îi năvălesc în ochi. O,
mare lucru e această bucurie de bucuriile sâmt, ite de alt, ii;
iar el abia acum la bătrânet, e a ajuns să-l cunoască.

- Haide, băiete! zise el iar.
Acum, în clipa aceasta, ar fi fost în stare să cumpere

toată prăvălia, s, i abia după ce a intrat s, i-a mai tras seamă
s, i-a cerut un briceag mai ieftin, o păpus, ă mai ieftină s, i
tobă cât se poate de ieftină. Căci tot acolo vine, as, a zicea
el: vorba e să fie briceag, tobă s, i păpus, ă.

Apoi Ermil nu mai voia să s, tie de bătrânul: el se în-
toarse ca descărcat din pus, că înapoi, la deal, în vreme ce
bătrânul se uita pierdut după dânsul.

Marghioala, care vindea semint, e în colt, , stătea s, i ea
ca împietrită s, i se uita la el. Îl văzuse venind cu copilul,
stând la vitrină, intrând în prăvălie s, i ies, ind apoi.

- Nu-i a bine! grăi dânsa înduios, ată s, i făcând semnul
crucii. Ciulic le cumpără copiilor jucărele. Doamne! să nu
zic în ceas rău, i se apropie moartea.

Cap. VI - STRÂMTORĂRILE AGATEI

Agata era mâhnită, cătrănită.
E grozav lucru să te s, tii legat de un om cu care nu te

pot, i înt, elege.
De când Ciulic a trecut pragul casei lor, porniseră toate

spre bine s, i inima ei se-nveselise.
Nu mai încăpea îndoială că Ciulic, care avea, precum

spuneau toate cocoanele, multă trecere, a fost pe la direct, iunea
Căilor Ferate s, i că acum bărbatul ei iar are să intre în leafă.
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O trecea un fel de sfârs, eală când se gândea că iar vor primi
bani în fies, tecare lună, s, i se muncea mereu gândindu-se
cum să-i mult, umească marelui binefăcător. Doamne! cât
n-ar fi dat să afle care-i sunt slăbiciunile, ca să-i poată face
vreo surprindere plăcută.

Iar Tănase al ei râdea de dânsa.
Credea s, i el, nu-i vorba, că acum i se va acorda un

nou concediu s, i i se va pune un suplinitor, precum a zis
Ciulic; gândul acesta însă pe el nu-l înveselea, ci-l umplea
de dispret, s, i de amărăciune. Era om muncitor s, i capabil;
îs, i câs, tigase un drept: dreptul lui însă nu pret, uise nimic
câtă vreme nu mai era în dos s, i un om pe care nu l-ar băga
nimeni în seamă, dacă nu s, i-ar fi adunat mult, i bani. Ar
fi voit să n-aibă nevastă s, i copii, ca să se poată lipsi de
dreptul ce i se da cu milă umilitoare.

Dar nici măcar o milă în adevăratul înt, eles nu era.
Ciulic, omul, care face procese pentru geamuri sparte

de copii s, i poartă blanchetele de polit, ă în buzunar, Ciulic
acesta n-a umblat pe la direct, iunea Căilor Ferate ca să-i
facă lui un bine, ci ca să-s, i găsească girantul pentru polit, ă,
să-s, i asigure cei s, aizeci de lei.

D-l Călin vedea în fat, a lui pe omul înalt, cu umerii
ridicat, i, cu fat, a aspră, s, i un fel de respect fioros îl cuprinse.

S, asezeci de lei peste s, ase luni de zile nu erau nimic
pentru omul acesta, care era socotit în rândul milionarilor.
El cu toate aceste s-a folosit cu o rară destoinicie de toate
împregiurările, a alergat, a stăruit ca nu cumva să piardă
aces, ti s, asezeci de lei.

Da! era om Ciulic acesta, om în felul lui, dar om!
Tocmai de aceea însă el rămase zăpăcit când copiii

deteră năvală-n casă, Ermil cu briceagul, Cecilia cu păpus, a,
iar Bocu cu toba.
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Sărmanii lui copii! Ei aveau jucărele!
Cum oare să nu se bucure când atât de adeseori îl du-

ruse gândul că copiii lui nu pot să aibă, cum au alt, i copii
s, i cum avuse s, i el odată, bucuria de a strica jucărelele?!

Se bucura deopotrivă cu tot, i trei împreună, dar se în-
treba totodată cum a ajuns Ciulic să cumpere jucărele pen-
tru copiii lui? Ce interes avea el s-o facă aceasta?

Agata se bucura chiar mai mult decât dânsul.
- Es, ti - răspunse ea cu un fel de satisfact, iune femeiască

- s, i acum de părerea că nu trebuie să merg cu copiii ca să-i
mult, umim?

- Nu, răspunse el serios. A voit, precum se vede, să le
facă copiilor o plăcere, s, i se cuvine să merget, i, ca să aibă
s, i el plăcerea de a vedea bucuria lor, dacă nu va fi prea
târziu. . .

- Cum prea târziu?
- Când adecă ai voi să te duci?
- Să zicem, mâne dimineat, ă.
- Apoi - grăi el râzând - până mâne jucărelele sunt

vechi, dacă mai sunt în fiint, ă, iar bucuria de a le fi avut nu
se mai reives, te decât la bătrânet, e.

Agata iar se uita mânioasă la el. Era de nesuferit această
luare în bătaie de joc a lucrurilor care ei îi erau sfinte.

- Bine - Îi zise ea - ce ai tu cu Ciulic! ?
- Eu? răspunse el. Nimic nu am! Mă mir numai că tu

ai prins deodată slăbiciune pentru dânsul.
- Cum vrei să înt, eleg aceste vorbe! Întrebă ea adânc

jignită.
- Agato! răspunse el cu fat, a voioasă. Mai ieri-alaltăieri

nu puteam să ne înt, elegem fiindcă te mâhneai pentru su-
părări pe care nu le aveai încă, iar acum nu ne înt, elegem

889



fiindcă te bucuri când nu ai încă de ce. Mai as, teaptă! Ci-
ulic e fără îndoială un om rar în felul lui; teamă mi-e însă
că tu t, i-l închipuies, ti cum nu este. Put, in îi pasă lui de
durerile s, i de bucuriile tale, s, i dacă-t, i face vreun bine, e
numai din întâmplare, fiindcă norocul tău e ca as, a să-i vie
la socoteală.

- De ce a cumpărat atunci jucărele pentru copii? În-
trebă ea.

- Nu s, tiu, răspunse el. Să vedem!
Agata se-ntoarse spre us, ă, unde bătea cineva.
Nu e nimic mai aspru în viat, a omului decât răutatea

cu care soarta se amestecă în daraverile lui.
Agata avea, ce-i drept, slăbiciune pentru bătrânul cel

aspru s, i chibzuit. Atunci când el s-a uitat pentru întâia
oară la dânsa, s, i atunci când a plecat, era în ochii lui ceva
scrutător s, i duios, o nesfârs, ită bunăvoint, ă, tot bunăvoint, a
cu care mustrase pe sot, ul ei pentru că fumează. Nu! sân-
gele îi năvălea în obraji când cineva zicea că e răutate în
inima acelui om bătrân: cum oare să nu fi fost mâhnită
când chiar Tănase al ei o zicea aceasta?!

Tocmai acum, însă, când ea voia să dea răspuns, dar
anume acum a trebuit să vie s, i us, ierul de la direct, iunea
Căilor Ferate, ca să le aducă atât plicul cu deciziunea prin
care d-lui Atanasie Călin i se acorda un concediu nelimitat
pentru tot timpul bolnăviei sale, cât s, i câte 125 lei pe cele
s, ase luni trecute, o sumedenie de bani.

Iară ea, acum, când avea de ce, nu se mai putea bucura.
Îi venea să plângă când vedea cu câtă linis, te numără

el banii s, i subscrie chitant, a de primire.
După ce plecă servitorul, el citi hârtia din plic, o puse

la o parte, apoi întinse banii înaintea sa s, i rămase cu ochii
t, intă la ei.
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N-a avut niciodată în viat, a lui at, ât, i bani la un loc s, i
parcă era peste putint, ă să-i cheltuiască.

— As, a e! Corect, zise el ca vorbind pentru sine. Dacă e
adevărat că mi s-a făcut o nedreptate, atunci nu era destul
să nu mi se mai facă nedreptatea aceasta s, i de aci înainte,
ci trebuia să fiu despăgubit s, i pentru trecut.

Ochii i se umplură de lacrămi.
— Nu! zise el râzând. Ceea ce am suferit eu văzându-

vă pe voi în mizerie suferit rămâne, s, i nimic nu mai poate
să s, teargă din sufletul meu amărăciunea gândului că copi-
lul meu a trebuit să spargă fereastra unui zgârcit nemilos
pentru ca să mi se facă dreptate!

El îs, i s, terse lacrămile s, i-s, i scutură capul.
- Agato! zise apoi as, ezat. Acum da, trebuie să merget, i

s, i să-i mult, umit, i. Dar să te duci chiar acum să-t, i cumperi o
haină s, i să cumperi s, i pentru copii îmbrăcăminte de iarnă.

- Da! răspunse Agata, da!
Mai mult nu putea să zică.
O! nu e în lumea aceasta lucru mai frumos decât să s, tii

că te potrives, ti la gând cu omul de care t, i-e legată soarta.
Trebuia să meargă fără întârziere, căci acum era tim-

pul, când dormea Dorin. Apoi Ciulic nu era acasă s, i ea
putea să treacă pe la baba ca s-o întrebe câte ceva s, i să afle
când poate să-l găsească acasă.

Trebuia să grăbească! Se îngrămădiseră deodată toate
pe capul ei.

Trebuia să-s, i îmbăieze, după ce se va fi întors, s, i copiii.
Neapărat! Trecuse atâta timp de când n-a mai făcut-o
aceasta.

Iute dar, cum numai o sprintenă gospodină s, tie, ea
adormi pe Dorin, adună pe ceilalt, i copii s, i se găti de drum.
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D-l Călin îs, i făcea în timpul acesta socoteala.
Avea, înainte de toate, să-s, i plătească datoriile, care

dimpreună cu cele s, asezeci de lei făceau la un loc doauă
sute optsprezece lei. Grozav de mult! S, asezeci de lei, as, a
deodată, pentru nimic! Îi venea să răcnească! Dar mai
rămâneau încă 532. Ce bine ar fi fost dacă din aces, tia ar fi
putut să păstreze 400 neatins, i. De ce nu, dacă mai primea
de aici înainte câte 125 lei pe lună? Omului îi trebuie atât
de put, in ca să trăiască!

- Cât crezi tu că-t, i trebuie acum? Întrebă el.
Agata era foarte strâmtorată. Îi era greu să meargă la

Ciulic cu mâna goală; trebuia să-i ducă ceva, un semn de
iubire. Nu s, tia ce, dar era hotărâtă să treacă pe la baba,
ca s-o întrebe, s, i apoi să-i lucreze fie o pernă de canapea,
fie o tăvit, ă de lampă, în sfârs, it, ceva, un lucru de nimic,
dar făcut de mâna ei. Ba - lucru minunat! - avea chiar din
timpurile cele bune o tavă începută, aproape gata.

Era în stare să stea toată noaptea ca s-o scoată gata, dar
îi mai trebuia o bucată de catifea s, i una de mătasă, apoi
câteva jurubit, e de mătasă s, i o jurubit, ă de fir. S, i totus, i,
sot, ului său nu putea să-i vorbească despre aceste: lucrul
trebuia să fie pentru el o surprindere.

- Cât vei fi crezând tu, răspunse ea.
- Nu, grăi dânsul dându-i o sută de lei. Schimbă-o pe

aceasta s, i ia cât ît, i va trebui ca să cumperi pentru copii
haine trainice s, i purtăret, e, iar pentru tine ceea ce e de
neapărată trebuint, ă. Tu vezi cât e de bine să ai.

Agata plecă.
Pe când ea stătea de vorbă cu baba cea veche a veci-

nului, sot, ul ei, rămas singur cu copilul adormit, sâmt, i, o,
Doamne, că-l fură somnul, ceea ce de atâta timp nu i se
mai întâmplase peste zi.
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El adună banii s, i-i puse sub căpătâi, apoi dete geamantanas, ul
la o parte, ca să se odihnească mai tignit.

Cap. VII - SLĂBICIUNILE BÂTRÂNET, ELOR

Era un fel de dulceat, ă nemaisâmt, ită în inima d-lui Ciulic;
mergeau, parcă, toate pe placul lui s, i nu mai putea nimic
să-l supere.

El era, cu toate aceste, nelinis, tit.
Nu-i vorba, a fost pentru el o plăcere să meargă cu

copilul în piat, ă, să vadă fet, ele oamenilor ce se uitau după
dânsul, o plăcere a fost să cumpere jucărele: dar tocmai
acestea-l nelinis, teau.

Îi era din când în când parcă i-e foarte greu să se lip-
sească de asemenea plăceri, parcă nu se sâmte s, i acum
destul de tare să nu le caute când atât de us, or s, i le poate
câs, tiga; parcă nu mai era, ca pân-acum, deplin stăpân pe
sine însus, i.

Era om bătrân, trecut acum de s, aptezeci de ani, dar nu
sâmt, ise niciodată altfel decât ca totdeauna: acum parcă
slăbise deodată una din corzile ce sunaseră necontenit în
sufletul lui.

Da! omul e pornit spre om, s, i firea a pus, ca să te adime-
nească, multă dulceat, ă în fapta săvârs, ită de dragul altora:
trebuie să fii învrăjbit cu tine însut, i, ori se te îndârjească
oamenii, ca să ai în tine destulă tărie spre a pune frâu
pornirii prin care firea te leagă de alt, ii.

El nu mai avea tăria aceasta.
Îi plăcea să vadă fet, e voioase, s, i parcă-l înt, epa ceva

când cineva se uita posomorât la dânsul.
Era de necrezut.
Nu-i mai venea să se ducă prin piat, ă, ca să facă înca-
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sările pentru care a plecat de acasă. Îi era oarecum greu
să-s, i strice buna dispozit, iune dând fat, ă cu oamenii de la
care avea să ia.

Nu-i venea să se ducă, dar s-a dus.
Era de necrezut.
Datornicii lui îl as, teptau cu banii numărat, i s, i erau

voios, i ca s, i când le-ar fi părut bine că pot să-i plătească.
Ba încă chiar s, i Andrei, pescarul, care nu putea să-i

plătească, i-a ies, it - strâmtorat, ce-i drept, dar nu supărat -
În cale.

Pe când el umbla prin piat, ă, Bencescu îl căutase pe
acasă, pentru ca să-i spună că lucrurile au fost puse la cale
spre mult, umirea lui. . . Fiindcă nu l-a găsit acasă s, i t, inea
să-i dea cât mai curând s, tirea cea bună, s-a luat pe urma
lui s, i l-a găsit tocmai pe când îl lua de scurt pe Andrei, ca
să-i spună cum se face de el nu poate plăti la timp, când
s, tia prea bine că trebuie să plătească.

- Hm! Care va să zică, n-a mint, it? grăi Ciulic uitându-
se lung în fat, a lui Bencescu.

- Cine? Întrebă acesta, care nu înt, elegea întrebarea.
- Bietul ăla de bolnav, zise Ciulic. E adevărat că el nu

mai avea nici o leafă?
- El să fie sănătos! răspunse Bencescu vesel. Dacă nu

mă duceam eu pe la minister, putea s-as, tepte!
Ciulic ar fi voit să-i poată trage cuiva o palmă. El, chiar

el, a bănuit pe omul acela: nu era destul că s-a dus să-l
execute, dar l-a mai s, i bănuit.

- Bine, domnule, - strigă el aprins - dar asta e o mis, elie
nemaipomenită! Auzi d-ta!

Bencescu-l luă de brat, , ca să-l ducă mai departe, fi-
indcă lumea începuse a se aduna.
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S, i atât era Ciulic de îndârjit, încât uită s, i pe Andrei s, i
se duse mai departe.

- Da! N-a mint, it! Era un om foarte cumsecade.
Seara, întorcându-se acasă, Ciulic era din nou trist,

atât de trist, încât îi era oarecum dragă baba lui, care,
văzându-l pe el trist, se întristase s, i ea.

Plimbându-se prin curte s, i prin grădină, el nu mai
vedea nici frunzele scuturate de vântul tomnatec, nici
rămăs, it, ele de zmei prin crengile copacilor, nici pisicile
ce alergau pe dinaintea lui.

Îi părea bine că lucrurile au venit cum le-a scos Ben-
cescu la capăt, dar el la asta nu se gândise, s, i-i era greu că
nu s-a gândit s, i că ei vor crede că el le-a pus toate la cale.

Dar îi părea bine.
Intrat după înserare în casă, el se plimba mai departe,

în vreme ce baba stătea la us, ă, as, teptând ca el să-i spună
dacă are ori nu să pună masa, fiindcă azi se întorsese acasă
mai curând decât de obicei.

Deodată se opri s, i se uită împregiurul său.
N-avea, parcă, destulă lumină.
Scoase dar cheia de la salon s, i i-o dete babei, ca să-i

aducă lampa cea mare.
De ce să stea stânsă dac-o are?!
Baba luă cheia s, i se uită la ea oarecum fricoasă ca la un

fel de dihanie. Cheia de la salon în mânile ei? Ea să intre
singură în salon? Asta nu s-a mai pomenit!

- Am zis să te duci în salon s, i să aduci lampa cea mare,
îi zise el încă o dată.

- Să mergem, răspunse ea cu jumătate de gură.
- Am zis să te duci tu.
- Nu pot, grăi baba strâmtorată. Sunt în salon atâtea
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lucruri s, i ar putea să lipsească ceva: e mai bine să vii s, i
d-ta ca să vezi!

El se uită câtva timp la ea, apoi, dezmeticindu-se, luă
lumânarea s, i plecă cu ea înainte. Da! baba lui avea drep-
tate; erau o mult, ime de lucruri în salon, s, i mai bine e mai
bine.

Abia mai târziu, în timpul mesei, stând as, a singur cu
sine, el îs, i dete seamă câtă lipsă de încredere era în pur-
tarea babei s, i-l cuprinse un fel de spaimă când îs, i dete
seamă că nu e, în adevăr, nimeni în lume, care are încre-
dere într-însul.

Fat, a lui iar se-nveseli.
Tot era cineva.
El vedea în fat, a lui pe Ermil, care îi spunea ce a zis

mama lui, îl ruga să-l ducă-n piat, ă, ba-i cerea un briceag,
o păpus, ă, o tobă. Câtă inimă deschisă! cât adevăr! ce
neprefăcută tragere de inimă!

Venind ca să strângă masa, baba se uită pe furis, la el
s, i iar îi venea s, i ei să râdă.

- Cocoana de alături, de pe maidan, a fost azi pe aici,
zise ea, s, i m-a întrebat când poate să te găsească acasă.
Vrea, pare-mi-se, să vie mâne să-t, i spună ceva.

- Mie?! răspunse el apăsând vorba.
- As, a se vede!
Bătrânului îi trecu parcă o săgeată prin inimă.
Nu putea să-s, i dea seamă de ce, dar tocmai acum, în

starea sufletească în care se afla, se temea de femeia aceea,
de copiii ei, de bărbatul ei cel bolnav, de toată casa de pe
maidan.

- Năpaste, am zis eu, năpaste pe capul meu! grăi dân-
sul plimbându-se prin casă. Vedea mereu gropit, ele din
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obrajii curat, i. Unde, Doamne, le-a mai văzut! Le are s, i
băiatul, ba parcă s, i fetit, a. Le-a mai văzut undeva, cândva,
demult. Unde le-a mai văzut? Apoi glasul acela, as, a des-
picat oarecum în doauă, ca o coardă mai subt, ire s, i alta
mai groasă, care se potrivesc de minune, un glas care râde
plângând. Unde l-a mai auzit el! ? „Ai fost s, i tu copil; ai
avut s, i tu mamă” - el nu voia s-o vadă.

Le-a făcut proces; s-a dus să-i execute; i-a dat afară din
casă; l-a bănuit; iară ea venea acum să-i mult, umească: era
hotărât să plece cu noaptea-n cap de-acasă.

Era hotărât, dar nu grăbea.
- Babă, să mături curtea! zise el când voi să plece, apoi

mai rămase, stând ca pe spini, ca să vadă cum aduna baba
frunzele s, i să-i arate unde are să le ducă.

Nu! Tot trebuia să rămâie acasă, dacă dânsa a venit
oarecum să-l vestească despre dorint, a ei de a-i vorbi.

El se-ntoarse în casă s, i începu să mute scaunele, fies, tecare
la locul lui.

Nu! Ies, i iar în curte s, i se duse la scări, ca să descuie
intrarea, apoi trecu în salon. Era plin de praf; mai ales
pe masă praful se vedea cât de colo. El scoase batista din
buzunar s, i o scutură, apoi o băgă iar, cuprins de un fel de
spaimă, în buzunar s, i trecu în odaia de alături, unde era
dulapul cu albituri. Întorcându-se apoi cu o cârpă, începu
să s, teargă praful încet s, i cu băgare de seamă, ca nu cumva
să se ridice colbul.

Atât de adâncit era în purtarea lui de grijă, încât ui-
tase toate us, ile deschise s, i nu băgase de seamă că una din
pisicile vecinilor, un cotoi de tot îndrăznet, , a intrat ca o
pisică ce era în salon s, i s-a făcut colac cu coadă în colt, ul
canapelei tocmai la locul pregătit pentru Agata.

S, i, dacă e vorba, tot ca pisica ar fi putut să intre s, i
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Agata, fără ca el să prindă de veste; din întâmplare, însă,
ea nu venea singură, ci cu alai.

Le-a spus copiilor de o sută de ori cum au să se poarte,
ce au să facă s, i ce au să zică, iar pe Bocu, care era cel mai
răzlet, dintre dâns, ii, l-a luat de mână s, i-l t, inea bine. Ajuns, i
însă în curte, lucrurile se încurcară.

Baba, care stetea mai în fund, îi făcu Agatei semn că bă-
trânul e singur în salon s, i că trebuie să urce scările. Agata
însă nu se as, teptase la onoarea de-a fi primită până chiar
s, i cu copiii în salon; ea rămase dar strâmtorată în fat, a
scărilor.

- Oho! strigă Ermil pornind spre scări. Mamă, Cecilio!
pe aici trebuie să mergem!

Fericit că el s, tie mai bine decât tot, i s, i îndrăznet, ca un
pisoi, el s, i începu să salte din treaptă-n treaptă.

Cecilia însă nu era băiat, ci fată, deci mai cuminte, mai
cuviincioasă, mai ascultătoare, avea s, i haină noauă, ceea
ce pe fete le face totdeauna foarte înt, epate, ba mai aducea
într-o hârtie roză, prinsă cu ace, s, i semnul de iubire.

- Ermil - zise ea înspăimântată de îndrăzneala fratelui
său - nu s, tii ce-a zis mama, ca să mă t, ii de mână?

Ermil se opri, dar s, i se uită la mumă-sa, care era foarte
nenorocită. Ermil era, în adevăr, un băiat sălbatec.

Această ies, ire din program a lui Ermil era, cu toate
aceste, un lucru cuminte, fiindcă Ciulic, auzind glasul lui
Ermil, conteni cu purtarea de grijă, aruncă în odaia de ală-
turi cârpa cea curată, apoi ies, i ca să-s, i primească oaspet, ii.

Tocmai dar când voia să meargă la baba, ca s-o trimită
la el, Agata îl văzu ies, it în fat, a lor.

D-l Ciulic era om bătrân s, i foarte chibzuit; e însă un
lucru pe care nu l-a învăt, at încă, să-s, i arate bunăvoint, a,
fiindcă binevoitor n-a fost el niciodată în viat, a lui. Le va fi
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făcut, ce-i drept, altora mult bine, dar l-a făcut cu îndârjire,
oarecum certându-se: acum dar, când nu-i venea deloc să
se certe, el nu s, tia ce să facă s, i ce să zică, ci râdea numai,
încât cei doi dint, i ies, it, i din linie se vedeau ca odinioară,
când se uita-napoi.

Dar era destul s, i atât, fiindcă râdea s, i Agata, urcând
ca o porumbit, ă, în vârf de degete, scările acoperite cu un
pres, lat; Ermil, care mergea înainte, ducând pe soră-sa de
mână, râdea s, i el. Bocu era încă de mult deprins a râde
când vedea pe alt, ii râzând s, i a se strâmba când alt, ii plâng.

Singură Cecilia era tot înt, epată, călca mărunt, tot câte
doi pas, i pentru unul dintr-ai lui Ermil s, i se uita drept în
fat, a lui Ciulic, mai ales la dint, ii lui ies, it, i din linie, care îi
păreau ceva cu totul deosebit.

Ea s, i Ermil sărutară, precum a zis mama lor, mâna
lui Ciulic, foarte frumos, foarte cuminte, încât era o mare
mult, umire să-i vezi.

E însă în viat, a omenească totdeauna câte o crâmpit, ă.
Pe când ochii lui Ermil se opriră la tablourile de pe pere-

tele din fat, ă, iar ai Ceciliei se plimbau pe mobila căptus, ită
cu mătasă, Bocu, om purtat spre cele viet, uitoare, zări, îna-
inte de toate, cotoiul de pe canapea s, i rămase ca înfipt în
pământ s, i cu ochii mari t, intă la canapea.

- Aia! aia! strigă el când mamă-sa îi dete drumul, ca să
sărute mâna, apoi trecu pe lângă Ciulic spre canapea.

Cotoiul, care s, tia ce va să zică a fi îns, făcat de oameni
ca Bocu, sări iute peste masă s, i răsturnă vasul cu bilete de
vizită, apoi îs, i căută scăparea în odaia de alături.

Bocu se luă plângând amarnic după el, iară Ermil îi
sări fratelui său într-ajutor.

Ciulic era ca s, i căzut din cer. O pisică? aici în salon?
chiar acum? Asta era Diavolul în chip de pisică!
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- Cum, păcatele mele, a intrat aici?! zise el întorcându-
se spre Agata, apoi tresări.

Agata era ros, ie ca floarea de mac: îi venea să intre în
pământ de rus, ine.

- Lasă, cocoană, - zise el turburat - căci i-o prind eu!
Apoi trecu în odaia de alături, în vreme ce Agata se plecă
să adune biletele risipite de cotoi.

Era lucru frumos, mare minune, să-l vezi cum s, tia să se
apropie tiptil-tiptil de pisică, cu câtă dulceat, ă îi zicea „pisi-
pisi”, ca s-o molcomească, s, i cum îi netezea apoi părul, ca
nu cumva să se învrăjbească.

- Iată-l! Îi zise dup-aceea lui Bocu. As, a! Bine să-l t, ii!
Ce credea d-lui? că n-o să-l prindem?!

Agata, înduios, ată de atâta bunătate, nu băgă de seamă
că buza de din jos a Ceciliei tremura.

Cum adecă?! Ea avea haină noauă, ea sărutase mâna,
ea aducea ceva frumos în hârtia cea roză s, i el nici n-o bagă
în seamă?!

Întorcându-se Ciulic cu băiet, ii, Agata se îndreptă s, i-s, i
adună buzele.

- Domnule Ciulic, - zise ea - noi am venit să vă mult, umim
pentru marea d-voastre bunătate s, i vă întoarcem casa pe
dos.

- Lasă, cocoană, lasă, răspunse el; nu e nimic. Tot as, a
să fie!

Paharul Ceciliei era plin; nu mai era chip să se stăpâ-
nească: ea începu să plângă amarnic.

Agata se făcu din nou ros, ie, iară Ciulic se sperie din
nou.

În acelas, i timp se sperie însă s, i cotoiul, s, i hus, ti! scăpă
din brat, ele lui Bocu drept spre us, a despre scări, s, i mai
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departe, în largul curt, ii. Bocu se luă după el t, ipând, iară
Ermil după Bocu, sărind într-un picior.

- Ce e, Cecilio dragă? Întrebă Agata plecându-se spre
singura ei fiică.

- De ce plângi, drăgut, ă? o întrebă s, i Ciulic cu multă
gingăs, ie.

Cecilia îi aruncă o căutătură plină de mânie, apoi zise:
„Du-te! ”, s, i-i dete brânci.

- Cecilio! strigă Agata deznădăjduită, s, i voi să ia de la
dânsa tava înfăs, urată-n hârtie.

Atât îi mai trebuia Ceciliei.
- Ah! ah! t, ipă ea, să rupe itia ooza, să uupe!
Ciulic era acum deznădăjduit s, i el.
- Drăgut, ă! Uite, îndrăcită aceea de pisică! Lasă, c-o

batem noi, zise el de tot muiat, apoi se plecă din nou spre
copilă, ca s-o mângâie, s-o împace.

Dac-ar fi ridicat un vas cu agheasmă din apa Iordanu-
lui, el n-ar fi fost cuprins de grija sfioasă ce-l cuprinsese
când simt, i atingerea trupului fraged, gingas, s, i rotund.

El îi netezi părul de pe frunte.
Iar Cecilia se alipi de dânsul, as, a cum îi plăcea tatei.
- Cocoană! zise apoi peste put, in, ridicând ochii s, i

îndreptându-i spre Agata. Es, ti d-ta din Bucures, ti?
- Nu, răspunse ea mirată. De ce?
- Mereu mi se pare că te-am mai văzut undeva s, i nu

s, tiu unde.
- Nu se poate, răspunse ea. Eu sunt bucovineancă s, i

numai de vreo trei ani am venit în Bucures, ti. Mă sămuit, i
cu cineva? Dar, Cecilio, nu-i dai tu d-lui Ciulic nimic?
urmă ea.

- Eu vreau să fiu s, i eu cu Ermil! răspunse Cecilia, s, i-i
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dete lui Ciulic hârtia cea roză, apoi plecă.
Ciulic era foarte strâmtorat. T, inea hârtia prinsă cu

ace în doauă degete, departe de trup, s, i nu s, tia ce-i în ea,
nici ce să facă cu ea.

- Un lucru de nimic, grăi Agata, un semn de reamintire,
făcut de mâna mea, as, a, printre picături, când mă lăsau
copiii în pace.

Ea luă apoi hârtia, scoase acele cu degetele ei mărunte,
întinse tăvit, a pe masă s, i as, eză vasul cu biletele de vizită
pe ea.

- Nu, cocoană! strigă Ciulic, s, i sări ca să ia vasul s, i
să-l pună iar pe masă. Păcat de as, a lucru frumos! Asta e
pentru oameni care s, tiu să-l pret, uiască.

Agata nu mai putea să stea, fiindcă nu mai s, tia ce să
zică s, i ce să facă. Apoi copiii ei nu mai erau la dânsa s, i cine
s, tie de ce se vor mai fi apucat.

S, i în adevăr Cecilia nu se-ns, elase când îs, i făcuse gân-
dul că mari fericiri trebuie să fie la mijloc, dacă frat, ii ei
stau atâta timp împreună fără să li se audă gura.

Alergând după cotoiul care cunos, tea foarte bine prea-
jma casei lui Ciulic, Bocu s, i Ermil au intrat în s, opron s, i-au
dat de trăsura cea noauă.

- O trăsură! strigă Ermil cuprins de fiori, o trăsură
adevărată!

- Cai! cai! strigă s, i Bocu, om scurt la vorbă. Aia!
Nu mai era chip să-i iai de acolo: Ermil, cocot, at pe

capră, mâna caii cu un bici improvizat de baba, iar Cecilia
s, i Bocu se răsfăt, au pe perinile din fund.

- O, Doamne! se tângui Agata, pe care o cuprinsese
simt, ământul că copiii ei au să răstoarne în urmă toată
casa.
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Ciulic privea însă cu ochii plini de lacrămi.
Era născut în Mahalaua Lipovenilor; acolo s, i-a petre-

cut anii copilăriei, s, i inima i se umplu de o nespusă dulceat, ă
când văzu bucuria copiilor; era bucuria lui de odinioară
bucuria lor de acum; se vedea, parcă, uitându-se la dâns, ii,
el însus, i pe sine.

- Cocoană, - zise el stăruitor - lasă-i în grija noastră, că
t, i-i aduce baba acasă. Nu s, tii d-ta ce este asta!

Tot stă trăsura de atâta timp degeaba aici!
Era greu pentru Agata, dar mai era la mijloc s, i Dorin.
„De ce n-am eu acum s, i cai! ” îs, i zise bătrânul după

plecarea Agatei.
Adecă, parcă nu sunt destui cai la Bucures, ti? Chiar aci,

în strada cealaltă, e Cont, u, birjarul, care se plânge că prea
îi sunt mult, i caii.

- Babă, - strigă el - du-te la Cont, u s, i spune-i să trimită
un birjar cu doi cai înhămat, i, ca să-i punem la trăsura
mea. Nu-i as, a? le zise el copiilor. Punem caii s, i mergem la
S, osele.

- Cai adevărat, i! ? strigă Ermil îngrozit.
- Cai vii! strigă Cecilia uimită.
Bocu nu strigă nimic, dar râdea de i se întinsese gura

până la urechi s, i i se vedeau tot, i dint, ii: era un lucru mare
la mijloc, desigur foarte mare.

Dar. . . mai era încă un „dar”.
- Ia stăi put, in! strigă Ciulic când văzu că baba e să iasă

din curte. Spune-i lui Cont, u că-i plătesc cu doi lei ceasul,
des, i trăsura e a mea!

- Bine! grăi baba, care-s, i cunos, tea stăpânul, s, i iar
plecă.

- Stăi! strigă el din nou. Îi dau s, i doi s, i jumătate, dar,
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tu înt, elegi, târguies, te-te cu el.
- Da, da! Îi răspunse baba, s, i ies, i.
Agata s, i Călin auzeau din casa de pe maidan o nemai-

pomenită gălăgie în curtea vecinului; . erau însă t, ipete de
bucurie s, i se bucurau fără ca să s, tie de ce.

- De! slăbiciunile bătrânet, elor! grăi Ciulic dându-se
învins bucuriei ce-l cuprinsese s, i pe el.

Adecă de ce să nu mi-o fac eu mie asta! ?

Cap. VIII - ZILELE COPILĂRIEI

Soarele apune s, i soarele răsare, dar lumina viet, ii numai
din suflet izvorăs, te.

Plecând cu trăsura plină de copii la S, osea, Ciulic era
voios, abia însă sosit la Capul Podului el s, tia cât de voios a
fost în clipa plecării sale de acasă.

Bocu, pe care-l luase în dreapta lui, muiat de aer s, i
de mis, care, încă de la Piat, a Teatrului adormise; iar mai
încolo, pe la Visterie, adormi s, i Cecilia, pe care o luase la
stânga. Ermil a rămas pe capră, ca să vadă cum merg caii;
se domolise s, i el, nu mai era copilul plin de viat, ă.

Era dusă bucuria - s, i a copiilor, s, i a lui!
Trecând de-a lungul S, oselei spre Băneasa, printre teii

cu frunzele îngălbenite, dar încă nescuturate, se simt, ea s, i
el muiat, îi venea să-s, i închidă ochii, ca să nu mai vadă în
posomorâta zi de toamnă lucruri lipsite de orice farmec.

Birjarul avea legea lui s, i se t, inea de ea: el mână înainte
până la rondul al doilea, apoi se opri, ca să mai răsufle caii
s, i să ia boierii aer.

- Întoarcem? Întrebă el, uitându-se înapoi, când as, teptarea
i se păru prea lungă.

Ciulic tresări s, i îs, i deschise ochii, apoi se uită foarte
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mirat împregiur.
Nu trecuseră decât vreo douăzeci de minute de când

adormise; om, însă, care nu s, tia ce va să zică somnul de zi,
el se sâmt, ea ca s, i când ar fi trecut la mijloc o lungă noapte
de iarnă, s, i somnul îi fusese atât de dulce, încât nu se putea
dezmetici cum a ajuns el aici, în mijlocul câmpului.

El scoase ceasornicul, s, i mare îi fu mirarea când se
încredint, a că era abia oara când el pleca de obicei la piat, ă.

Ermil se mai înviorase, dar ceilalt, i doi copii tot dor-
meau, s, i-i era parcă-l durea să-i des, tepte puind trăsura în
mis, care.

Da! Însă era tocmai timpul când pleca la piat, ă, apoi s, i
caii steteau degeaba.

- Mână as, a, mai încet! Îi zise el birjarului.
Cecilia se des, teptă râzând, iar Bocu, om de o fire mai

îndărătnică, începu să se mârâie.
„Da! Îs, i zise Ciulic, un adevărat băiat numai as, a se

poate des, tepta din somn. ”
Era posomorâtă ziua, dar era plăcută, linis, tită s, i caldă.
Sosind trăsura iar la Capul Podului, ochii lui Ciulic se

furis, ară de-a lungul s, oselei Bonaparte, spre Obor, spre
Mahalaua Lipovenilor, s, i un fior rece trecu prin inima lui.

Oarecum prin ascuns, ca un copil care fuge de acasă,
el îi făcu birjarului semn să apuce la stânga.

Ce era adecă dacă astăzi el nu mai mergea prin piat, ă!
? Voia să treacă, as, a, cu copiii, prin mahalaua în care a
copilărit, s, i pe la Obor, s, i apoi să se întoarcă pe Podul
Târgului de Afară.

„Un mis, el! » îs, i zise el, peste put, in, necăjit.
Da! era un mis, el Cont, u din Dealul Spirii.
Îi plătea cu doi lei s, i treizeci de bani ceasul, s, i tot îi
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trimisese nis, te cai pros, ti, care mergeau ca boii.
- Dă-le bici! Îi strigă el birjarului.
Sus în Dealul Spirii, cocoana Marit, a s, i cocoana Tinea

s, i cocoana Sevastit, a s, i toate celelalte cocoane, care mai
sunt prin partea locului, nu erau cocoane, cărora put, in le
păsa de cele ce se petrec în lume. Ferit-a Sfântul! le vedeau
s, i le s, tiau toate, ba chiar s, i mai mult decât toate câte erau
de s, tiut. Ele s, tiau dar foarte bine că Ciulic s, i-a cumpărat
cai s, i a ies, it cu copiii Agatei la plimbare. Ba, din vorbă în
vorbă, ele au aflat s, i de ce.

De ce?!
Era cu ochi s, i cu sprâncene! Se putea oare ca ele să nu

înt, eleagă că el a prins mare slăbiciune pentru Agata? S, i e
mare lucru slăbiciunea care vine la bătrânet, e!

E însă lucru s, tiut că numai în colt, , la „Pisica cu clopot, el„,
se lămureau lucrurile, iar aici oamenii erau de altă părere.

D-l Costică Falangiu era, precum s, tim, om înalt, chipes,
s, i totdeauna ca scos din cutie; îl strica însă un lucru, că
era prea grăbit s, i umbla prea iute, n-ajungeai niciodată
să-l vezi bine. Acum, de câteva zile, el umbla mai încet
s, i legănându-se oarecum din călcâie. Se sâmt, ea omul, fi-
indcă s, tia că tot, i se uită după dânsul când trece de-a lungul
ulit, ii netezându-s, i favoritele, desigur cele mai frumoase
favorite în Dealul Spirii.

Era deci un lucru firesc dacă îi plăcea să treacă pe la
„Pisica„, unde tot, i îi dedeau dreptate.

Iar Falangiu totdeauna a zis că Ciulic e cel mai bun
om, des, i el abia acum s-a dat de gol.

- N-am zis eu?! strigă s, i d-l Cesare Bufnea.
- Un adevărat filantrop, care dă, precum zice nenea

Ghit, ă, cu dreapta fără ca să s, tie stânga!
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- Mult, i s-au procopsit pe urma lui! grăi Ghit, ă.
- As, a e! as, a e!
Iar acum ies, ise cu trăsura plină de copii la plimbare.
D-l Cesare Bufnea sâmt, i că sprâncenele iar i se ridică

în sus s, i se ridică s, i el de pe scaun.
- Domnilor, - grăi apoi serios - eu cred că ar fi un lucru

potrivit cu caracterul în adevăr neobicinuit al împregiu-
rărilor actuale dacă acum, când el se va întoarce, trecând
pe aici de la plimbare, i-am face o mică manifestat, iune de
simpatii. Nu pentru că ar fi, poate nevoie de ea, ci pentru
că este bine, este în interesul celor ce se luptă cu mize-
ria, ca vârtutea să fie încurajată s, i să vadă exploatatorii
mizerabili cum s, tie societatea să aprecieze binefacerile.

- Bravo! bravo!
Mai ales d-l Costică Falangiu era încântat de această

idee de pacinică manifestat, iune, care îi făcea lui mare
onoare.

Singur Ghit, ă, care-l cunos, tea mai bine decât ceilalt, i
pe Ciulic, stăruia să nu umble după prostii, că Ciulic nu e
omul cu care se pot face asemenea glume. E însă lucru de
tot greu să ai t, uică veche s, i în adevăr curată, să li-o dai bu-
curos celor ce t, i-o cer s, i apoi să te lupt, i tu singur cu ei după
ce viat, a li s-a îndulcit de ea. Un lucru însă tot a câs, tigat
Ghit, ă: manifestat, iunea n-a ies, it atât de impozantă cum
d-l Cesare Bufnea ar fi voit s-o facă.

Când trăsura lui Ciulic se ivi în depărtare, d-l Bufnea,
omul cu tărie de convingeri, ies, i în capul scării, iar vreo
alt, i zece dintre cei de fat, ă se luară după dânsul s, i se opriră
la scară; cei mult, i însă au rămas în prăvălie, iar d-l Costică
Falangiu se trase într-un colt, . Ghit, ă era cu toate aceste
sigur că Ciulic are să oprească birja, ca să le spună, precum
îi era obiceiul, că sunt nis, te bet, ivi, nis, te caraghios, i.
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Mare îi fu dar mirarea când văzu că trece voios înainte,
ba se mai uită înapoi, ca să salute pe d-l Bufnea, care striga:

- Să trăiască filantropul Ciulic!
De! Ghit, ă nu s, tia că Ciulic a fost pe la Obor s, i prin

Mahalaua Lipovenilor, că el se obicinuise ca tot, i să râdă
când îl întâlnesc s, i că mult îi plăcea să trăiască.

Da, era frumos, era plăcut, era bine să vezi oamenii
mereu voios, i.

Abia seara, după ce rămase singur, el se dete încetul
cu încetul unei senine întristări.

Atât de mult trăise în ziua acum trecută, încât abia
îs, i mai aducea aminte când a fost că el s, tergea praful de
pe mobila din salon cu cârpa cea curată: Doamne! câte
sâmt, iri s-au strecurat repede una după alta prin sufletul
lui!

Iar acum era grozav de singur în casa lui cea mare s, i
des, artă.

El se culcă la ora obicinuită s, i stânse, ca totdeauna
lumânarea; dar nu mai putea să doarmă ca altădată. . .

At, ipi, ce-i drept, însă peste put, in tresări s, i iar se des, teptă;
apoi iar îl fură somnul s, i se des, teptă iarăs, i. . . s, i iarăs, i, s, i
iarăs, i. Dormea iepures, te. Îs, i pierduse somnul dormind
peste zi.

As, a prin întunerec se desfăs, ura, fără de s, ir s, i fără de
legătură firească, un nesfârs, it totdeauna în fat, a lui. Erau,
parcă, toate deodată s, i la un loc, numai că el nu putea să
le treacă decât rând pe rând prin mintea lui. O vedea pe
Agata urcând ca o porumbit, ă scările s, i se vedea tot atunci
s, i el însus, i pe sine în s, opronul lui Ivan Baratov, sus pe
capră, mânând, ca Ermil caii. Vedea casa de pe maidan,
s, i deodată cu ea, departe, în Mahalaua Lipovenilor, floa-
rea albă a socului bătrân, de care mumă-sa lega frânghia,
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s, i rufele întinse pe frânghie, s, i pe sine însus, i se vedea
atârnându-se de frânghie. Apoi iar vedea copiii urcat, i în
trăsura lui, pe Serghie Papus, chin, vecinul de peste drum,
spân, cu buza crăpată s, i gros ca un butoi, vedea Oborul,
balta de la Tei, bâlciul de la Pantelimon, lumea risipită
pe câmpul de la Filaret s, i pe sine se vedea, pretutindeni,
bătând cles, tele la grătar.

Le vedea toate, dar nu ca alte dăt, i, aducându-s, i-Ie nu-
mai aminte, ci ca-n aievea, în plină lumină, ca să le pipăi
cu mâna. Era ca un vis, care se urmează s, i după ce te-ai
des, teptat s, i apoi îs, i schimbă mersul după ce at, ipes, ti din
nou. Multe nu mai erau cum au fost, s, i inima lui sângera
că s-au schimbat atâtea din frumoase ce erau în mai fără
de farmec. Nespus de multă era lumina în acea lume tre-
cută, nespus de senin cerul, de albă zăpada s, i de blândă
adierea vântului de primăvară.

Deodată, târziu după miezul nopt, ii, el se ridică în pat
s, i, treaz ca s, i când n-ar fi dormit toată noaptea, întinse
mâna să caute chibritul s, i să aprindă lumânarea.

Voia să se încredint, eze văzând cu ochii lui că se află,
cum s, tia el, în adevăr, în casa lui.

Mama lui, înaltă s, i subt, irică, cu gropit, e-n obrajii curat, i,
cu glasul oarecum în doauă corzi, un glas care râde plân-
gând, cu aerul dulce duios, mama lui cea amărâtă s, i aspră,
el a văzut-o în vis s, i era voioasă.

„Doamne! Doamne! „ strigă el, s, i-l năpădi plânsul. Nu
s, tia unde a murit mama lui; nu s, tia unde să-i pună crucea,
nu în ce fel să însemneze trecerea ei prin lumea aceasta; îi
venea să se scoale s, i să plece, să se ducă, să caute, mereu
să caute, s, i să nu se mai oprească până ce nu va fi găsit
mormântul ei.

Dar unde? unde?!
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El stânse repede lumânarea s, i se as, eză iar în culcus, ul
lui, s, i-s, i vârî capul în perini, ca să adoarmă din nou s, i s-o
mai vadă.

Era peste putint, ă să nu i se mai arate când sufletul lui
era atât de plin de dânsa.

A mai s, i văzut-o, poate, dar dimineat, a, des, teptându-
se, el nu-s, i mai aducea aminte de cele văzute prin vis, s, i
vedea numai gropit, ele din obrajii curat, i ai Agatei, care
atât de mult semăna cu mama lui s, i era s, i ea mamă.

Cap. IX - O ZI DE TOAMNĂ

Patru copii neastâmpărat, i, un om bolnav, Agata s, i Ciulic
fac la un loc s, apte suflete: des, i dar harabaua era una din
cele mai mari, a rămas vorba ca harabagiul să meargă pe
jos.

Ciulic mergea s, i el cu harabagiul.
Nu c-ar fi voit, poate, să scape de copiii, care nu-i mai

dedeau pace; nu, îndrăzneala copiilor era chiar o mângâi-
ere pentru dânsul; harabaua era însă acoperită cu rogojină,
s, i el voia să se bucure de ziua cea frumoasă. Apoi d-l Călin
se supăra când copiii erau prea îndrăznet, i, s, i el t, inea ca
nimeni în lume, s, i mai ales d-l Călin, să nu se supere.

Atât era el de împăcat cu sine s, i cu ceilalt, i, încât ar fi
voit ca toată lumea să fie voioasă s, i să se bucure dimpreună
cu dânsul de frumoasa zi de toamnă.

El cu toate aceste nu prea vedea frumuset, ele acestei
zile.

Mergând as, a singur, el vedea, privind departe înainte,
ceea ce nu era încă decât în gândul lui.

Cumpărase cu un pret, de nimic maidanul cel mare s, i
mai era în târg s, i cu vecinii din fund, ca să mai cumpere
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încă doauă locuri, care ies, eau tocmai în strada cealaltă.
Nu erau încă cumpărate, dar el vedea în gândul lui cele
patru locuri împreunate într-unui singur, o grădină mare,
iar în grădină o mult, ime de case, fies, tecare de câte doauă
încăperi, o bucătărie s, i o cămară, fies, tecare cu curticica
ei, după planul pe care i-l făcuse arhitectul primăriei în
înt, elegere s, i cu Bencescu. Nu era încă gata planul casei
mari, pentru s, coală s, i pentru epitropie: el o vedea însă
s, i pe aceasta, în mijloc, ba vedea sus pe fat, adă, scrise cu
litere mari, s, i vorbele: „Azilul Ana Ciulic”.

Un singur lucru nu era încă hotărât.
În actul de fondat, iune, pe care i-l făcuse Bencescu,

se spunea deslus, it că chirias, e nu pot să fie decât văduve
cu copii, că chiria este de un napoleon pe lună pentru
văduvele care au numai câte un copil s, i că li se scad câte
doi lei pentru fies, tecare copil văduvelor cu mai mult, i copii,
că din chiriile aceste li se dau ajutoare altor văduve cu copii
s, i că s, coala e s, i ea numai pentru copii de văduve. Agata era,
cu toate acestea, de părere că ar fi bine să se mai pună pe
fat, adă, cu litere mai mici, s, i vorbele: „Fondat de Paraschiv
Ciulic pentru văduve cu copii”.

Erau prea multe vorbe, s, i el n-ar fi voit să se mâhnească
Agata.

Din când în când, el se oprea s, i se uita înapoi, ca să
vadă ce mai fac cei din haraba, s, i atunci fat, a lui se întuneca
pe o clipă, deoarece Agata era tot îngrijată.

Se simt, ea oarecum de prisos în lumea aceasta: nimeni
nu mai avea trebuint, ă de dânsa; nimeni nu mai t, inea
seamă de vorbele ei.

Era o adevărată nebunie să plece cu bărbatul ei bolnav
în cale atât de lungă, tocmai la Cârligi, unde nu poate găsi
nici medic. Zadarnice au fost însă stăruint, ele ei, fiindcă

911



Ciulic t, inea ca să nu mai stea degeaba casa lui; iară Călin
se bucura că n-are să plătească chirie s, i că lemnele sunt
ieftine. S-au înt, eles ei între dâns, ii, apoi Călin i-a dat bani
lui Ciulic, ca să cumpere mălai s, i făină de grâu, slănină,
costit, e afumate, de ale băcăniei, ce-a s, tiut s, i ce-a voit el;
dânsa nici că s, tia ce are în cei trei saci mari din fundul
harabalei.

Tot as, a a fost s, i la Târgovis, te: ei singuri s, tiau ce fac,
ce dreg. Ea a stăruit să mai stea acolo vreo zi, doauă, ca
bolnavul să se odihnească; el însă n-a voit; zicea că e prea
scumpă viat, a. Iar acum nici nu mai era sincer: zicea că
se simte bine, când ea vedea că el geme pe ascunselea; îl
auzea tus, ind câteodată pe-nfundate s, i era sigură că i s-a
obrântit genunchele.

Des, i nu era dar frig, Ciulic a dezbrăcat blana sa, ca
să-l acopără pe bolnav cu ea; în zadar însă, căci Agata tot
întreba mereu, dacă mai e mult până la Cârligi.

Se înt, elege că mai era, deoarece nu trecuseră nici ha-
nul, unde era drumul jumătate.

Intrat în valea Dâmbovit, ei, drumul e croit pe coastele
de la dreapta râului, de-a lungul văii lungi, care din ce în
ce se strâmtează. Pădurile de pe coastele acestea se văd
din depărtare ca un mare covor în fel de fel de fet, e. Jos,
de-a lungul drumului, sunt mai ales nuci bătrâni s, i gros, i
acoperit, i de un frunzis, încă des, dar atins de asprimea
vânturilor tomnatice s, i oarecum istovit. Nu sunt doauă
frunze la fel, dar toate împreună lasă în ochi simt, irea dulce
a unui verde care bate-n galben. Mai la deal s, i pe ici, pe
colo prin acest verde ies la iveală pete mai mici ori mai
mari, fâs, ii prelungi ori cotite în fel de fel de chipuri, ici
ros, eat, a sângerului ori a frasinului, colo verdeat, a crudă
a stejarului îndărătnic, iar mai departe galbenul teiului

912



s, i, printre toate, risipit albul plopilor s, i al răchitei - un
nesecat amestec de culori s, i de forme.

La stânga, valea cea lungă, sunt t, arini sădite cu pruni,
lungi s, i nenumărate s, iruri de pruni, iar printre ele rămăs, it, ele
porumbis, tilor, o uimitoare icoană a urmelor de lucrare
omenească.

Înainte, în sfârs, it, departe, spre fundul văii, în zarea al-
băstrie, se îngrămădesc munt, ii de la izvoarele Dâmbovit, ei,
cinci rânduri unul peste altul, cu piscul Păpus, ii deasupra.

Cerul e senin, s, i-o adiere lină, aproape caldă, se simte
despre s, esul nesfârs, it.

E păcat de atâte frumuset, e! Ciulic se opres, te s, i se uită
înainte: intrat as, a deodată în vale, nu mai s, tie la ce să se
uite, ce să vadă înainte de toate. El se uită înapoi, s, i acum
râde, fiindcă Agata râde s, i ea arătând înainte spre fundul
văii.

Drept răspuns, arată s, i el, tot înainte, spre zidurile
albe, care, sus pe deal, ies la iveală din desimea nucilor;
acolo e hanul, unde au să facă cel din urmă popas.

Agata ar fi mai bucuroasă dacă s-ar s, ti mai aproape
de Cârligi: se bucură însă d-l Călin că în curând se va opri
harabaua, s, i se bucură mai ales copiii, cărora începuse a li
se urî în cuibarul lor. Inimile lor, deschise numai pentru
lucruri mici s, i apropiate, rămâneau reci în fat, a munt, ilor
pierdut, i în zarea depărtării, dar săltau în fat, a focului ce
peste vreo jumătate de ceas fâlfâia la marginea pădurii.

Ar fi fost gata Ermil s, i Cecilia să adune toate vreascu-
rile din pădurea cea mare s, i să i le aducă lui Ciulic în vreme
ce Bocu stetea ca-nt, epenit, cu manile la spate s, i privind
cu ochii mari când la flăcările vii, când la bătrânul care-s, i
cioplea frigarea s, i pociumbii pentru ceaun, ceaunul lui cel
spălat de baba.
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Agata era amărâtă. El voia să le facă singur toate, să
frigă fleicile s, i mus, chiul, să pună de mămăligă, până chiar
s, i cafelele, el s, i numai el.

- Lasă, cocoană, lasă - Îi zicea - că-n asta m-am pomenit
eu pe lume, în asta mi-am trăit traiul; ăsta e lucrul la care
mă pricep s, i eu o dată!

Nici că s-ar fi putut altfel!
Cumpărase el însus, i, la Târgovis, te, cum s, tia el să aleagă,

fleica s, i mus, chiul, luase grătarul lui de acasă, pentru ca
să nu-s, i mai facă treabă cu hangiul, iar Dumnezeu mai
dăduse s, i-o zi frumoasă, încât să tot stai la focul de la mar-
ginea pădurii învârtind frigarea.

Dar Agata n-avea astâmpăr.
S-a bucurat că sot, ul ei, chinuit de drum, a adormit în

curând după sosirea lor la han. Trecuse însă un ceas, s, i
el tot nu se mai des, tepta. Somnul acesta nu-i părea ei a
bine! În zadar spunea Ciulic că asta e sănătate, asta e viat, ă,
că nimic nu poate să-i facă mai mult bine decât un somn
zdravăn în aer curat, aici la umbră de nuc: ea ar fi voit să-l
des, tepte s, i din când în când îi venea gândul că n-are să se
mai des, tepte, dacă-l va mai lăsa să doarmă.

- Lasă-l, cocoană, grăi Ciulic râzând. Asta li se întâm-
plă câteodată unora ca mine, fiindcă n-au din ce să-s, i ducă
viat, a mai departe, el însă adună puteri, când doarme.

S, i totus, i, când mus, chiul era fript gata, dedea s, i Ciulic
cu socoteală că tot e prea lung somnul bolnavului s, i că
n-ar fi rău dacă Agata l-ar des, tepta să mănânce. Păcat ar
fi fost de asemenea frumuset, ă de mus, chi ca să se răcească
ori să mai fie t, inut în frigare până ce-i va fi secat sucul.
Mus, chiul bine fript trebuie să-l mănânci fierbinte s, i plin
de suc: asta-i sănătate, asta-i putere.

S, i era, în adevăr, o mare mult, umire să-l vezi pe Călin
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mâncând bucăt, ile pe care Ciulic i le tăiă, în felioare subt, iri,
de pe frigare.

Va mai fi fost fără îndoială la mijloc s, i oboseala dru-
mului, aerul cel proaspăt s, i somnul cel dulce, destul că d-l
Călin nu se mai sătura.

Agata se uita însă la fat, a lui slabă, la obrajii lui cuprins, i
de ros, eat, ă s, i la ochii lui stâns, i: îi era parcă aceasta e cea din
urmă mâncare a lui s, i stăruia mereu să nu mai mănânce.

- Lasă-l, cocoană! Îi zise iar Ciulic, care hrănise în viat, a
lui atât de mult, i oameni, dar abia acum aflase ce va să zică
mult, umirea de a vedea pe alt, ii mâncând cu poftă.

Va fi fost flămând d-l Călin, dar Ciulic era nesăt, ios.
Păcat ar fi fost apoi de vinul cel negru, care de atâta

timp stătuse degeaba în pivnit, a lui. El însus, i l-a cumpărat
chiar din vie, el l-a pritocit s, ase ani de-a rândul, el l-a tras
acum în butelii: era curat ca aurul, adevărată sănătate,
adevărată putere.

Luase, ce-i drept, numai zece butelii, fiindcă vinul
acesta se bea numai put, in câte put, in; acum însă, de astă
dată, bolnavul putea să bea s, i mai mult, as, a, put, in câte
put, in. Căci era atât de frumoasă ziua s, i atât de bine acolo
la marginea pădurii.

Păcat numai că zilele de toamnă, cu cât sunt mai fru-
moase, cu atât sunt s, i mai scurte s, i mai supuse la schim-
bări.

Îi mai rămase lui Ciulic mult, umirea de a vedea cu câtă
poftă mănâncă Agata s, i copiii. El însă nu putea să mă-
nânce. Zicea că s-a săturat cu mirosul. Agata era însă
îngrijată, fiindcă s, tia că noaptea trecută, la Târgovis, te, n-a
putut dormi. Îs, i stricase rosturile lui cele vechi s, i bune.

Dar din mult, umire-n mult, umire, Ciulic se pomeni că
ziua e trecută, s, i soarele se apropia de culmile munt, ilor
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când harabaua se puse iar în mis, care.
Ciulic se urcă acum s, i el, fiindcă de aici înainte drumul

era mai rău s, i trecea pe ici, pe colo prin albia râului, peste
bolovani, ba chiar prin valurile iut, i.

Când harabaua se hurduca ori trecea prin apă, copiii
săltau de bucurie, Agata era cuprinsă de groază, iar d-l
Călin gemea s, i-s, i făcea mustrări.

Pe-nserate se porni un vânt aspru, s, i din toate părt, ile
se iviră nourii iernatici, care acoperiră încetul cu încetul
tot cerul: erau semne de crivăt, , s, i harabagiul le spunea că
nu mai e chip să sosească cu ziua la Cârligi.

Bătrânul se dete iar jos, ca să-s, i mai întindă vinele s, i
să se dezmort, ească.

Agata ar fi voit să-l oprească, dar nu putea. Tocmai
fiindcă era frig, ea nu putea să ia blana de pe sot, ul ei; iar
fără de blană îi era bătrânului prea frig în haraba.

Greu de tot a fost drumul până la Cârligi.
Întunecându-se, copiii au început să se nelinis, tească,

dar au plâns cât au plâns, apoi, obosit, i de drum s, i amort, it, i
de frig, au adormit unul după altul, as, a claie peste gră-
madă, s, i Agata a rămas cu inima încles, tată între bolnavul
ce gemea într-un fel de amort, eală somnoroasă s, i bătrânul,
care abia se mai t, inea pe picioare.

Ciulic nu se simt, ea cu toate aceste câtus, i de put, in obo-
sit: se reiviseră, parcă, în vinele lui toate puterile tineret, elor.

Era o nebunie să călătorească ei acum pe-ntunerec cu
harabaua plină de oameni vii, pe drumuri cotite s, i costis, e,
peste bolovani s, i prin valuri de apă curgătoare, temându-
se la tot pasul că vor da-n gropi, că se vor răsturna, că
valurile vor lua harabaua. Dar n-aveau încotro, trebuiau
să urmeze drumul prin acest pustiu întunecat. Iară vina
o purta el. El, omul bătrân, omul chibzuit, tocmai acum,
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când atât de bine ar fi trebuit să le potrivească toate, a
făcut ce a făcut ca să înnopteze pe drum. Nu era destul că
n-au ascultat de Agata, ci au pornit la drum atât de lung s, i
n-au odihnit, cum a zis ea, la Târgovis, te, dar acum a mai
băgat-o în toate spaimele s, i - cine s, tie?! - Doamne feres, te!

El se uita din când în când înapoi, ca la o icoană sfântă,
la femeia înt, eleaptă, care nu se gândes, te niciodată la sine,
ci poartă grijă de alt, ii.

- Nu te teme! să nu-t, i fie frică - Îi strigă el - că sunt eu
aici!

S, i mergea, t, iind caii de căpăstru, înaintea harabalei,
pipăia cu piciorul bolovanii, trecea prin râu cum treci vara
prin iarba mare, ducea harabaua cum cârmaciul duce co-
rabia în timp de furtună.

- Nu te teme! striga, s, i inima îi râdea că toate merg
bine.

Agata s, edea la locul ei, se închina mereu, se ruga lui
Dumnezeu s, i se dădea pe sine dimpreună cu ai săi în

paza Maicii Preacurate. Îi era câteodată ca s, i când unul
din amândoi ar trebui să piară în drumul acesta.

- Auzi?! strigă deodată bătrânul cuprins de vie bucurie.
Aceia sunt cânii de la Cârligi!

Era vestea mântuirii.
Agata începu să plângă s, i iar să se închine.
Îngrijitorul mos, ioarei, un sătean harnic, nes, tiind că

stăpânul are să sosească, se culcase la timpul obicinuit, s, i
singuri Flocea s, i Bursuc, dulăii curt, ii, le-au ies, it călătorilor
înnoptat, i în cale.

Deoarece atât t, arinile, cât s, i prunis, tile erau date cu
învoială la săteni, Ciulic nu mai fusese pe la mos, ia lui decât
patru ani în urmă, când a făcut o tăietură în pădure. El se
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dete dar în dosul harabalei când cânii se apropiară. Flocea
însă s, i Bursuc se opriră, începură să dea din coadă, apoi
săltând de bucurie, se apropiară, pe pitite, de dânsul ca
să-i lingă mâna.

- De! de! de! zise bătrânul muiat.
Îs, i aducea aminte cât i-a bătut s, i cum se ascundeau

când îl vedeau, s, i-i era rus, ine că nu-s, i mai aduce aminte
cum îi cheamă ca să-i mângâie zicându-le pe nume.

- De! de! zise iar, s, i le netezi părul de pe gât, apoi, în
vreme ce harabagiul se opintea să deschidă poarta, el trase
caii de urechi s, i-i mângâie bătându-i cu palma, bietele de
dobitoace chinuite!

Cap. X - RIZA

Trec toate-n lumea aceasta, s, i cele bune, s, i cele rele.
Sosită în casa în care avea să-s, i petreacă iarna, Agata

se sâmt, ea obosită, dar linis, tită s, i împăcată, ca omul care
după mari griji s, i multe primejdii se vede ies, it, în sfârs, it,
la bun capăt.

Copiii, căzut, i în somn adânc, nu s-au des, teptat nici
când i-au ridicat din haraba, nici când i-au dezbrăcat, ca
să-i culce în paturile as, ternute în pripă.

D-l Călin se văi ta, ce-i drept, s, i zicea că se simte foarte
rău; nici că s-ar fi putut însă ca el să se sâmtă bine după
drumul cel greu, s, i văzându-l iar în culcus, ul linis, tit, Agata
îi mult, umea lui Dumnezeu că-l s, tie scăpat.

Degeaba-i zicea dar Ciulic să le lase toate cum sunt, în
haraba, căci Flocea s, i Bursuc sunt mai buni paznici decât
tot, i gardis, tii din Dealul Spirii; ea n-avea tignă dacă nu le
s, tia toate descărcate s, i pus fies, tecare lucru la locu lui.

Ciulic se duse dar să se premenească, pentru ca apoi
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să vie să-i ajute s, i să-i arate care unde s, i în ce fel.
Trecând însă la întoarcerea lui, el intră la d-l Călin, pe

care-l apucaseră fierbint, elile.
- Bine ar fi fost - zise el - dac-am mai fi stat, cum zicea

Agata, la Târgovis, te.
- Se-nt, elege c-ar fi fost bine! răspunse bătrânul.
- S, i parcă tot am mâncat prea mult, adaose Călin.
- S, i ai băut, se înt, elege, prea mult, grăi bătrânul strâm-

torat. Apoi drumul pe-ntunerec! Dar o să treacă s, i asta!
Nu-i vorbă, el nu era îngrijat; în gândul lui toate mer-

geau bine, s, i nici că se putea ca ceva în lumea aceasta să
meargă rău.

O s, tia însă pe Agata, s, i-l cuprindea un fel de deznădăj-
duire când se gândea la spaima ce o va cuprinde când va
afla că sot, ul ei are fierbint, eli. Ar fi fost gata să-l ia pe bolnav
s, i să-l arunce în o putină cu apă rece, ca să se astâmpere
mai nainte de a fi intrat ea.

În loc dar de a se duce să-i ajute Agatei, el se duse după
apă rece, ca să moaie cârpe, să le stoarcă bine s, i să i le pună
bolnavului la cap, la pântece s, i pe genunche.

- N-ai nici o grijă, grăi el storcând cârpele; nu e în lume
leac mai bun decât acesta: mâne dimineat, ă ea te găses, te
iar sănătos.

D-l Călin se uită lung la dânsul.
Nu era nici el îngrijat, dar îl supăra boala lui. De o

bucată de timp îl apucase oarecum gândul că dacă omul
voies, te, toate se pot, s, i acum se uita cu mirare la bătrâ-
nul acesta, care ziua toată a umblat pe jos, a dus timp de
aproape doauă ceasuri harabaua pe drumuri costis, e, peste
bolovani, prin apă, s, i acum stoarce cârpele s, i i le pune lui
pe trup, ca să-i astâmpere fierbint, elile.
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Grozavă voint, ă! Era peste putint, ă ca ei amândoi să
nu răzbească! Sâmt, ea că zvâcnetele s, i durerile i se alină
s, i capul se luminează când bătrânul îi pune cârpa rece, s, i
încă una, s, i încă una, ca să nu dea răgaz fierbint, elilor. S, i
totus, i, îl cuprindea câteodată groaza, gândindu-se că prea
tare-s, i încordează bătrânul puterile.

Iar Agata se bucura că a rămas singură s, i nu i se mai
pune nimeni în cale.

O, Doamne! Era atât de minunat aici la Cârligi! Patru
odăi mari, bucătărie, cămară s, i pretutindenea curat ca-n
biserică.

Nu-i mai venea să se culce. Des, i se sâmt, ea obosită
moartă, trebuia să mai iasă o dată în cerdacul cel mare, ca
să vadă în toată tigna preajma casei.

Tot mai bătea vântul, dar norii se răriseră s, i luna put, in
scăzută îs, i revărsa din când în când razele peste vale, în-
cât Agata putea să vadă bine curtea cea largă, casele de
gospodărie, în care s, edea îngrijitorul, pomătul din dosul
acelor case s, i coasta petroasă dincolo, peste râu.

Câte frumuset, e adunate la un loc!
Din clipa în care Ciulic a vorbit despre Cârligi, o cu-

prinsese un sâmt, ământ de mare îngrijare. Îi era ca s, i când
o mare durere i s-ar fi pregătind, s, i se temea de toate, le
vedea toate-n rău, se as, tepta mereu la vreo mare nenoro-
cire.

Acum era, parcă, stâns simt, ământul acesta din sufletul
ei: vedea greutăt, ile s, i primejdiile prin care a trecut s, i i se
părea că de aici înainte nimic nu mai poate să turbure
sufletul ei. Da! Ciulic s, i bărbatul ei aveau dreptate!

- Cocoană! grăi Ciulic. Lasă, c-o să le mai vezi celelalte
s, i mâne. Acum te mai s, i culcă, fiindcă es, ti obosită.

Agata tresări, ca s, i copilul prins cu degetul în oala cu
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smântână.
- Da! Mă duc, zise ea.
Atât putea s, i ea să facă: să asculte, să se supună, să-i

fie pe plac.
- D-ta - zise ea însă peste put, in - trebuie să fii chiar

mai obosit decât mine.
- Eu - Îi răspunse el - sunt stăpânul casei s, i trebuie să

fiu cel din urmă.
- Uite, urmă apoi, colo, sub nucii ce se văd în dosul

casei, e un s, ipot, o apă - s-o tot bei; vara nu se încălzes, te
s, i iarna nu îngheat, ă. E adevărată apă tămăduitoare! O să
vezi mâne, e foarte frumos aici!

S, i fiindcă el era stăpânul casei, iară dânsa abia acum
venise, începu să-i spună care, cum s, i unde, încât ar fi fost
gata să stea până-n revărsatul zorilor aici în cerdacul larg
s, i bătut mereu de vântul aspru.

Agata asculta s, i privea s, i le sâmt, ea toate.
Era ca s, i când aces, ti doi oameni, femeia tânără s, i băr-

batul trecut de s, aptezeci de ani, s-ar fi căutat viat, a lor toată
unul pe altul s, i acum, după ce s-au găsit, nu se mai pot
despărt, i, căci se tem că iar se vor perde.

- Apă! strigă d-l Călin din casă.
Ei alergară amândoi la dânsul.
Agata se sperie când văzu cârpa la capul bolnavului.
- Lasă, cocoană! grăi Ciulic. Nu e nimic! Put, intică

fierbint, eală. Du-te de te culcă s, i te odihnes, te, că-i faci rău
stând lângă dânsul.

Agata se plecă asupra bolnavului ca să-i pipăie pulsul.
- Cum te sâmt, i? Întrebă ea îngrijată.
- Foarte rău! răspunse el. Du-te s, i te culcă. De ce să

stat, i amândoi? Mult, umirea d-lui Ciulic e să te s, tie odih-
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nind: fă-ne plăcerea aceasta!
- Cum! ? zise ea întorcându-se spre Ciulic, d-ta vrei să

stai cu el?!
- Lasă, cocoană, răspunse bătrânul dându-i bolnavului

un pahar de apă. Uite, as, a vreau eu! T, iu!
- Dar nu e nevoie, d-le Ciulic, grăi dânsa stăruitor. E

lucru firesc; trebuia să aibă fierbint, eli după călătoria cea
lungă. A spus s, i doctorul că o să-l doară călătoria, dar o
să-i facă mult bine. la oris, icare boală vin o dată fierbint, eli
mari s, i apoi trece boala. Asta e criza! Zău! nu e nevoie!

- S, tiu eu că o să-i treacă, întâmpină Ciulic, dar i se mai
alină durerile s, i i se astâmpără fierbint, elile dacă-i pun din
când în când câte o cârpă udă. T, iu eu s-o fac aceasta! Uite
- urmă apoi aducând un jet, în fat, a patului - noi, bătrânii,
ne odihnim s, i aici destul de bine. Du-te la copiii d-tale!

- Da! grăi Agata, retrăgându-se cu inima grea.
Ar fi voit să sărute mâna bătrânului la plecare, dar nu

putea.
- Fii linis, tit, îi zise dar bolnavului, apoi trecu în odaia

de alături, la copiii ei.
Bătrânul schimbă iar cârpele, ca să rămâie mereu reci.
D-l Călin îl privi cu inima deschisă în fat, ă, îi apucă

mâna s, i i-o strânse.
- Lasă, că are să fie bine! Stăi linis, tit, ca să adormi, că

asta are să-t, i facă mult bine! zise el, apoi îi potrivi din nou
cârpa la cap, apăsând-o cu palma, ca să s, adă bine.

El se lăsă în jet, .
Abia acum, după ce se mai odihni put, in s, i vinele înce-

pură a i se lâncezi, îl cuprinse sâmt, ământul de oboseală.
Picioarele îi erau încă tot reci, parcă pierise tot sângele

din ele; mădulările îi erau amort, ite; încheieturile îi erau
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desfăcute; din când în când, îl apuca câte un junghi care
pornea din spete s, i trecea peste coaste.

N-are fi putut, cu toate aceste, să doarmă; era mai
treaz, oarecum mai viu decât oris, icând.

Cum oare ar fi putut să doarmă când toate mergeau
atât de bine? Cum să doarmă, când Agata era la copiii ei,
iară pe Călin îl furase somnul?

Era stâns din sufletul lui tot amarul viet, ii; suferint, ele
lui, zbuciumul viet, ii lui întregi îi păreau numai un vis urât,
din care abia acum s-a des, teptat. Rob fusese, legat de mâni
s, i de picioare, lipsit de aer s, i de lumină, s, i se zbuciuma
mereu ca să scape s, i să facă ce vrea el; acum zbura parcă
prin lume s, i era atât de us, or, atât de mult, umit el însus, i de
sine, nu pentru ceea ce face, ci pentru ceea ce vrea din el
însus, i, pentru pornirile inimii lui, pentru ceea ce el este.

Din când în când se ridica încet s, i cu băgare de seamă,
ca să nu-l des, tepte pe bolnav, s, i tot încet s, i cu băgare de
seamă schimba cârpele, ca să nu se înfierbânte, încet, cu
băgare de seamă, oprindu-s, i răsuflarea se lăsa apoi iar în
jet, .

Era bine, de tot bine, s, i-o nespusă dulceat, ă se revărsa
din gândul că omul acesta va pleca sănătos din casa lui.

Se sâmt, ea însă atât de istovit, încât numai cu anevoia
se mai putea ridica, s, i din ce în ce tot mai mult îl stăpânea
somnul.

Târziu după miezul nopt, ii el se duse tiptil la us, a odăii
de alături, ca să vadă dacă Agata nu cumva e trează.

Era linis, te în odaie, dar lumânarea mai ardea.
El deschise încet us, a.
Dormeau cu tot, ii, Dorin lângă Agata, Bocu s, i Ermil în

alt pat, iar Cecilia pe divan.
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Bătrânul făcu fără de voie un pas înainte.
Era atâta sfint, enie în răsuflarea lină a acestor fiint, e,

care au deschis inima lui, încât el se opri cuprins de sfială
s, i făcu de cinci ori una după alta semnul crucii.

Dându-se unei porniri ivite fără de veste în sufletul lui,
el înaintă în vârful degetelor până la divan, se uită câtva
timp dus la fat, a senină a copilăriei adormite, apoi se plecă
s, i-i sărută fruntea, cum cres, tinul evlavios sărută icoana
Maicii Preacurate.

Nu mai putea: parcă n-avea să-i mai vadă; trebuia să-i
sărute pe tot, i.

Când se opri însă la patul în care dormea Agata, el se
opri cu inima încles, tată: grozav îi era de dragă femeia
aceasta, care semăna cu mama lui!

Sărută copilul de lângă dânsa, dar, sâmt, ind răsuflarea
ei pe obrajii lui, el se retrase s, i luă lumânarea, ca s-o pună
la adăpost, în dosul sobei, de unde ea nu bătea în ochii
celor adormit, i.

În us, ă se mai opri o dată, apoi ridică ochii spre cer s, i
se întoarse umilit în jet, ul lui.

Din ce în ce mai obosit s, i mai stăpânit de somn, el se
s, tia pe sine, dar nu se sâmt, ea s, i se mis, ca din când în când
ca să se încredint, eze oarecum dacă mai e, în adevăr, as, a
cum se s, tia s, ezând în jet, s, i cu mânile încopciate pe piept.

S, i iar le vedea toate ca un nesfârs, it totdeauna într-
o singură clipă. Se vedea el însus, i în sania trasă de caii
lui peste zăpada cea albă, departe, pe la Cotroceni, spre
Satul-Nou. Se ducea la cărămidărie, ca să aleagă el însus, i
materialul, pipăind cu mâna lui fies, tecare bucată, s, i auzea
ca în aievea sunetul curat al cărămizii bine arse s, i sănă-
toase. Vede apoi lungul s, ir de care trase de bivoli coborând
dealul, intrând în curtea cea mare, se vede pe sine cu bidi-
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neaua în mână, stropind varul cel alb peste cărămida cea
ros, ie. Apoi primăvara se alcătuiesc schelele, se urcă zidarii
s, i salahorii, se ridică zidurile, una câte una se înalt, ă ca-
sele, s, i grădina cea mare se umple de lume, femei s, i copii,
s, i pretutindenea se ives, te Agata cu copiii ei, Călin, care
aleargă s, chiopătând de ici până colo, Bencescu, care dă sfa-
turi, Falangiu, care zâmbes, te, Ghit, ă care se bucură că tot, i
cumpără din colt, de la „Pisică”. S, i văzând, mereu face soco-
teală, mereu se târguies, te, mereu bagă de seamă, ca să nu
fie îns, elat, căci are mult, dar nu destul, mereu chibzuies, te
cum să mai sporească s, i să mai adune. O! Doamne: ce-l
as, teaptă pe el! ce viat, ă plină acum la bătrânet, e!

În crepetul zorilor de zi, Agata se des, teaptă speriată
din somn. Se visase în casa de pe maidan s, i zidul despre
intrare parcă se dărâmase.

Ea sări din pat, se-mbrăcă cu grăbire s, i trecu în odaia
de alături.

Dormeau amândoi lin, adânc s, i dulce. Ea nu putu cu
toate aceste să se stăpânească s, i, apropiindu-se în vârful
degetelor de pat, atinse cu mâna obrajii sot, ului său s, i grăi
încet: „Tănase! ”

El deschise ochii, se uită speriat la ea, apoi privi împre-
giur, ca omul care, des, teptat din somn, nu poate să-s, i dea
seama unde se află.

- Cum te sâmt, i? Întrebă ea.
- Bine, de tot bine! răspunse el. Tare bine mă sâmt! Ce

face bătrânul?
- Doarme, zise ea încet.
S, ezând în jet, , cu mânile încopciate pe pept s, i cu capul

plecat spre stânga, bătrânul dormea răsuflând us, or, s, i
atâta seninătate era în fat, a lui, încât Agata ar fi voit să fie
singură cu dânsul, ca să cadă în genunchi la picioarele lui.
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Era ca mort.
- Agato! strigă el deodată, s, i ochii mărunt, i se deschi-

seră mari ca să cuprindă dintr-o singură privire lumea
întreagă.

Era în acel „Agato! ” o chemare atât de stăruitoare,
încât d-l Călin se ridică fără de veste s, i se pomeni s, ezând în
pat, iar Agata se întoarse s, i căzu în genunchi la picioarele
bătrânului.

El îi apucă capul cu amândouă mânile, privi lung s, i
lăcrămând în fat, a ei, apoi o sărută pe frunte s, i grăi încet,
ca din altă lume:

- Poartă grijă de copiii tăi s, i păzes, te-i să nu intre în
vrajbă cu lumea!

Grăind acestea, el căzu iar înapoi.
- Numele meu - grăi - să nu-l punet, i acolo sus!
Apoi ochii lui iar se-nchiseră s, i răsuflarea i se curma

în vreme ce Agata stetea ca-npietrită în genunchi la picioa-
rele lui s, i cu buzele pe mâna lui acum răcită.
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Baba Dana

Oris, icare om adevărat trebuie neapărat să fie cuprins de
înduios, are când, mai ales pe-nsărate, aude vreun clopot
care sună ca cel de la biserica la care umbla-n timpul copi-
lăriei sale.

Îs, i aduce aminte de viat, a trăită atunci în toate amă-
nuntele ei s, i simte din nou starea sufletească a zilelor de
mult trecute.

Mie îndeosebi îmi este peste putint, ă să nu mă gândesc
în asemenea împrejurări s, i la Baba Dana. Lumea îi zicea
Prescurăreasa, fiindcă popa, socotind-o femeie iertată s, i
curată la suflet, primea drept bine plămădite prescurile
ies, ite din mâinele ei.

Barbu, sot, ul ei, era crâsnic, trăgea clopotele, purta
grijă pentru curăt, enie s, i buna rânduială în biserică, s, i-i du-
cea popii cădelnit, a, s, i noi, băiet, ii de la s, coală, ne simt, eam
foarte fericit, i când el ne dădea voie să tragem clopotele
alăturea cu dânsul s, i drept recunos, tint, ă măturam prin
biserică ori îi dedeam într-altele ajutor.

Pe Baba Dana eu numai babă o s, tiam. Chiar s, i în tim-
pul copilăriei mele dânsa era babă s, tirbă, cu fat, a zbârcită,
cu părul cărunt s, i cu ochii mărunt, i s, i pătrunzători. Tot
babă a rămas s, i după ce eu m-am făcut băietan, iar când



am ajuns flăcău, ea mi se părea mai put, in bătrână de cum
mi-o aduceam aminte din timpul copilăriei mele.

Ea nu era numai prescurăreasă. Îi mersese vestea s, i
ca descântătoare cu rost binecuvântat.

Cei ce sufereau de junghi în coaste, de friguri, de du-
reri de cap ori de inimă la dânsa alergau, s, i mare minune
ar fi fost dacă nu s-ar fi vindecat.

Mai presus de toate erau însă buruienile de leac, rădă-
cini, cotoare, frunze, flori, mai rar semint, e, pe care mai
ales în timpul târgului de t, ară le vindea într-un colt, al
piet, ei. Nu pot să mă gândesc la timpul copilăriei mele fără
ca s-o văd înconjurată de lumea pe care o dumirea care
dintre cele puse de dânsa-n vânzare pentru care anume
boli este leac bun s, i dându-le cumpărătorilor îndrumări
cum au să se folosească de cele cumpărate de la dânsa.

Întâmplându-se într-un rând s-o găsesc singură, m-
am oprit din drumul meu s, i-am întrebat-o, după obicei,
ce mai face.

- De! - mi-a răspuns dânsa - mă lupt s, i eu ca toată
lumea cu multe nevoi ale viet, ii s, i as, tept să-mi vie rândul.

Era răspunsul obicinuit al bătrânilor la întrebări ca
cea pusă de mine, s, i eu îl găseam prea firesc după ce de
atâta timp o s, tiam babă.

- T, i se va fi urât, că e cam de mult de când tot as, tept, i,
i-am zis eu.

Ea se uită zâmbind la mine.
- N-as, spune adevărul dac-as, zice că da, grăi dânsa.

Oris, icât de lungă ar fi viat, a s, i oris, icât de multe i-ar fi ne-
voile, câtă vreme ai parte de sănătate, nu te saturi de a-t, i
îns, ira zilele.

As, a trebuia să vorbească dânsa, care-s, i trăia zilele pur-
tând grijă de sănătatea altora.
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- Te văd acum om în toată firea - urmă peste put, in - s, i
mi te aduc aminte ca copil s, i sunt mari schimbările prin
care-ai trecut făcându-te om. Nu sunt nici eu tot ceea ce
eram atunci.

Des, i era lucru firesc ceea ce-mi spunea, mi se părea
că-n cercul restrâns în care-s, i petrecea viat, a ea nu putea
decât să rămâie tot ceea ce a fost.

- Mie - i-am zis dar - îmi pari tot cum erai s, i parcă nici
n-ai fost vreodată altfel.

- Pentru că numai as, a m-ai văzut s, i altfel nu mă s, tii,
întâmpină dânsa. Uite, urmă peste put, in, arătând asupra
buruienilor ei. Mama, fie iertată, m-a învăt, at cum se culeg
buruieni de acestea s, i cum să mă folosesc de ele pentru
vindecarea boalelor. Nu era cu putint, ă să mă opresc unde
m-a lăsat dânsa. Oris, icât de bune ar fi fost povet, ele ce
mi-a dat, am adăugat azi una, mâne alta la ele, s, i azi s, tiu
cu mult mai multe de cum s, tia dânsa. Toată buruiana e
bună de ceva: vorba e numai să s, tim la ce e bună s, i cum
avem să ne folosim de ea. Multe din ele sunt într-un fel
hrană, într-altul leac s, i iar într-altul otravă. De la una iei
rădăcina, de la alta cotorul ori scoart, a, de la alta ramurile,
mugurii, frunzele, florile, fructul ori semint, ele. Unele le
gus, ti crude, altele le fierbi, iar altele le opăres, ti, ca să le bei
zeama, le usuci s, i le sfărâmi praf ori le pui pe foc, ca să te
afumi cu ele. Unele le pui pe rană, cu altele faci oblojeli,
iar altele le fierbi, ca să te speli cu zeama lor. Mai rămâne
apoi să s, tii când s, i cum ai să le aduni iarna, primăvara,
vara ori toamna, mai-nainte de a fi înflorit ori după ce i s-a
copt rodul, noaptea ori ziua, dimineat, a ori seara. Multe,
foarte multe ai să s, tii, multe încercări ai să faci pentru
ca să te dumires, ti, s, i trăindu-mi zilele, eu am adăugat s, i
adaug mereu la put, inele pe cari le s, tiu din spusele mamei.
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Cum ar fi cu putint, ă să mi se fi urât a-mi as, tepta sfârs, itul,
când mai sunt încă atâtea s, i atâtea asupra cărora nu m-am
dumirit încă?! Se zice că omul cât trăies, te mereu învat, ă,
deci cu atât trăies, te mai mult, cu cât mai multe ajunge să
s, tie. Apoi - adăugă luându-s, i răsuflarea - mă întreb, în tot
cazul: ce se alege, după ce voi fi murit, de întreaga trudă
a viet, ii mele? O să mai fie cumva de vreun folos ceea ce,
trăind pe pământ, am adunat în sufletul meu?

- Mare întrebare, la care nici unul dintre muritori până
acum nu s-a învrednicit să dea răspuns, îi zisei eu.

- Eu - stărui dânsa - dau cu socoteală că ceea ce în suflet
s-a adunat nu rămâne în pământ, ci trece cu sufletul în
lumea cealaltă, unde bobii nu se numără numai, ci se s, i
cântăresc, s, i sământ, a seacă nu poate să fie deopotrivă cu
cea miezoasă. As, a mă taie capul, dar de s, tiut nu pot să s, tiu
nimic s, i de aceea durerea cea mare a bătrânet, elor mele e
că n-am cui să las mos, tenire cele mos, tenite de la mama s, i
sporite din truda viet, ii mele.

- E o lume întreagă care te-nconjură, îi zisei.
- E, răspunse ea. Am s, i copii, atât băiet, i, cât s, i fete, ba

s, i nepot, i, precum s, i nepoate. Băiet, ii s, i nepot, ii umblă însă
fiecare în cărările sale, iar fetele s, i nepoatele se leapădă de
cele băbes, ti. Lumea de azi e de tot noauă s, i nu vrea să aibă
nici o legătură cu cea veche, s, i pe când mai-nainte femeile
veneau la mine să le dau buruieni ca să aibă, azi dau năvală,
cerând buruieni, ca să nu aibă copii. De ce adecă să-i mai
ai dacă cer atâta bătaie de cap s, i atâtea jertfe s, i pe urma
lor nu te pot, i as, tepta nici măcar la mult, umirea de a s, ti că
au să-t, i ducă mai departe gândul cel bun s, i să scoată la
capăt cele începute de tine?!

- De! - am adăugat as, a, mai în glumă - buruienile
rămân s, i de aci înainte tot cele ce au fost până acum s, i nu
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se mai întreabă dacă mai s, tiu ori nu oamenii când să le
adune s, i cum să se folosească de ele.

Au trecut ani s, i iar ani de zile fără ca s-o mai fi văzut
pe Baba Dana s, i adeseori îmi aduceam aminte de spusele
ei.

„Ce va fi lăsat oare aici?! s, i ce va fi luat cu dânsa ?” m-
am întrebat apoi când am primit, în sfârs, it, vestea despre
moartea ei.
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O răzbunare

I

- O, Doamne! Eu ce să-mi fac?! grăi Chiriac. T, i-am dat s, i
iar t, i-am dat câtă vreme aveam de unde să-t, i dau. Ît, i dau
s, i acum bucuros când s, i cât mă iartă împrejurările. Un
psalt ca mine, însă, put, in câs, tigă, căci de când cu războ-
iul, nunt, ile sunt de tot rare, botezurile au scăzut, oameni
mor, ce-i drept, dar nu aici, la Bucures, ti, ci pe unde sunt
îngropat, i fără prohod, iar înmormântările s, i parastasele
sunt sărăcăcioase. Mai ai s, i tu răbdare. În vremuri ca cele
de azi nu ne rămâne decât să se mult, umească fiecare cu
ceea ce se poate.

- Dar nu cer nici eu ceea ce e peste putint, ă, îi răspunse
Caliopi, fiica lui. Azi-mâne se împlinesc doi ani de când
lancu a plecat s, i m-a lăsat cu doi copii în spinare. De atâta
timp nu mai s, tiu ce s-a ales de el. Mai trăies, te ori e mort de
mult s, i îngropat în vreun s, ant, de la marginea drumului.

- Asemenea gânduri să nu-t, i faci, o-ntrerupse Chiriac.
Acum, după ce, cu voia lui Dumnezeu, s-a sfârs, it războiul,
azi-mâne o să ne pomenim cu el ori cel put, in o să primim
veste despre dânsul. Dac-ar fi murit, ni s-ar fi trimis cuve-



nita îns, tiint, are.
- Te pomenes, ti c-a căzut prizonier s, i 1-au dus undeva

de unde vestea străbate cu anevoie până la noi.
- Chiar s, i dac-as, a ar fi — întâmpină dânsa - deocam-

dată eu s, i copiii umblăm iarna în haine de vară, căci cele
ce t, in cald s-au învechit s, i sunt purtate s, i zdrănt, uite de
t, i-e greu să ies, i îmbrăcată în ele. A rămas, nu-i vorba, s, i
turcoaica, urmă ea, cu trei copii s, i bine nu-i va fi mergând
nici ei de când ai nos, tri i-au luat bărbatul s, i 1-au dus în
Moldova, dar milă are să-t, i fie mai mult de noi, care-t, i
suntem apropiat, i.

Chiriac, supărat, se uită la ea lung s, i clătinând din cap.
- De milă nu e s, i nici nu poate să fie vorba, îi zise. As,

fi în stare să-i scot măruntaiele s, i să le pun în vânzare
dacă mi-ar da cineva pentru ele ceea ce am să iau de la
dânsa. Ani s, i iar ani de zile de-a rândul mi-am tras s, i azi,
s, i mâine de la gură, ca să adun gologan cu gologan banii
pe care i-am dat pentru cocioaba dărăpănată din Calea
Mos, ilor. Mă adimenise gândul ca să-i dau o spoială s, i-o să
iau chirie bună pentru ea. M-am bucurat dar când a venit
turcul să-mi spună c-o ia s, i-n starea în care se află. lată că
au trecut însă doi ani s, i mai bine fără ca să fi avut vreun
câs, tig pe urma banilor băgat, i în acele ziduri mucegăite.
Cum ît, i poate trece prin gând că mi-e milă de turcoaică?!
Tu s, tii prea bine că am colea în sertarul mesei hotărârea
judecătorească în virtutea căreia pot să scot în vânzare tot
ceea ce găsesc în casă s, i-n prăvălie. M-am s, i dus s-o fac
aceasta.

- Dar te-a răzbit mila când ai văzut-o plângând s, i bocindu-
s, i cei trei copii, îl întrerupse Caliopi.

Chiriac mai vârtos se supără.
- Ba mai put, in îmi pasă ce se va alege de dânsa s, i de
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copiii ei! întâmpină dânsul. Vorba e însă, cu ce m-am ales?
Am să iau de la dânsa peste patru mii de lei, iar din cele
ce am găsit în casă s, i-n prăvălie nu pot să scot nici două
mii. Nu e oare mai cuminte ca acum, după ce s-a sfârs, it
războiul s, i azi-mâne poate să se-ntoarcă s, i turcul, să-i las, i
în pace, ca să-s, i vândă mărfurile, mai cafea s, i ceai, mai
măsline s, i lămâi, mai rahat s, i zaharicale, mai scrobeală,
săpun s, i altele de felul acesta? Agonisise nu numai pentru
sine s, i pentru copii, ci s, i pentru ca să-s, i plătească încetul
cu încetul chiria.

Caliopi era din ce în ce mai nerăbdătoare.
- Tot milă e, oris, icum vrei s-o cocoles, es, ti! strigă dânsa.

Cine s, tie ce are să fie peste s, ase luni, peste un an, peste
doi?! S, tiu însă că-n vremuri ca cele de azi suta pret, uies, te
mai mult decât peste un an, doi mia. Ai uitat, se vede -
urmă ea aprinsă — prin câte am trecut noi după ce nemt, ii,
ungurii, bulgarii s, i turcii s-au năpustit asupra noastră s, i
s-au făcut aici stăpâni, de-au luat pentru sine tot ceea ce
era bun s, i s, i-au bătut joc de noi, lăsându-ne numai ceea
ce lor nu le mai trebuia. Nu! milă de dâns, ii să nu ai nici
dacă i-ai vedea pe ai lor sângerând din toate mădulările ori
murind de foame s, i de frig. O mare mult, umire sufletească
e să-i vezi umilit, i s, i călcat, i în picioare!

Chiriac o ascultă plimbându-se în jos s, i în sus prin
casă, apoi se duse la masă, scoase hotărârea judecăto-
rească s, i i-o dete fiicei sale.

— Poftim, îi zise. Fă ce vrei s, i ce pot, i cu ea. Potoles, te-t, i
focul. Dar să nu mai zici apoi că mi-e milă de una ca dânsa
s, i să mă las, i în pace. Al tău să fie tot ceea ce vei putea să
scot, i, să vă îmbrăcat, i de iarnă tu s, i copiii tăi, dar să s, tii că
nu mai am de unde să-t, i dau!
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II

Fatma, singura sot, ie a lui Selim Ghiordun, era adevărată
turcoaică, femeie cu frica lui Dumnezeu, tăcută s, i sfii-
cioasă, gata-n toată clipa de a se pleca-n fat, a acelora pe
care-i socotea mai presus de dânsa. Rău de tot i-a mers
deci numai în timpul când dus, manii erau pe la hotare.
După ce turcii au intrat dimpreună cu ceilalt, i în Bucures, ti,
dânsa a găsit între dâns, ii oameni cu suflet curat, care i-
au venit într-ajutor. Tot a mai trecut însă timp până ce
a ajuns să-s, i deschidă iar prăvălioara s, i să câs, tige s, i din
vrednicia ei câte ceva. Lasă că nu avea mărfuri, dar n-o
ierta firea ei de musulmancă să steie cu fat, a dezvelită în
dosul tes, ghelei s, i să-s, i vândă marfa ca oris, ice cres, tină.
Abia după câteva luni a ies, it de undeva un armean, care i-a
dat s, i marfă s, i o fetis, cană de vreo cincisprezece ani, care le
dedea mus, teriilor marfa s, i lua de la dâns, ii gologanii. Nici
acum însă câs, tigul nu prea era îmbels, ugat, căci armeanul
lua jumătate din el.

Mai era apoi s, i că Selim nu câs, tiga numai din vânzarea
mărfurilor, ci s, i ca mes, ter iscusit, care făcea ori repara
râs, nit, e de cafea.

Nădejdea ei era că turcii-l vor schimba pe bărbatul ei
cu vreunul dintre românii prins, i de dâns, ii, ceea ce-i s, i
făgăduiseră, dară ei au fost nevoit, i să plece-n graba mare
mai înainte de a o fi putut face aceasta.

Bine nu putea să-i meragă Fatmei nici după ce s-au
întors ai nos, tri.

Te miri c-a scăpat cu marfa s, i cu boarfele ce mai avea.
Când dar Chiriac a venit să-i arate hotărârea judecăto-

rească, ea s-a plecat umilită s, i cu ochii în pământ.
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— Iată, - a zis — aceasta e tot ceea ce am. Fă ce vrei,
căci oris, ice vei fi făcând, nu mi se cuvine s, i nici nu am să
mă plâng.

Cum o fi stat ea-n fat, a lui, cum se va fi uitat la el s, i cum
va fi rostit vorbele, aceasta nu se poate spune; destul că
nu era om cu inima deschisă Chiriac când i-a spus fiicei
sale că loc pentru milă în sufletul său nu-i. . . s, i celelalte pe
care le-a mai spus.

Om era s, i el, slab de înger ca tot, i cei de seama lui, fiint, ă
neajutorată.

- Bine, jupâneasă, i-a zis el. Uite, n-am să t, i-o fac. Am s, i
eu tată s, i mamă, am frat, i s, i surori, am sot, ie s, i cât, iva copii
care au trecut în lumea cealaltă, de unde vor fi putând
să-mi vadă faptele, s, i nu vreau să-i supăr. N-as, face-o
poate pentru d-ta, dar o fac pentru cei trei copii, al căror
tată-i dus în drum pe care nu-l face de bunăvoie. Te mai
păsuiesc, dar ai s, i d-ta grijă, ca să nu mă căiesc de a o fi
făcut aceasta, s, i pune-n fiecare zi ceva la o parte, pentru
ca să scapi în cele din urmă cu obrazul curat.

Aceasta o făcea Fatma s, i fără ca să i-o fi spus el: aduna,
sărmana de ea, s, i azi, s, i mâne, dar put, in câte put, in, s, i când
nu pui mult, se cere mult timp pentru ca să aduni destul.

Acum ea se-nchină-n fat, a lui, coples, ită de simt, ământul
că tot oameni cu inima curată s, i cu gândul îndreptat spre
cele bune sunt s, i cres, tinii.

- Alah! Alah! Nu mă certa, dar eu nu mai înt, eleg de
ce le porunces, ti tu celor ce t, i se-nchină să sângereze s, i să
moară luptându-se împotriva celor ce sunt deopotrivă cu
dâns, ii.

Când s-a pomenit deci fat, ă-n fat, ă cu Caliopi, care a
venit iar cu hotărârea judecătorească, Fatma a rămas cu-
prinsă de îndoieli împreunate cu uimire.
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Nu intra în capul ei cel strâmt gândul că un om în toată
firea poate să zică azi una s, i mâne să se dezică.

„De! îs, i zise-n gândul ei. Ce nu e omul în stare să facă
de dragul copiilor săi?! Se vede că ea 1-a scos, săracul, din
mint, i. ”

Caliopi nici nu era apoi bărbat, ci femeie, ca oris, icare
turcoaică. În fat, a ei dar nu stetea Fatma tot atât de plecată.

- La aceasta nu mă as, teptam - grăi dânsa -, dar de mirat
nu mă mir, căci pe toate căile sunt oameni care azi zic una
s, i alta fac mâne. Tatăl d-tale mi-a spus, ce-i drept, că-mi
lasă timp de răsuflare, dar nu mi-a spus s, i până când. E
până astăzi, s, i nu pot decât să-t, i zic ceea ce i-am zis s, i lui:
oris, ice vei fi făcând, nu mi se cuvine s, i nici nu am să mă
plâng.

Caliopi se simt, ea adânc jignită. Îi era greu că tatăl ei a
grăit într-o clipă de slăbiciune o vorbă de care împrejură-
rile nu-l iartă să se t, ie.

- Te plângi - îi zise - chiar când mi-o spui aceasta.
Vorba e însă că am s, i eu copii, al cărora tată e dus de atâta
timp s, i nu s, tie nimeni ce se va fi ales de el.

- Vei fi având ori nu - întâmpină Fatma -, asta nu în-
semnează nimic: ai dreptate, s, i atât e destul. Am s, i eu
copii, da’ tot ît, i recunosc dreptatea, s, i nu sunt în stare
să ascund nimic din cele ce t, i se cuvin. Părintele care-s, i
iubes, te copiii nu face de dragul lor nimic ce nu trebuie să
facă. Mai curând ori mai târziu tot are să-s, i facă mustrări,
s, i atunci îi iubes, te mai put, in, ba chiar, îi pare rău de a-i
fi avut. De aceea e rea s, i fapta copilului, care-s, i înduplecă
părintele să facă ceea ce nu se cuvine. Ia, cucoană, tot ceea
ce este-n prăvălie s, i-n casă; toate t, i se cuvin!

Caliopi se simt, ea strivită de gândul că-n adevăr nu
trebuie să-l ispitească pe tatăl ei, dar tocmai aceasta o
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făcea s, i mai îndârjită. Mai vârtos râvnea la mult, umirea
sufletească de a o vedea pe turcoaică umilită s, i călcată-n
picioare.

- Nu cumva ai voi să răbdăm noi la foame s, i la frig pen-
tru ca voi să avet, i mai put, ine suferint, e?! exclamă dânsa.

- Asemenea gânduri sunt departe de mine, îi răspunse
cealaltă. Încă o dată ît, i spun: ai dreptate s, i atâta e destul.
Turcii nos, tri n-au câtus, i de put, ină milă de voi când le
cădet, i în mână; de ce să avet, i voi milă de o turcoaică s, i de
copiii ei?!

Aceasta le-ntrecea toate s, i-o scoase pe Caliopi din răb-
dare, încât sângele îi năvăli în obraji s, i ea-ncepu să tre-
mure din toate încheieturile.

- Să mă iert, i, strigă dânsa. Noi nu suntem turci! Nici-
odată s, i nicăieri noi n-am siluit, n-am despuiat, n-am asu-
prit pe nimeni, nici ne-am dat silint, a să luăm pământul
de sub picioare ori pânea de la gura altora.

- Nedreptăt, i se fac s, i aici, s, i multe au s, i-n mijlocul
vostru străinii să sufere, întâmpină turcoaica.

- Nu! Nu! strigă iar Caliopi, care abia acum înt, elegea
slăbiciunea tatălui său. Vor fi suferind, dar nu de la româ-
nii cei adevărat, i, ci de la veneticii pripăs, it, i printre dâns, ii,
care t, in să pară mai s, i mai decât chiar s, i cei mai neaos, i
români. S, i pentru ca să s, tii că as, a este - adăugă dânsa cu
hotărâre - mai bucuros mă lipsesc decât să fiu pusă în rând
cu turcii. Poftim! urmă, aruncându-i în fat, a hotărârea ju-
decătorească.

Ce era, adecă, dacă treceau ea s, i copiii prin iarnă îmbrăcat, i
în vechituri?!

Turcoaica i se uită cu îndrăzneală-n fat, ă.
— S, i mâne ori poimâne o să fii iar aici, cu altă hârtie!

îi zise.
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N-a mai venit Caliopi, dar nici Fatma n-a mai avut zi
ticnită s, i somn linis, tit până ce nu s-a-nvrednicit să se ducă
ea ca să numere banii pe masă.
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O aventură galantă

„Nostimă - Pui de drac împelit, at! ” îs, i zise Nicu, răsucindu-
s, i mustăcioara.

De! tânăr cu temperament, băiat de bani gata, sublo-
cotenent de ros, iori, trăit de câteva luni acum într-o gar-
nizoană dosnică s, i scăpat, în sfârs, it, pe câteva săptămâni
în concediu, ce-ar fi avut să caute în lume dacă nu femei
frumoase?

Nu-i vorbă, nici afară din cale frumoasă, nici cu deose-
bire elegantă nu era, dar avea talie minunată, se mlădia ca
o păunită în mersul ei s, i trăgea s, i ea cu ochiu - as, a, mai pe
furis, , ca să nu bage de seamă domnul cam bătrânior, după
toate semnele, sot, ul ei, care-i scosese biletul s, i se dusese
acum să expedieze bagajul.

Trenul nu era încă aranjat s, i se plimbau ea în sus s, i
Nicu în jos, ea în jos s, i el în sus, uitându-se la fiecare în-
tâlnire ea la el s, i el la ea, căci gând cu gând se potrives, te
când inimile bat la fel.

El pleca la Sinaia, unde avea de gând să-s, i petreacă
concediul, iar dânsa-s, i luase biletul pentru trenul de Galat, i,
care pleca cu vreun sfert de ceas mai înainte.

Ei s, i? Nu era lucru mare să-s, i ieie s, i el bilet până la
Ploies, ti, iar de acolo-s, i schimbă trenul.



S-o facă?. . . să n-o facă?
N-ar fi făcut-o, poate, dar stras, nic jucau ochii în capul

ei, încât parcă-i zicea în fiecare clipă: „Dă înainte”.
Ea însă nu era singură; ce făcea cu morocănosul acela?

cum îl dădea la o parte? cum trecea peste el? cum îl pros-
tea?

Tocmai aceasta-l ispitea pe Nicu, care simt, indu-se ire-
zistibil, se sucea s, i se învârtea ca curcanul care se umflă
în pene.

Femei sunt, la urma urmelor, destule. E plină lumea
de ele! Pentru oamenii ca dânsul însă farmec adevărat au
numai femeile măritate, care se cuceresc cu anevoie s, i la
care răzbes, ti trecând cu inima în dint, i prin mii s, i mii de
primejdii.

După ce bagajul fu expediat, ea se depărtă, ca să iasă
pe peron, dar se uită în câteva rânduri înapoi ca cea mai
rafinată actrit, ă, parcă ar fi voit să-i zică: „Nu mai sta pe
gânduri! ”

„Haid’! O iau cu asalt”, îs, i zise el, apoi îs, i luă bilet până
la Ploies, ti, îs, i expedie s, i bagajul până acolo s, i grăbi în urma
ei.

Altă încurcătură însă.
El îs, i luase, ca de obicei, bilet de clasa întâi, iar ea se

urcase în clasa a doua.
„Ei s, i! îs, i zise el iar. Parcă cu bilet de clasa I nu pot, i să

treci în clasa a II-a? ”
Da, se poate; dar dacă sot, ul ei, cârcotas, ca tot, i sot, ii, i

se pune-n fat, ă, i se uită în ochi s, i-i zice: „D-ta, domnule
sublocotenent, de ce ai trecut din clasa I? ce caut, i aci? de
unde te-ai pomenit tocmai în vagonul acesta? ”

Era o mică prostie ceea ce făcea el.
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Cum adică, cum ar fi putut să se apropie de dânsa?
Două minute mai înainte de a se fi pus trenul în mis, care,

el simt, i că-i trece un fel de junghi prin inimă s, i că picioa-
rele încep să-i tremure; bătrâiorul nu pleca s, i el s, i ea rămâ-
nea singură.

Acum erau hotărâte toate.
Nu o dată li se întâmplă oamenilor tineri că urmăresc

cu o stăruint, ă oarbă vreo femeie, iar în clipa când se văd,
în sfârs, it, aproape de ea, se opresc cuprins, i de spaimă s, i-o
iau la fugă.

De acest simt, imânt oarecum copilăresc era cuprins
Nicu văzând c-a rămas singură tânăra femeie care-i tră-
sese cu ochiul.

Nu-i mai venea acum să dea asalt.
Des, i de abia împlinise douăzeci s, i doi de ani, cocoana

Lucica, mama lui, n-avea dorint, ă mai fierbinte decât să-l
vadă cât mai curând căsătorit cu vreuna din fetele drăgut, e
s, i bune pentru care avea dânsa slăbiciune.

De zestre n-avea nevoie s, i putea să-s, i aleagă după plac.
El însă voia luptă s, i t, inea să se mai bucure de libertate,
să-s, i mai petreacă tineret, ele cu prietenii lui.

„O să te încurci, băiete, cu vreo smintită ori cu vreo
ticăloas - îi zicea dâns - încât o să-t, i mus, ti degetele că nu
o să s, tii cum o să scapi, s, i o să-mi amărăs, ti s, i mie viat, a.
Câte nu sunt mumele care o pat as, a?! ”

„As, ! vorbe de babă fricoasă! ” îs, i zicea el, care cunos, tea
lumea mai bine.

Nu vedea el cum se petrec lucrurile în societate?
Unul zboară ca fluturele din floare în floare, altul toacă

pe vreo bătrâioară, iar altul e tocat de una mai tânără, pune
coarne vreunui prostănac de bărbat ori îs, i are puiculit, a
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ascunsă unde numai el o s, tie, s, i tot, i se simt bine.
„O duci cât o duci, iar după ce te-ai săturat, dai acolo

ceva s, i scapi”, îs, i zicea el.
Acum însă se temea.
De unde s, tia el ce poate să iasă de aci, până unde se

duce s, i cum se încurcă.
„O las eu, dar nu mă lasă ea, îs, i zise. Nu! N-am să trec

în clasa a ll-a. ”
Nici n-a trecut până la Chitila.
De la Chitila până la Buftea e lung drum, s, i-l străbat, i

cu anevoie as, a singur, căci ît, i ard scândurile sub picioare
când o vezi pe dânsa stând pe coridorul vagonului la fe-
reastră. Între

Buftea s, i Peris, el a trecut dar, as, a, de încercare, ca să
dovedească că poate s-o facă s, i fără de nici o teamă, că e
om cu virtute, care nu se încurcă dacă nu vrea.

Ea stătea sfiicioasă ca o mironosit, ă, cum se cuvine
unei femei care călătores, te singură, iar el se făcea din ce
în ce mai îndrăznet, .

Pe la podul Ialomit, ei el a pornit atacul, constatând că
e foarte cald.

- Da, domnule, răspunse ea, fără ca să-s, i ridice ochii.
- Călătorit, i la Ias, i?
- Nu, domnule.
- La Galat, i?
- Da, domnule.
- Lung drum as, a singură!
- Da, domnule, foarte lung.
- Sot, ul d-voastră e bucures, tean?
- Sot, ul meu? strigă dânsa ridicând ochii s, i uitându-se

la el oarecum rus, inoasă, ca oris, ice femeie cumsecade care
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călătores, te singură. Nu, adăugă peste put, in. Cardini mai
are la Bucures, ti oarecari afaceri, vreo două-trei zile.

„Cardini? îs, i zise Nicu în gândul lui. Care va să zică,
doamna Cardini, iar sot, ul ei mai are treabă Ia Bucures, ti”.

Mare ispită pentru un locotenent ies, it abia de curând
în lume.

De la Ialomit, a la Ploies, ti drumul e însă de tot scurt:
abia ai intrat în vorbă, abia t, i-ai aruncat mrejele s, i ai s, i
sosit.

Ce era adică dacă lua bilet spre Buzău?
La Sinaia nu-l as, tepta nimeni, bani avea cu ridicata s, i

putea să se întoarcă s, i mâine s, i poimâine s, i peste câteva
zile la Sinaia.

„Haid’! ” îs, i zise, iar după ce sosi la Ploies, ti, îs, i luă bilet
până la Galat, i.

Ce nu faci de dragul unei femei tinere, care-s, i as, tepta
bărbatul abia peste câteva zile?!

Om cu gânduri ascunse, el a început s-o ieie pe de-
parte, s, i s-o descoasă, ca să afle ce-ar zice ea dac-ar voi s-o
întâlnească la Galat, i, undeva la vreun loc mai retras. Ea se
cutremură: la Galat, i, unde toată lumea o cunos, tea?! Peste
putint, ă.

El nu era însă om care se sperie de greutăt, i.
Era tocmai pe la amiază când se apropiau de Focs, ani.
- Ar fi, zise, o minunată idee să ne oprim, să luăm masa

aici, să facem o plimbare prin oras, s, i să urmăm cu trenul
deseară drumul spre Galat, i.

Ea se uită speriată la el, voi să-i întoarcă spatele, dar
Nicu, os, tean în putere, nu se da, s-a avântat în luptă crân-
cenă s, i a ies, it în cele din urmă biruitor.

Degeaba! În fat, a unui om ca dânsul nu putea să reziste
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o femeie care călătores, te singură s, i-s, i as, tepta bărbatul
abia peste câteva zile.

Abia acum se simt, ea el ridicat în s, ea.
Oprit, i odată, au căutat cel mai bun restaurant din oras, ,

au luat o masă cum el s, tia s-o comande, au deschis o sticlă
de s, ampanie, apoi încă una, s, i inimile s-au încălzit, sufle-
tele s-au apropiat, încât toată lumea-i credea însurăt, ei.

T, iind apoi s-arăte că nu e numai berbant, ci s, i galant,
au ies, it după masă la plimbare s, i s-au oprit ici la un maga-
zin de modă, colo la un giuvaergiu.

În zadar, însă, căci ea strâmbă mereu din nas. Nu-i
era nimic pe gust.

Cine vine de la Bucures, ti nu se poate mult, umi cu ceea
ce găses, te la Focs, ani. Acolo ar fi voit ea să-l plimbe, să-i
pună galantonia la încercare.

El avea însă planurile lui, croite cu multă viclenie.
Va fi fost de vină el, va fi fost ea, vor fi fost amândoi,

destul c-au scăpat trenul. Ea era nemângâiată, deznădăj-
duită, iar el râdea, bucurându-se-n fundul inimii lui.

- Nu e nimic, doamnă, îi zise, un episod plin de haz,
de care mai târziu vă vet, i aduce aminte cu plăcere. Ne
întoarcem în oras, , luăm o odaie pentru d-voastră, altă
pentru mine, mai petrecem o seară împreună, iar mâne
dimineat, ă ne urmăm drumul, s, i sot, ul d-voastră n-are să
afle nimic.

- Nu, domnule, nu! îi răspunse ea. Aici nu rămân cu
nici un pret, . Ce să fac eu la Focs, ani? Pun biletul de bagaj
în plic s, i-l trimet la Galat, i, ca să nu-mi zacă bagajul în gară,
iar eu mă-ntorc la Bucures, ti. Sosesc acolo pe la zece, trag
la o prietenă s, i spun că am uitat ceva.

Nicu rămase zăpăcit, ca pescuitorul care a scăpat pes, tele
cu undit, ă cu tot.
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- Dar sot, ul d-voastră ce o să zică? întâmpină el.
- N-am nevoie să-l văd, grăi dânsa. Bucures, tii sunt

mari, el umblă cu trebile lui, s, i as, putea să stau s, i mai
multe zile fără ca să ne-ntâlnim.

Mai multe zile! ? În gândul acesta era s, i pentru dânsul
mult farmec.

Ar fi râs camarazii lui cu hohote dac-ar fi aflat că el
a plecat la Sinaia s, i s-a pomenit la Focs, ani, ca să rămâie
acolo ca un caraghios.

Cu totul altfel se prezentau însă lucrurile dacă se în-
torcea cu dânsa la Bucures, ti s, i petrecea acolo câteva zile.

Ar fi mai fi stat, poate, pe gânduri, dar trenul nu as, tepta.
„Haid’! ” zise dar s, i acum s, i iar s, i-a luat bilet.
În zadar! e adevărat că omul s, tie unde pleacă, dar nu

poate să s, tie unde va ajunge.
Ce se va fi întâmplat apoi pe drum, cum va fi potrivit el

lucrurile, destul că de la gară ei au plecat în aceeas, i trăsură
s, i el n-a dus-o la prietena ei, ci, mai de nevoie, mai cu dragă
inimă, la hotel, unde n-au luat două odăi, ci deocamdată
una singură.

- Ce mi-ai făcut, domnule?! se tângui dânsa când se
văzu singură, în sfârs, it, cu dânsul. Ce o să se aleagă de
mine?!

Nicu, stăpân acum, se plecă ca s-o mângâie, strângând-
o în brat, e s, i sărutând-o.

Ea nu mai făcea fasoane, ci se lăsa în voile lui ca o biată
mielus, ea jertfită care se supunea cu ochii închis, i. După ce
s-au coborât însă în restaurant, ca să-s, i ieie supeul, ea s-a
mai dezghet, at.

Iar s-a făcut însă rus, inoasă când s-au întors în odaia
lor.
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Nu voia o dată cu capul ca dânsul să aprindă becul s, i
t, inea să se dezbrace pe întunerec. El însă t, inea cu atât
mai vârtos să o vadă în cămas, ă s, i, în cele din urmă, după
ce ea s-a dezbrăcat, tot a aprins prin surprindere becul.
Cuprinsă de o spaimă, ea a fugit într-un colt, . El după ea.
Era ceva nespus de încântător. Numai începutul e însă
greu, s, i el era din ce în ce mai mirat s, i mai încântat de
rafinăriile ei. Pornită odată pe calea cea bună, ea era parcă
toată viat, a s, i-ar fi petrecut-o împreună cu dânsul s, i ar fi
fost în stare să fugă cu el în străinătate.

Amet, it de simt, imântul celei mai depline biruint, e s, i de
fericirea omului ce nu mai are nimic de dorit, Nicu ar fi
fost în stare s-o facă s, i aceasta, căci o dată sunt tineret, e,
dar pentru as, a ceva erau prea put, in cele trei mii de lei pe
care i le dăduse cocoana Lucia, ba s, i din aces, tia cheltuise
o bună parte.

Dimineat, a zilei următoare ea nu se mai rus, ina, da’ era
nemângâiată.

Ca s-o mângâie, dânsul a scos-o la plimbare, s, i acum
dânsa nu mai strâmba din nas nici pe la magaziile de modă,
nici pe la giuvaergii, ci t, inea să arate că are gust s, i s, tie să
aleagă. A s, i ales, încât mai pe înserate Nicu era nelinis, tit
de gândul că n-o să-i ajungă banii pentru cele două-trei
zile ce dânsa putea să petreacă la Bucures, ti s, i a început să
mai strângă băierile pungii.

Femeie de o delicatet, ă rară, ea a simt, it lucrul acesta s, i
a început să-s, i facă, cuprinsă de o vie durere, pregătirile
de plecare.

„Adio! parcă zicea. Adio pentru vecie. ”
El ce putea să-i facă?!
Acum era mâhnit, peste put, in se bucura că scapă, dar

în cele mai multe clipe îi era rus, ine, s, i atunci îi venea să
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alerge s, i să caute vreun camarad care îi mijloces, te un îm-
prumut de vreo mie de lei, ca să iasă cu obrazul curat din
încurcătură.

Un om ca dânsul găsea totdeauna, fie chiar s, i cu ca-
mătă ceva mai mare, ajutor la strâmtorare.

„Uite! - îi s, optea însă la ureche un glas tainic - vezi,
as, a se încurcă oamenii tineri”.

Nu! el era om cu virtute, care nu se dă; a lăsat-o să
plece, cu durerea-n inimă s, i cu rus, inea-n obraz, dar a lăsat-
o parcă n-ar fi fost niciodată nimic între el s, i ea.

După plecarea ei, însă, umbla buimac, ca omul care
nu mai s, tie ce să facă.

Să plece, în sfârs, it, la Sinaia?!
Abia vreo s, aizeci de lei îi mai rămăseseră.
Să ceară bani de acasă?
Îi era greu.
Tot numai la un camarad putea să-s, i găsească scăpa-

rea.
Lua vreo cinci sute de lei, cu care o ducea mai pe sărăcie

vreo două-trei săptămâni, apoi scria acasă.
I-a s, i găsit unul dintre camarazi un bancher, care, om

bine informat, o s, tia s, i pe cocoana Lucia.
Acesta se uită însă lung la el.
- Cinci sute de lei? îi zise. Numai atât?! Oameni ca d-ta

nu se încurcă cu sume atât de meschine: cel put, in cinci
mii!

Altă ispită!
N-avea Nicu decât să-s, i pună iscălitura pe o bucată de

hârtie s, i făcea de rus, ine pe oris, icine care ar fi îndrăznit
să-l ieie drept un pârlit.

Făcea, nu-i vorbă, o prostie s, i se încurca, dar avea s, i
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o satisfact, ie, s, i nu-i mai era de nici un folos bogăt, ia dacă
nu se folosea de ea ca să-s, i facă cheful.

„Haid’! ” zise s, i acum s, i luă banii, apoi plecă cu cel mai
apropiat tren, dar nu la Sinaia, ci la Galat, i.

Ar fi râs camarazii lui cu hohote dac-ar fi aflat că se
plimbă zăpăcit prin oras, ul depărtat s, i caută, el singur nu
s, tia pe cine, pe o doamnă Cardini, cum s, tia el, pe care
nimeni n-o s, tia acolo.

„O găsesc - îs, i zicea e - îi dau de urmă, o scot din fun-
dul pământului. De mine nu scapă! ” îs, i zicea cutreierând
străzi s, i piet, e s, i grădini publice, ca doară să deie, din în-
tâmplare, de undeva peste ea.

Pretutindeni pe unde ajungea, pe peret, ii caselor, pe
uluci, pe port, i erau lipite mari afis, e, prin care i se aducea
publicului iubitor de artă la cunos, tint, ă că seara se va da la
grădina „Paradis” o mare reprezentat, iune extraordinară
pentru debutul domnis, oarei Evelina, celebra cantatrice
lirică s, i melodramatică, a căreia sosire de mult anunt, ată
fusese amânată în urma unei împrejurări neprevăzute.

„Acolo am neapărat s-o găsesc! ” îs, i zise el, convins că
de la o asemenea reprezentat, iune extraordinară o damă
ca dânsa nu poate să lipsească.

Seara, dar, el a fost între cei dintâi sosit, i la grădina
„Paradis” s, i a rămas înfipt la intrare, ceva mai la o parte,
ca nu cumva să-i treacă cineva pe nevăzute.

Venea lumea ca la comedie, dedea năvală ca la pomană,
dar frumoasa lui, gingas, a lui, dorita lui nu se ivea nicăiri,
s, i e urât lucru să stai s, i să as, tept, i fără ca să s, tii dacă o să
vie ori nu cine-t, i este în gând.

Nicu însă, om neînfrânt, nu s-a mis, cat de la locul lui
nici după ce s-a început reprezentat, ia.

Deodată s-a pornit un vifor de aplauze s, i de urlete
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frenetice:
Domnis, oara Evelina, celebra cantatrice ea însăs, i, se

prezentase pe scenă cu un mare buchet de flori s, i făcea cu
multă grat, ie complimente la dreapta s, i la stânga.

Nicu rămase pe o clipă într-un fel de aiurire.
Îi semăna leită grat, ioasa cantatrice cu doamna Car-

dini a lui: aceeas, i fat, ă, aceias, i ochi, aceleas, i buze, aceleas, i
brat, e, aceeas, i talie, aceleas, i pulpi. Ce păcat! ? el o cunos, tea,
slavă Domnului, destul de bine, până în cele mai ascunse
amănunte.

„Ei! drăcia draculu - zise peste put, in -, dar asta nu
seamănă, ci e chiar ea! Spurcăciunea naibii! ”.

Îi venea să se ascundă sub vreo masă, ca nu cumva
ea să-l zărească s, i să alerge la dânsul, s, i se uita sperios
împrejur, parcă toată lumea îi striga, râzând în hohote:
„Care va să zică de dragul ăs, tia ai umblat tu pe la Focs, ani
s, i t, i-ai cheltuit banii pe la Bucures, ti s, i-ai subscris polit, e s, i
alergi ca un smintit pe aici. Subt, ire cavaler! Des, tept băiat!
”

S-a mai uitat o dată spre scenă, apoi s, i-a luat capul
între umeri s, i-a ies, it ca pe furis, din grădină, hotărât acum
să se întoarcă, nici acum însă nu la Sinaia, ci acasă, s, i să-i
spună mamei sale că tot are ea dreptate când vrea să-l s, tie
căsătorit.
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Tovărăs, ie nepotrivită

Ilie Condac, croitorul de haine preot, es, ti, ba-n urmă s, i de
odăjdii bogate, dar s, i scump plătite, n-a avut decât doi
copii, o fată, Lina, s, i un băiat, Costel. Deoarece treburile îi
mergeau din ce în ce mai bine, a măritat-o pe Lina după
Spirică, cea mai pricepută s, i mai harnică dintre calfele
sale, iar pe Costel 1-a dat, ce-i drept, la învăt, ătură, dar
după cât, iva ani s-a răzgândit s, i 1-a oprit în prăvălie, unde
lucra cu s, ase, câteodată până chiar s, i cu zece calfe s, i mai
făcea s, i multă vânzare.

Rezămându-se pe doi stâlpi, norocosul socru s, i tată
a ajuns în curând să-s, i poată purta căciula pe-o ureche,
să-s, i ia bet, igas, ul cu bumb de argint s, i să-s, i petreacă cea
mai plăcută parte a timpului mai plimbându-se pe Podul
Mogos, oaiei ori pe la S, osele, mai stând de vorbă cu prie-
teni de ai săi când într-o cafenea, când în vreo berărie s, i
încheindu-s, i munca zilei în vreunul din varieteurile zgo-
motoase.

Des, i popii sunt oameni care-s, i t, in strânse băierile pun-
gii, ceea ce ies, ea din prăvălia aceea era destul pentru ca
să poată trăi-n toată lărgimea atât socrul, cât s, i ginerele,
care în curând s-a învrednicit să aibă casă plină cu copii,
precum s, i cumnatul ginerelui, care n-a întârziat nici el



cu însurătoarea s, i nici în ceea ce prives, te copiii nu se lăsa
mai prejos.

A păt, it-o însă s, i Condac cel norocos cum o pat cei mai
mult, i dintre oameni: 1-a ajuns moartea când ardea de
dorint, a de a se mai bucura de viat, ă.

Prăvălia cea mănoasă le-a rămas celor doi cumnat, i în
tovărăs, ie.

Mare-ncurcătură.
Câtă vreme a trăit bătrânul, el era stăpân, lua din câs, tig

cât vrea s, i le făcea celor doi tovarăs, i după toată dreptatea
parte. N-avea, la urma urmelor, nici ginerele, nici fiul
cuvinte de a se plânge.

Acum erau amândoi deopotrivă stăpâni, s, i nu mai în-
căpea nici o îndoială că i se cuvenea fiecăruia dintre dâns, ii
câte jumătate din câs, tig.

Da! Dreaptă era însă împărt, eala aceasta numai dacă
amândoi munceau la fel, ori dacă nici unul, nici altul nu
lua parte la munca din atelier, ci-s, i purtau ca răposatul,
Dumnezeu să-l ierte, amândoi căciula pe-o ureche, îs, i luau
bet, igas, ul s, i umblau fiecare în treburile sale, în vreme ce
alt, ii muncesc pentru dâns, ii.

Spirică nu era însă om pe care firea-l iartă să-s, i pe-
treacă astfel viat, a.

El se răsfăt, a as, a-zicând dacă lua între degete s, i pipăia
o pănură bună, se uita cu plăcere la bucata croită ori la
cea cusută de dânsul s, i se simt, ea mângâiat în sufletul lui
când ies, ea din mâinele sale o haină bine croită. Nu se
simt, ea deci nicăieri atât de bine ca în atelierul de croitorie
s, i de aceea diminet, ile la ora opt îl găseai totdeauna la locul
lui. Stătea până la amiazăzi, apoi pleca la masă, iar după-
masă se-ntorcea la două s, i stătea până la s, ase. Croia omul,
încerca haine ori lucra în rând cu calfele, totdeauna linis, tit
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s, i întins, cu învederată plăcere, s, i niciodată nu se simt, ea
obosit. Când se-ntâmpla, cu toate acestea, ca cineva să-i
vie după ora unsprezece ca să-i ia măsură ori să-i încerce
o haină, el îl poftea să vie după-masă, iar dacă-i venea
după-prânz la aproape s, ase, îl amâna pe mâne.

Aceasta-l supăra pe Costel s, i-l făcea să ieie el măsura
ori să-ncerce haina.

Încă mai rău se supăra Costel când se întâmpla ca
cumnatul său să îi zică vreunui mus, teriu: „Avem mult de
lucru: mai-nainte de vreo două săptămâni nu suntem în
stare să vă dăm lucrul gata. ”

Când era vorba de as, a ceva, Costel intra în atelier cu
noaptea-n cap, le t, inea pe calfe la ore suplimentare s, i era-n
stare să stea la lucru până-n miezul nopt, ii, încât Spirică
râdea pe sub mustat, ă de el.

- Mai dă s, i tu zor, că schilod nu es, ti, îi zicea Costel
cumnatului său.

- T, ie mai us, or t, i-e să te mai potoles, ti mult, umindu-te
cu mai put, in, îi răspundea Spirică.

Nu era chip să se potrivească unul cu altul.
Spirică n-avea deloc nevoie să-s, i dea zor.
Umbla îmbrăcat în haine de s, aiac, pe care s, i le croia

el însus, i după pofta inimii sale, îs, i purta copiii potrivit cu
starea tatălui lor, t, inea la casa lui - pentru toate o singură
slugă - mânca după împrejurări, mai bors, cu peris, oare,
mai tocană de berbec, mai varză cu carne, mai mămăligă
cu brânză, s, i bea la masă apă proaspătă, curată, limpede s, i
rece, n-avea deci nevoia să se opintească s, i să se lipsească
de mult, umirea de a petrece câte un ceas, două cu sot, ia sa
s, i cu copiii săi.

Costel, fiul lui Ilie Condac, era cu totul alt fel de om.
Om de statură mai mult decât mijlocie, subt, irel s, i cam
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supt la fat, ă, el păs, ea mărunt ca oris, ice croitor adevărat,
îs, i purta brat, ele bălăbănite s, i se mlădia la tot pasul, dă-i
la dreapta, dă-i la stânga. Pentru haine îs, i lua cea mai
bună s, i mai frumoasă s, tofă, iară croitul s, i-l alegea după
cel mai nou fason. Masa îi era încărcată totdeauna cu fel
de fel de bunătăt, i, s, i vinul bun nu lipsea niciodată de pe
ea. Dintre copiii săi avea o fată la pension s, i doi băiet, i la
liceu. Pe deasupra mai t, inea la grajdul din fundul curt, ii
s, i un cal, pe care duminicile s, i zilele de sărbători îl punea
la cabrioletă, în care-s, i încărca nevasta s, i copiii, ca să-i
scoată la plimbare când se nimerea ca timpul să fie frumos.
Oris, icât de-ntins ar fi muncit, nu agonisea Costel mai mult
decât ceea ce îi trebuia. Des, i doar adeseori gâfâia s, i mereu
se plângea că e grea viat, a, el nu putea să t, ie seamă de
stăruint, ele cumnatului său s, i să se mai potolească.

Ar fi fost oare cu putint, ă ca doi oameni atât de deosebit, i
să se nărăvească?

Spirică-l plângea pe cumnatul său pentru că, râvnind
la prea multe, nu se sătura niciodată s, i astfel se istovea
muncind peste măsură.

Costel îl plângea pe cumnatul său pentru că, petrecându-
s, i viat, a în trândăvie nu agonisea destul pentru ca să poată
trăi cumsecade.

Nu rămânea decât să-s, i ieie fiecare partea s, i de acolo
înainte să-s, i caute amândoi de treabă s, i să rămâie rude
bune s, i prieteni cu inima curată.

Pentru aceasta însă unul dintre amândoi ar fi trebuit
să plece, lucru de tot greu, căci prăvălia lui Ilie Condac,
era vad vechi, pe care nici unul dintre dâns, ii nu voia să-l
părăsească. Spirică t, inea să râmâie pentru că dânsul era-n
atelier mai vechi decât cumnatul său, iar acesta se socotea
mai în drept de a rămânea căci era fiu adevărat al lui Ilie
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Condac.
Mai era apoi la mijloc s, i cocoana Lina, care t, inea la

sot, ul ei s, i la copiii săi, dar era în acelas, i timp s, i soră mai
mare a lui Costel, pe care-l s, tia de când era cât pumnul s, i
pentru care avea mare slăbiciune. Ea îi dădea sot, ului său
dreptate, dar nu se putea împăca nici cu gândul ca fratele
ei cel adevărat să plece din prăvălia tatălui său, în care s, i-a
făcut ucenicia.

S-ar fi socotit cea mai nenorocită dintre femeile de pe
fat, a pământului dacă de Pas, ti, de Crăciun, de Rusalii, de
Sf. Constantin s, i Elena, de Sf. Spiridon s, i de încă câteva
zile-n timpul anului n-ar fi stat dimpreună cu tot, i ai săi
la masă cu Costel dimpreună cu tot, i ai lui: masă mare s, i
încărcată, veselie multă s, i gălăgie pornită din răsfăt, ări
erau pentru dânsa floarea viet, ii.

Tot cam la fel îs, i îndrumase cucoana Lina s, i bărbatul.
Apropiindu-se deci sfintele Pas, ti, Spirică era dus me-

reu cu gândul la Dealul Filaretului, unde răposatul le lăsase
copiilor săi mos, tenire o vie rară, opt pruni, trei cires, ti, pa-
tru cais, i, doi meri, cinci peri s, i o odaie încăpătoare. Acolo-
s, i făcuseră obiceiul să petreacă sărbătorile Pas, tilor, ale
Rusaliilor s, i zilele de toamnă, când erau copt, i strugurii,
cei mari s, i cei mici, claie peste grămadă.

De data aceasta Pas, tile se nimerea să cadă deodată cu
ziua de Sf. Gheorghe, s, i iarba era verde s, i deasă, copacii
înfrunziseră, pomii erau încărcat, i de flori, albinele zbâr-
nâiau printre ramuri s, i privighetorile începuseră să cânte
ziua toată s, i toată noaptea. Spirică o vedea pe cucoana
Lina gătind bors, ul, îs, i vedea copiii ciocănind cu verii lor
ouăle ros, ii, se vedea pe sine însus, i făcând focul, ca să frigă
mielul tras în frigare, îl vedea pe cumnatul său desfun-
dând sticla de pelin. . . masă-ntinsă s, i-ncărcată, chiote s, i
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râsete, băuturi, adevărate zile de sărbătoare.
- Păcat ar fi, mare păcat, cumnate, să ne învrăjbim

pentru un lucru de nimic, îi zise dar într-una din zile lui
Costel. Nu doară că cine s, tie ce, dar omul t, ine mai pre-
sus de toate la pacea casei sale, s, i o s, tii pe Lina cât e de
stăruitoare când i-a intrat ceva în cap. Noi am putea, la
urma urmelor, să rămânem amândoi în prăvălie s, i fără ca
să mai fim tovarăs, i.

- Cum ar fi adecă as, a ceva cu putint, ă? întrebă Costel.
- N-ai văzut tutungerii în care-s, i are s, i câte un ceasor-

nicar prăvălia? întâmpină Spirică.
- Noi suntem însă amândoi croitori, stărui Costel.
- Cu atât mai bine, răspunse Spirică. Lucrăm la aceeas, i

masă, fiecare în socoteala sa. N-ai decât să te mult, umes, ti
tu lucrând cu s, ase calfe, căci mă mult, umesc s, i eu să lucrez
cu trei s, i să iau pe seama mea ce rămâne de la tine.

- Dar dacă nu rămâne nimic? grăi Costel.
- De as, a ceva nu mă tem, îl încredint, ă Spirică. Mun-

cesc de atâta timp în prăvălie, s, tiind ce intră-n ea s, i ce iese
din mânile noastre.

Costel ar fi voit să lucreze el singur fie chiar s, i cu zece
calfe, dar o s, tia pe Lina, care îi era soră mai mare s, i de-
prinsă a le orândui toate după buna ei chibzuint, ă. Acum,
în ajunul sfintelor sărbători, nu-i dădea mâna să se pună
în pizmă cu ea.

- De! - zise dar - să vedem, poate că e bine s, i as, a.
Cam as, a a s, i rămas apoi, des, i lucrul era neobicinuit.
S, tiind cele trecute, Spirică nu se-ndoia că cumnatul

său va lucra s, i-n viitor dimpreună cu calfele sale pe la mie-
zul nopt, ii s, i nu-i va lăsa câteodată s, i lui de lucru. Gândul
acesta nu-l supăra însă. Mai vârtos se bucura că va putea
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să-s, i petreacă timpul ies, ind la aer cu copiii săi ori stând
de vorbă când cu unul, când cu altul dintre prietenii săi.

Nici că s-ar putea zice c-au dus-o rău: îs, i purta trebu-
rile fiecare potrivit cu firea sa.

Eu le-am făcut cunos, tint, a vreo douăzeci de ani în
urmă.

Costel se făcuse t, âr, era nervos afară din cale s, i se
plângea că-i tremură mâinile s, i picioarele, că nu vede bine
s, i că are adeseori amet, eli, ba mai s, i tus, es, te mult. Tot îs, i
mai t, inea s, ase calfe, dar el însus, i nu mai lucra-n rând cu
ele.

Cel mai mare dintre copiii lui, o fată măritată după un
căpitan, o ducea greu de tot, căci leafă lui de căpitan nu-i
ajungea, iar de la tatăl ei put, in ajutor putea să capete, căci
mai era acasă o fată, acum cam bătrâioară. Unul dintre
băiet, i era funct, ionar la pos, tă, iar altul advocat. Bine n-o
duceau nici ei. Trăgeau însă nădejde că după moartea
tatălui lor li se va mai us, ura traiul, des, i cheltuielile erau
multe, felurite s, i mari.

I se înăcrise omului viat, a. Umbla posomorât de ici
până colo. Se ducea din când în când mai pe la unul, mai
pe la altul dintre copiii săi, ca să se mai învioreze, dar
încă mai posomorât se-ntorcea acasă, căci prea erau multe
greutăt, ile viet, ii.

Spirică, des, i cu cât, iva ani mai în vârstă, era tot om în
putere, rumen la obraji, vioi s, i neobosit. Lăsase, ce-i drept,
prăvălia în seama fiului său Iorgu, dar tot se amesteca în
toate, s, i dacă nu găsea altă treabă, lucra în rând cu calfele.

Des, i posomorât nu era, se ducea s, i el mai la unul, mai
la altul dintre copii s, i să se bucure de nepot, ii săi azi mai
mult, i decât ieri.

Tănase, cellalt fecior al lui, era tovarăs, la o negut, ătorie
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de postavuri. Sanda, cea mai mare dintre fetele lui, era
preoteasă prin preajma Oborului. Lina, cealaltă fată, era
măritată după un cherestegiu. Oris, iunde se ducea, inima
i se-nveselea, s, i el din ce în ce mai vârtos se pătrundea de
gândul că e bine să trăies, ti în lumea aceasta, în care n-ai
decât să râvnes, ti la put, in pentru ca să ai totdeauna destul
nu numai pentru tine însut, i, ci s, i pentru alt, ii.

Primăvara însă, când toate se premenesc s, i atât de
multe intră-n fiint, ă, el nicăieri nu-s, i petrecea timpul atât
de bucuros ca la Costache, cel mai tânăr dintre feciorii săi,
care era preot într-un sat de pe aci de prin apropiere s, i
avea o gospodărie întinsă, s, i grădină de legume, s, i pomet,
s, i curte plină de păsări, s, i vacă cu vit, el, s, i scroafă cu purcel,
s, i oit, e cu mielus, ei, casă cu rosturi multe, în care nu te mai
saturi să ostănes, ti.
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Ceas rău

Nu, nu mai era chip! as, a nu mai putea Laie s-o ducă!
Fusese sâmbătă spre duminică Ana pe la dânsul, ca

să-l vadă, să-i spună ce-a mai aflat s, i să-i aducă o pâine,
o bucată de slănină s, i ceva brânză, iar acum era joi spre
vineri s, i ea nu mai venea s, i nu mai venea.

E grozav lucru să stai la marginea bălt, ii as, a singur,
cu gândurile tale s, i cu frica în vine, mereu treaz, ca nu
cumva să fii apucat fără de veste, s, i gata în toată clipa de a
te strecura pitulat prin păpuris, spre trestia înaltă, ca să t, i
se piardă urma.

Lasă că nu mai avea ce să mănânce, lasă că-l omora
singurătatea s, i nerăbdarea de a s, ti ce s-a mai petrecut, dar
îs, i dorea nevasta, care nu mai venea s, i nu mai venea.

Nu, as, a nu mai era chip s-o ducă!
Ah, ce nemernică e firea omenească!
Om cu rostul lui, scăpat din oaste, voinic, vesel, harnic

s, i sănătos, n-ar fi avut decât să rămâie ceea ce era pentru
ca să-s, i petreacă viat, a în tignă.

„Hm - suspină e - afurisit să fie ceasul în care i-am
văzut pe S, is, că s, i pe Graur! ”

Ei au pus la cale spargerea, ei 1-au amet, it s, i 1-au momit,



ei 1-au luat nici singur nu mai s, tie cum s, i tot ei s-au dat
de gol; cum ar fi putut să creadă că nu-l vor da, după ce au
fost odată prins, i, de gol s, i pe el?

Nevoie n-aveau s-o facă, s, i din el, dacă ar fi fost în
locul lor, n-ar fi putut nimeni să scoată nimic; nu-i socotea
însă oameni cu destulă virtute s, i de aceea as, tepta cu inima
încles, tată să vadă cum vin lucrurile.

Luase, când a plecat de acasă, înt, elegere cu nevastă-sa
ce să spună, dacă 1-ar fi căutând cineva, că el s-a dus la
lucru unde va fi găsind s, i are să se întoarcă — ea nu poate
să s, tie cân - apoi să vină ca să se înt, eleagă ce au să facă
mai departe. Cinci săptămâni de zile ea venise aproape în
fiecare noapte, ca să-i spună că nimeni nu-l caută: nu era
a bine că acum nu mai vine!

Ori i se urase, ori se temea, ori nu mai voia să aibă
legătură cu el.

Îi zvâcnea, când se gândea la aceasta, s, i i se turbura tot
sângele în vine, căci de la dânsa îi venea, la urma urmelor,
tot răul.

Dacă S, is, că s, i Graur îl vor fi dat în adevăr de gol, vino-
vată era numai dânsa, care nu-i putuse suferi la casa ei s, i-l
pusese în vrajbă cu dâns, ii.

Pe urma ei căzuseră toate relele pe capul lui.
Cu us, oară s, i ferită de griji îi era viat, a mai înainte de a

o fi luat pe dânsa s, i ce put, in i-ar fi păsat dacă singur ar fi
fost s, i acum de cele ce pot să-l ajungă!

Treci, când stai singur în lume, s, i prin bine s, i prin rău
s, i put, in ît, i pasă; ea însă nu-l lăsa nici să moară, nici să
trăiască în pace.

Cum, Doamne, să poată muri, când ea îi făcuse atât
de dragă viat, a!

S, i tot mai us, or se împăca cu moartea decât cu gândul
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că ea ar putea să trăiască fără dânsul, ba poate chiar s, i cu
altul.

El porni cu pas hotărât spre sat: ce-o fi să fie, mai rău
de cum erau lucrurile tot nu puteau să vie!

Se mângâiase el, stând as, a singur, cu gândul că ar pu-
tea, la urma urmelor, să trăiască ei s, i as, a, stând el ascuns.

Se deprind oamenii cu toate s, i n-are, as, a zicea el, să-i
mai poarte nimeni grija după ce va fi stat câteva săptămâni
ascuns pe la marginea bălt, ii. Crezându-l dus în lume, îl
vor da încetul cu încetul uitării s, i el va putea să se întoarcă
s, i să stea ascuns în casa lui. Era mult farmec în gândul
acesta, dar Ana nu era încântată de el.

- O să t, i se urască în cele din urmă, zicea dânsa; o să
vie o zi în care o să uit, i că trebuie să te ascunzi s, i-o să te
dai de gol. Să ne ducem unde nimeni nu ne s, tie!

Da! să te duci, dar cum să te strecori prin lumea aceasta
plină de îngrădiri s, i de pânditori?

Tot era mai bine aici, la marginea bălt, ii, unde cale de
un ceas nu putea nimeni să se apropie fără ca să-l zăres, ti:
s, i fiecare zi petrecută aici era un scump adaos la viat, a fără
de silă.

El, cu toate acestea, se ducea spre sat, stăpânit cu
desăvârs, ire de simt, imântul că oris, icum ar fi mai bine de-
cât as, a. Ba, spre a se îmbărbăta el însus, i pe sine, începu
în cele din urmă să râdă.

De ce adică să stea el ascuns, de ce să-s, i lase nevasta
singură, de ce să se muncească însus, i pe sine, când nimeni,
la urma urmelor, nu voia să-i facă nici un rău? Era numai
o părere a lui, ceea ce-l făcea să se teamă, că S, is, că s, i Graur
îl vor da de gol.

Grea-i viat, a când nu t, i-e curat cugetul: ai culcus, moale
s, i nu pot, i să dormi; ai hrană bună s, i nu-t, i tignes, te; te vrea
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toată lumea s, i tu te feres, ti de ea!
„Da, da - zise e - zici tu că are să mi se urască mie

fiindcă a început să t, i se urască t, ie; zici c-o să mă dau într-
o zi de gol fiindcă simt, i că ai fi tu într-o zi în stare să mă
dai de gol, ca să scapi de mine! ”

Spurcat gând!
Cum oare să nu meargă, dus de el, cu pas din ce în ce

mai grăbit înainte?
Deodată el se opri.
Ochiul lui, deprins de atâta timp cu scrutarea depărtă-

rilor în timp de noapte, umbla s, i acum oarecum el de el, s, i
departe, de tot departe, pe câmpul întins, el zărise două
negret, e cari se mis, cau, parcă fără ca să-s, i schimbe locul,
cum nu se mis, că decât oamenii cari se duc s, i vin pe acelas, i
drum cu tine. Oris, ice ar fi fost acele negret, e, e foarte greu
să mergi înainte, când es, ti deprins să te ascunzi, îndată
ce vreo fiint, ă omenească se ives, te în preajma vederii tale.

Laie nici că se mai întreba dacă vin ori se duc cele
două negret, e: îi era destul că le-a zărit, pentru ca toate să
se răstoarne de-a valma în capul lui.

Spaima e, fie chiar din senin venită, întunecătoare, s, i
Laie o luă iar înapoi spre baltă, mai mult pe pitite decât
mergând omenes, te.

Abia ajuns în trestie, a început să răsufle în toată lăr-
gimea lui s, i să se întoarcă la gândurile cari-l luaseră să-l
ducă spre sat.

Nu! prea era de nesuferit viat, a lui; smintit ar fi trebuit
să fie ca să creadă că poate o femeie să aibă destulă virtute
ca să fie legată de un om cu asemenea viat, ă.

- E peste putint, ă! răcni el tare, încât glasul îi răsună
departe peste câmpia deschisă s, i se sperie el însus, i de sine.
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Era peste putint, ă!
Dacă ea, femeie, 1-ar fi văzut fugind, s-ar fi depărtat

cuprinsă de groază s, i n-ar mai fi avut inimă să se întoarcă
vreodată în viat, a lui s, i a ei. El, munte de om, care ar fi fost
în stare să spargă ziduri de piatră s, i să t, ie piept singur cu
s, apte, el a fugit ca din fat, a unei puteri necovârs, ite, încât
viermele, care e vierme, dacă 1-ar fi văzut, numai cuprins
de milă s-ar fi putut uita la dânsul; dar ea, femeie slabă,
ce-ar fi făcut dacă s-ar fi s, tiut urmărită ca dânsul?

Nu! As, a nu mai putea s-o ducă!
Tot mai bine fie mort, fie în fundul ocnei!
Ea însă ce se făcea? Cum rămânea?
Noaptea toată s, i ziua următoare toată el s-a zbătut,

muncit de întrebarea aceasta, as, teptând mereu ca s-o vadă
ivită despre sat s, i încredint, ându-se la fiecare clipă el însus, i
pe sine că ea n-are să vie, că nu mai cutează, nu mai vrea
să aibă legături cu dânsul.

„Dac-ar fi în ceas bun, bine, iar dac-ar fi în ceas rău, sâ
fie! ” zise el vineri spre sâmbătă s, i porni din nou spre sat.

Cum lupul mânat de foame se duce în timp de iarnă
geroasă spre stâna în care s, tie adăpostită turma de oi, as, a
înainta Laie spre casa lui, fricos s, i privind mereu în toate
părt, ile, oprindu-se din când în când, ca să vadă s, i sâ audă
mai bine, dar hotărât să meargă înainte s, i gata să dea piept
cu oris, icine care i s-ar pune în drum.

Sosit acasă, el ascultă put, in la fereastra neluminată,
apoi bătu încet, încât era peste putint, ă ca Ana, dacă doarme,
să-l audă.

Ana tresări, cu toate acestea, din somn s, i se ridică
speriată în culcus, ul ei.

Încă din ziua când au venit să-l caute s, i să s, tiricească
unde a plecat, ea a luat hotărârea de a se lepăda de el s, i s-a
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s, i lepădat. N-a spus, ce-i drept, nimănui în lumea aceasta
că s, tie unde se află el, dar nici n-a zis că nu s, tie, ci numai
că n-ar putea să s, tie chiar nici dacă el i-ar fi spus unde
se duce, iară el a zis să spună că nu s, tie nici el unde o să
ajungă s, i când o să se întoarcă. De atunci n-a mai supărat-
o nimeni; dar ea era destul de des, teaptă pentru ca să simtă
că e păzită în casa ei, că 1-ar da de gol s, i ar fi năpăstuită
s, i ea dacă s-ar mai duce la el. Nu s-ar fi dus însă nici dacă
nu s-ar fi temut de aceasta: din clipa în care-l s, tia părtas,
la vinovăt, ie cu S, is, că s, i cu Graur, ea se socotea desfăcută
de el.

S, i dacă ar fi să vină acasă?
„Dacă vine ziua — îs, i zicea dâns - îl prind, iar dacă

vine noaptea, ori nu-i deschid, ori fug prin fereastra din
dos. ”

Un gând o stăpânea pe dânsa: că s, i dânsa e părtas, ă la
vina lui, c-a s, tiut, ori c-a voit să-l scape.

Nu era însă în stare să-l vândă, s, i de aceea, oris, icât
de greu îi era, stetea singură acasă, tremurând mereu,
dormind nopt, ile iepures, te s, i tresărind în toată clipa din
somn.

Nu putea nici acum să-s, i dea seamă dac-a auzit în
aievea, ori i s-a părut numai în vis că cineva bate la fereas-
tră s, i rămase ascultând, cu răsuflarea oprită s, i cu inima
încles, tată a omului gata de a săvârs, i o faptă grea.

S, tia ce are să facă s, i nici că s, i-ar fi putut închipui că el
o va abate de la hotărârea ei.

Ea rămase deci nemis, cată, ca înfiptă, în culcus, ul ei s, i
după ce el bătu din nou în geam.

Era un deget de om care atinsese geamul, un deget ca
toate degetele; ea simt, ea, cu toate acestea, că al lui e dege-
tul, ba din zângănitul geamului socotea toată stăruint, a,
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toată durerea deznădăjduirii lui. Lacrimile o năpădiră s, i-i
venea să răcnească, dar ea nu putea să-l scape s, i nu voia
să fie părtas, ă la soarta lui.

„Ah! sărmana de mine! suspină ea încet. De ce nu m-a
născut mama moartă! ”

Era bărbatul ei omul care bătea la fereastră s, i era om
să-l sorbi din ochi s, i să mergi cu el s, i la moarte; iară ea
nu putea să-l primească în casă. S, tia că pânditorii sunt
prin apropiere s, i-l vor prinde dacă va mai sta câtva timp
la fereastră; ea însă nu putea să-i dea nici un ajutor.

Câinii din vecini începură să latre.
Ana îs, i opri iar răsuflarea s, i-s, i închise ochii, parcă ar fi

voit să nu mai vadă, să nu mai audă, să nu mai s, tie nimic.
Îi vedea cum vin, cum se apropie, cum îl zăresc, îl

înconjoară s, i-l prin - viu dacă se dă, ori mort dacă nu vrea
să se dea.

Ea sări din pat, alergă să deschidă us, a, apoi, scot, ând
capul prin crăpătura us, ii deschise, s, opti stăruitor:

- Laie, fugi, fugi, că te pândesc s, i vin să te prindă!
Drept răspuns, el făcu cât, iva pas, i mari până la us, ă s, i

trecu pragul.
- Las’ să mă prindă - grăi el cu glasul înecat -, că tot e

mai bine decât acum.
- Nu, Laie, nu! răspunse ea dându-se un pas napoi; nu

crezi nici tu ceea ce zici. Dumnezeu îmi vede sufletul s, i
s, tie ce as, vrea eu: degeaba as, vrea însă să te ajut, că nu te
pot, s, i nu t, i-e de nici un folos dacă mă vor lua s, i pe mine
deodată cu tine.

- Îmi es, ti nevastă - întâmpină el - s, i nu mă pot, i părăsi
când mi-e mai grea viat, a.

- Bine, - zise Ana muiată - dacă crezi că trebuie s-o
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fac s, i asta, nu am încotro. Se vede c-as, a mi-a fost dată.
Es, ti mai tare decât mine s, i nu as, putea nici astfel să te
opresc când vrei să intri în casa ta. Eu te-am rugat să ai
milă de mine s, i stau, dacă zadarnică mi-e rugămintea,
neputincioasă în fat, a ta.

El intră în casă s, i se lăsă istovit pe un scaun, apoi se
uită lung la dânsa.

Era întuneric în casă, dar el vedea, fiindcă o simt, ea,
as, a cum o s, tia, femeie cu trup de viespe, nu prea naltă, dar
nici scurtă, bălană, cam ciupită de vărsat, dar cu buzele
rumene s, i cu ochi neastâmpărat, i, aspră la fire s, i rea de
gură, dar duioasă s, i dulce când e cu tragere de inimă.

- Când au venit să mă caute? întrebă el.
- Duminică dimineat, a - răspunse ea - s, i de atunci stau

mereu la pândă, încât i-as, fi dus pe urma ta dacă as, fi venit
să te văd. Trebuie să fie s, i acum pe aici prin apropiere.

Laie scoase pistolul încărcat s, i-l as, eză pe masă.
Ana se cutremură.
Nu-i mai rămânea decât să fugă s, i era hotărâtă la

aceasta. As, tepta numai o clipă potrivită.
- Dă-mi ceva să mănânc, - zise el - că-mi vine să les, in!
Grozav lucru!
Cum putea dânsa să fugă mai înainte de a-i fi pus ceva

pe masă?!
Laie se afla acasă la el s, i s, tia prea bine unde are să caute

ca să găsească ceva de mâncare. Des, i lihnit de foame, el
era trupes, te s, i sufletes, te istovit, încât nu mai era în stare
să facă nimic s, i, as, ezat o dată pe scaun, nu s-ar fi mis, cat
nici chiar dacă prigonitorii lui s-ar fi ivit în pragul casei.

S, i de ce adecă să se mis, te? De ce să se mai ostenească?
Oris, ice ar fi făcut el, soarta nu s, i-o putea schimba.
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Singurul lui simt, imânt era că oris, icum ar veni lucrurile,
mai rău de cum îi era nu putea să-i fie.

Iară Ana se uita cu inima îndoită la el. Era pe polit, a
din tindă s, i pâine s, i nis, te fasole gătită de post, ea însă se
temea să iasă în tindă. Prea era, dacă a ies, it o dată, ispitită
să nu se mai întoarcă s, i parcă era păcat să-l părăsească în
starea în care îl vedea. Îi era bărbat omul acesta, trăiseră
atâtea zile bune împreună, se deprinsese cu gândul că tot
cu dânsul o să-s, i petreacă toată viat, a, s, i dacă nu putea să-i
dea nici un ajutor, nu s-ar fi iertat viat, a ei toată dacă ar
mai fi sporit s, i ea chiar acum necazurile viet, ii lui atât de
grele.

Ce bine ar fi fost, Doamne, dacă lucrurile s-ar fi urmat
fără ca să mai facă ceva!

- Ai ceva? întrebă el într-un târziu.
- Am, răspunse ea s, i ies, i în tindă.
Ea stete o clipă pe gânduri.
Câinii din vecini nu mai lătrau. Degeaba asculta, căci

ei nu mai lătrau. Dac-ar fi lătrat s, i acum, ea n-ar mai fi
stat pe gânduri, ci s-ar fi dus s, i ar fi scăpat odată de munca
sufletească, dar ei nu mai lătrau; se vede că tot nu-l zăpsise
nimeni; fără ca să-s, i dea bine seamă de ceea ce face, ea
închise us, a despre curte, apoi luă pâinea s, i blidul cu fasole
de pe polit, ă s, i se întoarse în casă.

Îi era deodată parcă n-a fost bărbatul ei niciodată ur-
mărit, s, i după ce el începu să mănânce, ea se uită cu mult, umire
la el, căci mare e mult, umirea de a vedea mâncând cu poftă
pe cel t, ie apropiat.

- S, i de duminică n-au mai venit să mă caute? întrebă
el după ce-s, i mai astâmpără foamea.

- Nu, - răspunse ea - ci stau numai de pândă, ca să vadă
unde mă duc s, i să apuce urma ta.
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El mânca, dus cu gândul, mai departe.
- Uite, - urmă iar peste câtva timp - vor fi stând ori nu

la pândă, ei nu m-au simt, it s, i n-ar crede, dacă li s-ar spune,
că mă aflu acasă: am să rămân ascuns aici, iar tu te duci
de mâine să mă caut, i, ca să mă caute s, i ei aiurea.

- Nu, - grăi Ana, cuprinsă de fiori reci - asta nu se poate.
Eu nu s, tiu să mint, nici să mă prefac, s, i ar fi destul să se
uite în ochii mei pentru ca să s, tie că es, ti ascuns acasă.

El nu mai zise nimic; ea însă ar fi rămas cuprinsă de
groază dacă ar fi putut să vadă căutătura lui.

- Ce vrei atunci să fac? întrebă el peste câtva timp.
- Doamne! - zise ea suspinând - nu s, tiu ce să fac eu, de

unde as, putea să-t, i spun t, ie, ce ai să faci?
- Hm! - întâmpină el cu amărăciune - t, i-e us, or t, ie, care

n-ai decât să tragi o dată cu ochiul ca să scapi de mine. Eu
am să rămân aici, s, i pe sufletul tău să fie dacă mă vei da
în mâna lor.

Ana se îndărătnici s, i-s, i strânse buzele.
- Nu mă lua as, a, că nu mă las să mă iei, zise ea. Pot, i să

rămâi, dar eu ît, i spun că mult timp n-o să pot, i sta fără ca
ei să simtă că te afli aici, fiindcă eu, chiar s, i dac-as, voi, nu
s, tiu să mă prefac. Eu însă nu vreau: proastă as, fi dac-as,
voi când s, tiu că nu pot s, i mis, ea as, fi dacă nu t, i-as, spune
adevărul.

- Eu rămân, grăi el, s, i o să vezi tu că o să s, tii să mă
păzes, ti.

Ridicându-se apoi de la masă, el îs, i luă pistolul s, i-l
puse sub perna de la căpătâiul patului, apoi se întinse, as, a
îmbrăcat cum era, în patul as, ternut.

Ce putea Ana să-i facă?
Se afla acasă la el, culcat în patul lui. Ar fi voit ca să-i
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zică să se ducă în podul casei unde era mai bine ascuns,
dar n-o ierta firea când s, tia că de atâtea săptămâni n-a
odihnit în culcus, moale.

Nu-i rămânea decât să-l păzească.
Ea se as, eză pe scaunul de pe care se ridicase el s, i ră-

mase nemis, cată s, i stăpânindu-s, i oarecum răsuflarea, ca
nu cumva să-i turbure somnul.

De unde putea să s, tie dacă nu acesta e cel din urmă
somn al lui?

Zolit cum era, adormi îndată ce-s, i puse capul pe pe-
rină, s, i nu e singurătate mai grea decât cea petrecută pri-
veghind la căpătâiul celui ce doarme dus: t, i-e parcă nu
mai s, tii dacă stai treaz, ori visezi s, i tu cu el.

Era peste putint, ă ca Ana să stea as, a până dimineat, ă.
Iasă că-i era urât s, i o treceau fiori reci când se gândea câte
se pot întâmpla până în zori de zi, dar ea-s, i făcea mustrări
pentru că n-a făcut ceea ce atât de tare se hotărâse a face
s, i 1-a primit în casă, a rămas cu el, ba mai stătea s, i acum.

În cele din urmă se ridică hotărâtă, îs, i luă hainele de
pe lada de la picioarele patului, se îmbrăcă tiptil, apoi tot
tiptil ies, i din casă în tindă s, i din tindă în curte.

Nu putea dânsa să mai stea cu un făcător-de-rele, pe
care, dacă nu azi, mâne îl luau, ca să-l ducă poate pe toată
viat, a în temnit, ă. În zadar erau toate, traiul lor era sfârs, it!

În curte însă se opri.
Câinii din vecini iar începură să latre, cum latră câinii

numai când simt om străin prin apropiere. Cuprinsă de
temerea că acum vin, în adevăr se apropie prigonitorii lui,
ea se întoarse repede în casă, ca să-l des, tepte s, i să-i spună
ca să fugă ori să se ascundă.

- Ce-i? strigă el, sărind în picioare când ea-l atinse
put, in, ca să-l des, tepte.
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- Fugi! - s, opti dânsa cu glasul înecat de spaimă - că vin
să te prindă.

El stete put, in buimăcit.
- Nu se poate, grăi apoi; ar fi venit ei de mult dacă in-ar

fi zărit când am venit.
Des, teptat, cum fusese, din somn, el ar fi fost în stare

să jure c-au trecut mai multe ceasuri de când se afla acasă:
era peste putint, ă ca ei să-i fi lăsat atâta timp.

Câinii, însă, câinii lătrau a om străin, ba, ascultând
mai cu dinadins, Laie auzi în cele din urmă prin linis, tea
nopt, ii s, i pas, i de oameni ce înaintează încet s, i cu măsură.
Cuprins iar de groază, el îs, i luă pistolul de la căpătâi s, i ies, i
în tindă. Un singur lucru putea să facă: să se urce în pod
prin gaura din tindă. Scară nu era însă la gaura podului.

Deznădăjduit, el sări pe vatră s, i se prinse cu amândouă
mâinile, la un noroc, de cuierul pe care Ana îs, i atârna
vasele, ca să se salte s, i să se ridice în horn. Nu era însă
făcut cuierul acela ca să poarte atâta greutate, s, i în clipa
când Laie-s, i dete vânt ca să salte, cuiele ies, iră din peretele
slab s, i Laie se răsturnă cu vase cu tot pe vatră, încât răsună
casa de spărtura hârburilor.

Acum erau toate sfârs, ite.
Omul însă nu se dă cu una, cu două când s, tie că nu-i

rămâne decât moartea ori lungi ani de muncă silnică: în
vreme ce Ana rămase cu inima încles, tată s, i cu răsuflarea
oprită, Laie scoase pistolul, încordă cocos, ul s, i ies, i pe us, a
deschisă, ca să-s, i facă drum printre prigonitorii lui.

Ea-s, i închise ochii s, i-s, i astupă urechile, ca să nu vadă,
nici să audă.

Pândarii de noapte, cari dăduseră s, i noaptea aceasta
ca s, i nopt, ile trecute mereu târcoale împrejurul casei, dar
nu-l zăriseră pe Laie, se opriră mirat, i din drumul lor când
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auziră zgomotul vaselor căzute pe vatră. Chibzuit s, i târ-
ziu la hotărâre cum e românul, unul dintre dâns, ii întrebă
pe cellalt ce-o fi aia, iar cellalt dete cu socoteala că tre-
buie să meargă să vadă, pentru ca să poată spune mâine
dimineat, ă ce s-a petrecut peste noapte în casa lui Laie. Nu
erau ei pus, i ca să-l prindă pe laie, ci numai să-i caute urma;
frumos lucru ar fi fost însă dacă, as, a pe neas, teptate, ar fi
putut să-l lege cot la cot.

Vorba era numai dacă e ori nu pe aici prin apropiere
s, i dacă se va lăsa ori nu să fie legat, s, i fiindcă laie nu prea
semăna a om care se lasă, ei s-au mai gândit put, in s, i au
intrat cu băgare de seamă pe portit, a care se afla în fat, a
casei, la depărtare de abia vreo douăzeci de pas, i de la us, a
tindei.

Ies, ind în curte, Laie i-a văzut chibzuindu-se s, i s-a oprit
lângă perete. Neputându-s, i da seama dacă 1-au văzut ori
nu s, i ei pe el, s-a tras în dosul us, ii, care se deschidea în
afară, s, i-a as, teptat să vadă ce vor face.

Aici a rămas s, i după ce ei au intrat pe portit, ă s, i, pe
când ei înaintau cu băgare de seamă spre casă, el îi as, teptă
cu inima încles, tată s, i cu cocos, ul încordat, gata să tragă s, i
să descarce în ei, îndată ce vede că ei 1-au zărit s, i vor să-l
prindă.

Prigonitorii lui Laie trecură pe lângă us, ă s, i intrară în
tindă, fără ca să-s, i dea seamă că nu prea e lucru obis, nuit
ca noaptea us, a tindei să stea deschisă.

Ana, văzând că timpul trece fără ca să se întâmple
ceva, începu să asculte cu luare-aminte. Nu putea să-s, i
dea seama ce se va fi făcut Laie: căciula îi rămăsese pe
masă, lângă blidul din care mâncase fasolea.

Un singur pas ar fi avut să facă pentru ca s-o ia s, i s-o
arunce sub pat, dar în clipa când ea voi să facă pasul acesta,
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se s, i auziră pas, ii în tindă s, i ea se opri.
- Ce-a fost aici? întrebă unul din pânditori cam cu

jumătate de gură.
- Ce hodorogeală? adause cellalt.
Ana stete o clipă pe gânduri.
Era îmbrăcată, acum, în cap de noapte s, i căciula ră-

măsese pe masă: ea nu putea să umble cu minciuna.
- Ce să fie? răspunse dar cu glas limpede. Laie s-a

întors peste noapte acasă s, i i-am spus că-i căutat, i urma.
Simt, ind apoi că vă apropiat, i, el a ies, it s, i voind, precum se
vede, să se urce în pod, s-a atârnat de cuierul cu vase s, i 1-a
răsturnat.

-As, , dete cu socoteala unul dintre pânditori. Nu se
poate: 1-am fi văzut noi dac-ar fi venit.

„N-ai spune tu dac-ar fi adevărat! ” adăugă cellalt în
gândul lui.

- S, i unde e acum Laie? întrebă unul dintre dâns, ii.
- Nu s, tiu, răspunse Ana. Nu e treaba mea să vă pun la

cale: chiar s, i dac-as, s, ti, n-as, putea să vă spun. A fost aici,
a ies, it s, i nu s, tiu ce s-a făcut; căutat, i-l dacă vret, i să-l găsit, i,
dar băgat, i de seamă că are pistolul încărcat s, i cocoas, ele
sunt încordate.

Pândarii iar steteră pe gânduri.
Ar fi trebuit poate să caute prin casă s, i prin prejurul

casei, pentru ca să se încredint, eze: era însă peste putint, ă
ca ea să vorbească as, a dacă Laie ar fi fost în adevăr prin
apropiere.

Apoi nici nu erau pus, i ca să-l prindă pe Laie.
Împăcat, i cu gândul că au fost s, i au cercetat, ei se în-

toarseră iar în ulit, ă, unde le era locul.
Nu sunt cu putint, ă slujitori mai blajini decât aces, tia:
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Ana tremura, cu toate acestea ca frunza de plop.
- Mai bine moartă - zise ea - decât trăind asemenea

viat, ă!
Ea nu putea, cu toate acestea, să facă ceea ce voia. Nu-

mai acum simt, ea cât de mare e slăbiciunea ce-a prins-o de
el s, i ce grozavă are să fie viat, a pentru dânsa după ce-l vor
fi dus pe el. Mai grozavă însă era nehotărârea ei de acum,
nelinis, tea s, i temerea neîncetată.

- Fă, Doamne, să se aleagă într-un fel, suspină ea, cu-
prinsă de simt, ământul că în zadar se frământă, căci nu
poate s, ti ce are să facă.

Laie, îndată ce pânditorii se depărtară, ies, i din dosul
us, ii s, i se întoarse cu câteva sărituri în casă.

Ana se dete speriată înapoi.
Îl crezuse dus, s, i acum, când vedea c-a fost aci, cu totul

aproape de cei ce umblau să-l prindă, îi era ca s, i când ar fi
văzut moartea trecând prin fat, a ei.

- Care va să zică - s, opti el plin de venin - n-ai as, teptat
decât să vie pentru ca să mă dai în mâinile lor?!

- Ce voiai să fac? răspunse ea. N-ar fi avut decât să se
uite bine împrejurul lor pentru ca să afle adevărul; s, i dacă
pe tine te-a cuprins spaima în fat, a acestor oameni atât
de blajini, nu pot, i cere ca eu să nu mă sperii în fat, a altor
oameni mai istet, i, cari ne vor veni mâine s, i vor cerceta
mai bine. Nu t, i-ar fi t, ie de nici un folos, vai însă ar fi de
capul meu dacă m-ar prinde cu minciuna.

Laie simt, ea că as, a este, s, i mai înainte, când era muiat
de foame s, i de osteneală, i-ar fi dat dreptate; acum însă,
după ce-s, i potolise foamea s, i se mai odihnise, ies, ise iar
în el la iveală firea lui cea adevărată s, i nu se mai putea
împăca cu gândul că ea o să aibă o soartă deosebită de a
lui.
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- S, tiam eu - zise el — că t, i-ai rupt gândul de la mine s, i
n-as, tept, i decât să mă vezi odată prins pentru ca să te dai
la altă viat, ă.

Ana se înduios, ă.
- As, a ar trebui să fie s, i as, a am s, i voit eu, dar văd acum

că nu se poate, întâmpină ea cu glas tânguios. Ce adică
am gres, it eu ca să fiu vrednică de suferint, ele prin care trec
s, i de soarta ce mă as, teaptă? Te socoteam, când m-ai luat,
om cinstit, s, i Dumnezeu, care-mi vede sufletul, mă s, tie că
nu m-as, fi dus după tine dac-as, fi avut vreun prepus.

- Nici că m-as, fi încărcat cu păcatul dacă mi-ai fi fost
s, i atunci nevastă! o întrerupse el cu spaimă, ca s, i când
ar fi vrut să-i facă mustrări pentru că nu îi era nevastă s, i
atunci.

- Zic s, i eu că nu, grăi dânsa. Nu te-ar fi iertat firea,
s, i chiar dacă da, m-as, fi simt, it vinovată s, i eu. Cum să
mă simt însă vinovată când tu nu mi-ai spus nimic, nici
mai înainte de a mă fi luat, nici după aceea? Cum să mă
socotesc legată de tine s, i acum, după ce văd că m-ai îns, elat
s, i nu es, ti, cum te credeam, omul cu care pot să trăiesc?

Laie începu să tremure de mânie.
- Nu te temi tu să mi-o spui as, a în fat, ă s, i să mă osândes, ti

as, a, fără judecată, mai aspru decât oris, ice judecător? grăi
el, stăpânindu-s, i mânia.

- De ce să mă tem? răspunse ea linis, tită. Ce rău ar
putea să mă mai ajungă? Chin mi-a fost viat, a câtă vreme
ai stat ascuns pe marginea bălt, ii, chin îmi este de când
te-ai întors acasă, chin mi-ar fi dac-am fugi amândoi, ca
să ne ascundem aiurea, s, i chin are să-mi fie după ce te
vor fi prins pe tine, s, i scăpată as, fi fost numai dacă m-
as, fi lepădat, cum am voit, de tine în clipa când am aflat
adevărul. Tu vezi însă că nu m-am lepădat, că nu pot să
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mă lepăd s, i grozav mă ceartă Dumnezeu pentru păcatul
de a fi prins slăbiciune de un om ca tine? De ce să mă mai
tem Laie - urmă ea cu patimă — când numai moartea mai
poate să mă ajungă, iar moartea mi-e mai ademenitoare
decât viat, a! Nu, Laie, dacă ai fi om cu virtute, n-ai mai
sta pe gânduri, ci le-ai curma odată toate cu pistolul acela,
care nu mai poate să-t, i fie de alt folos, căci tot mai bine
e să nu fim decât să fim precum suntem. Dar nu es, ti om,
Laie, ci fire de vierme, care se zvârcoles, te s, i vrea să trăiască
până chiar s, i călcat în picioare.

— Nu-i adevărat! strigă Laie tare de răsunară zăn-
gănind ferestrele, apoi, îmbărbătat, el ridică pistolul s, i-l
descărcă în pieptul ei, încât ea se răsturnă cu un t, ipăt us, or,
ca uluită, la picioarele lui.

Când însă el îndreptă pistolul spre pieptul său, mâna
începu să-i tremure, s, i a doua t, eavă se descărca tot în Ana,
după ce căzu la pământ.

„Oris, icât de ticăloasă, numai viat, ă să fie! ” acesta era
singurul gând care-l stăpânea, s, i când cei doi pânditori,
auzind descărcaturile, alergară la fat, a locului, ei îl scoaseră
de sub pat ca pe un câine care nu mai cutează să mus, te.
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Mitocanul

De! ce să-i faci mitocanului? Oris, icât l-ai ciopli s, i l-ai polei,
el tot îs, i dă în petec.

Sosit de la Paris cu diploma de arhitect în buzunar,
Voicu era coconas, cu obrazul subt, ire ca oris, icare fecior de
boier s, i nu se mai putea întoarce în căscioara din Maha-
laua Iancului, care se mai dărăpănase în timpul celor din
urmă s, ase ani de când mumă-sa rămăsese văduvă.

Nu împlinise încă vârsta de unsprezece ani când a luat
bursa de la Liceul „Sf. Sava”, mai petrecuse s, ase ani în
străinătate s, i pierduse deprinderea de a trăi în casă cu
ferestre mici, cu tavanul scund s, i muruită pe jos. A tras
dar, cum se cuvenea unui tânăr cu pozit, iunea lui, la hotel.

Muma lui însă tot mumă îi rămânea: ziua următoare
s-a gătit, a oprit o birjă s, i s-a dus s-o vadă.

Era dator s-o facă aceasta.
E însă mare lucru învăt, ul din copilărie.
N-a stat nici un sfert din ceasul pentru care venise s, i a

s, i început să-s, i facă planul cum are s-o repare casa s, i cum
are s-o împrejmuiască. Ba a rămas s, i de prânz, s, i după-
prânz s-a dus cu mumă-sa la t, at, a Marghioala, în Mahalaua
Oborului, unde frate-său Dut, u avea o mică rotărie, iar
vărul său Tudor era tovarăs, la o băcănie.



S-a dus s, i s-a încurcat.
S, ase ani sunt o bucată bună de viat, ă s, i s, ase ani se

împlineau peste câteva luni de când ei nu se văzuseră:
cum, Doamne, să nu se încurce?! Ici un sfert de ceas, colo
altul s, i încă unul: nici nu simt, i când te apucă seara. Apoi
dacă e vorba, nici nevastă, nici copii, nici treburi de vreun
mare zor nu-l as, teptau acasă, s, i tare era bine pe acolo pe
la Obor, unde-s, i petrecuse copilăria.

Ce păcat că nu mai putea să trăiască în lumea aceasta,
unde tot, i îl întâmpinau râzând cu bucurie, tot, i îi vorbeau
cu inima deschisă, tot, i umblau în voile lui, tot, i se făleau cu
el, încât până seara, întreagă mahalaua s, tia că s-a întors
fratele lui Dut, u s, i vărul lui Tudor de la Paris.

Nimeni însă nu-l putea opri de a se întoarce cât mai
des în ea.

As, a zicea Voicu când se întorcea la otel.
Ziua următoare Voicu a început să bată pe la us, ile

minis, trilor s, i mult are să alerge cine a pornit o dată în
calea aceasta, mai ales când nu-i purtat de cineva care
are iarba-fiarelor ca să-i s, i deschidă us, ile la care bate. Îs, i
închipuise Voicu că tot, i minis, trii au să se sperie când vor
afla că el e Voicu Dieu, care a luat premiul întâi în toate
clasele s, i se întoarce acum cu diplomă în t, ară: minis, trii
însă nici că-l s, tiau cine e.

Iară el venise în postul Pas, tilor anume pentru că era în
ajunul campaniei s, i t, inea să nu se plimbe, ci să-s, i înceapă
cât mai curând lucrarea. Văzând însă că degeaba umbla
pe la ministere, a început să caute vreun antreprenor care
s, tie să-i pret, uiască cunos, tint, ele, priceperea s, i hărnicia.

Una după alta au trecut dar zilele, ba trecut-au s, i săp-
tămânile, fără ca Voicu să mai fi putut trece pe la Obor.

S, i e mai greu lucru să fii mamă, să-t, i s, tii feciorul în
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apropiere s, i să-l as, tept, i în zadar s, i azi, s, i mâne, când ai
mare zor de el.

Se nimerise, as, a-i soarta, că rotăria lui Dut, u se află
tocmai peste drum de dogăria (lui) Ciungu, care nu era
om sărac s, i avea trei fete s, i doi băiet, i.

Cât pentru băiet, i, ei nu-l supărau pe Dut, u, dar între
fete era una, cea mijlocie, Ut, a, care nu-i lăsa lui Dut, u nici
o zi ticnită. De! fată, n-ai ce să-i faci, dacă el era, ce-i drept,
cu vreo zece ani mai mare decât dânsa, dar voinic, chipes,
s, i voios. Nu putea să nu-l vadă când îi era mereu în fat, ă,
iar el ar fi văzut-o de oris, iunde, căci mult era nostimă s, i
nerăbdătoare de a-l vedea c-o vede.

Ciungu însă, Ciungu îs, i perdea sărita când o vedea pe
Ut, a stând de vorbă cu pârlitul acela, care face trei roate
într-o săptămână s, i vinde două în trei. Nu de nasul unui
asemenea om era Ut, a, care mai avea s, i zestre de două sute
de galbeni. Ut, a însă nu se uita la roate, ci la ochii s, i la
mustat, a lui Dut, u; de aceea, certată, necertată, mai pe fat, ă,
mai pe furis, , ea stetea de vorbă cu Dut, u de câte ori numai
putea.

Ce păcat era adică dacă stetea de vorbă cu el?
Trecuseră doi ani s, i mai bine la mijloc, s, i Ut, a, care

nu-s, i făcea inimă rea când tatăl ei o certa, nu s-ar fi simt, it
nenorocită dacă ar mai fi trecut alt, i doi tot as, a.

Acum însă, de când cu întoarcerea lui Voicu de la Paris,
Ciungu nu-s, i mai certa fata, ba stătea s, i el de vorbă cu
Dut, u.

Ce-i drept, mai multe roate nici nu făcea, nici nu vin-
dea vecinul de peste drum, dar avea frate arhitect, s, i un
om harnic ca dânsul frumoasă rotărie îs, i putea face dacă
avea un capital de două sute de galbeni s, i ceva credit pe
deasupra.
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Mare lucru ar fi fost dacă acum, până în Pas, ti, ar mai fi
trecut Voicu pe la frate-său, ba ar fi stat as, a, ca din întâm-
plare, de vorbă s, i cu vecinul de peste drum. As, a dedea cu
socoteală bătrâna, care avea o deosebită slăbiciune pentru
Ut, a.

Voicu însă uitase, parcă, pe ai săi.
- Să te duci, maică, - îi zise ea în cele din urmă - să vezi

ce e cu el.
Dut, u t, inea mult la Voicu, care era cu cinci ani mai mic

decât dânsul; acum însă era supărat pe el.
- Eu nu mă duc - răspunse dar - dacă nu vine el. El s, tie

unde are să ne găsească; eu însă n-am mai umblat pe la
oteluri s, i te pomenes, ti c-o să-i fie boierului rus, ine că are
frate ca mine.

Bătrâna era foarte mâhnită, căci t, inea la Dut, u, dar
Voicu era mult, umirea sufletului ei s, i se simt, ea lovită ea
însăs, i când el era grăit de rău. Oris, ice ar fi făcut Voicu era
bine făcut, s, i ea nu era în stare să-l judece.

S, i avea dreptate bătrâna.
Două zile în urmă Voicu a venit să-i spună că s-a învoit,

în sfârs, it, cu un antreprenor, care-i dă patru sute de lei
pe lună s, i parte la câs, tig, s, i s-a mutat de la otel în strada
Fântânii, unde au trei binale. El însă oprise birja, fiindcă
era grăbit: trebuia acum să se pună pe lucru, pentru ca să
arate ce poate, s, i să-s, i facă reputat, iunea, care e cel mai
bun capital.

Era dar foarte strâmtorat când mumă-sa îi zise să dea
drumul birjei s, i să treacă s, i pe la frate-său.

- Trebuie, maică, îi zise ea. T, i-e frate s, i are să se mâh-
nească dacă află c-ai fost pe la mine s, i n-ai trecut s, i pe la
el.

- Ei, - răspunse Voicu - tocmai pentru că mi-e frate s, i
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nu om străin are să-i treacă supărarea dacă îi vei spune că
eram grăbit s, i nu s, tiu unde-mi stă capul.

Nu-i rămânea bătrânei decât să-i spună fără înconjur
că mai e la mijloc s, i fata vecinului de peste drum.

Voicu se uită lung la mumă-sa.
Dac-ar fi avut timp de a se gândi s, i ar mai fi cunoscut-o

s, i pe Ut, a, el le-ar fi înt, eles toate. Grăbit, însă, cum era, el
nu putea să înt, eleagă din put, inele vorbe ale mumei sale
decât că Mitocanul de peste drum crede că lumea se sperie
de două sute de galbeni pe care îi dă drept zestre fetei sale,
iar Dut, u e destul de prost ca să alerge după o fată pe care
nu vor să i-o dea.

- Cu atât mai vârtos nu mă duc, grăi el îndărătnic. Auzi
d-ta! Dacă nu m-ar avea frate pe mine, nu i-ar da fata! s, i
lui nu îi ros, esc obrajii? El tot e gata s-o ia? Sunt destule
fete în Bucures, ti: un om ca Dut, u poate să aleagă s, i dintre
cele cu zestre mai bună.

- Dar dacă numai asta-i place?
- As, ! prostii! grăi Voicu. S-a trezit de mult vorba că

numai una îi place omului. Parcă nu sunt om s, i eu? Una-t, i
place azi s, i alta mâine; femeie să fie!

- Vorbes, ti s, i tu ca tot, i oamenii cărora nu I-ea plăcut
încă nici una, întâmpină bătrâna zâmbind; n-are decât
să-t, i cadă una tronc la inimă, nesuferite au să-t, i fie toate
celelalte.

Ce prostie! Parcă într-o femeie se reazămă lumea?
Dar Voicu era grăbit s, i nu mai putea să lungească

vorba.
Om slab de fire, el luă pe mumă-sa în birjă, ca să meargă

împreună la Dut, u.
Se mustra c-o face, dar o făcea ca să scape.
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Când birja s-a oprit în fat, a rotăriei, Dut, u ar fi voit să-s, i
tragă câteva palme. Îl vedea pe frate-său că nu e în apele
lui s, i le înt, elegea toate: prea mare era nedreptatea pe care
i-o făcuse!

Vecinul de peste drum se răsfăt, a în fat, a dogăriei pline
de fel de fel de gălet, i, ciubere s, i putini s, i se simt, i crescut
cu o palmă când Voicu ridică pălăria s, i-l salută ca pe un
om cu care vrei să legi o vorbă de alta.

Dut, u era topit, umilit ca cel mai nemernic dintre tot, i
muritorii; nu-i rămânea însă decât să treacă s, oseaua s, i
să-s, i prezinte fratele.

N-ar fi fost Ciungu omul care era dacă n-ar fi văzut
că s, i la dreapta s, i la stânga s, i peste drum tot, i stăteau cu
gurile căscate s, i se uitau ca la o minune. De! Mai rar dogari
ca Ciungu, s, i încă mai rar rotarii cari au frate ca Voicu,
s, i, la urma urmelor, fiecare-s, i zicea în gândul lui: „Asta e
dintr-ai nos, tri! ”

Ciungu era, ce-i drept, mitocan, dar s, tia ce se cuvine:
cu oameni ca Voicu nu sta de vorbă în ulit, ă; îl pofti deci pe
vecinul său de peste drum, dimpreună cu frate-său s, i cu
mumă-sa, în casă, la o dulceat, ă servită pe tavă de argint s, i
la o cafea turnată în ces, ti înflorate.

La asta nu se as, teptase Voicu: n-avea însă încotro; a
intrat o dată în horă s, i nu-i rămânea decât să joace. Mult
ar fi dat, însă, dac-ar fi putut să scape cât mai curând s, i,
strâmtorar cum era, se simt, ea grozav de stângaci mai ales
când trebui să dea fat, ă s, i cu muma fetei.

Deodată însă el se dezmetici, adică drept vorbind îs, i
pierdu s, i put, ina stăpânire de sine ce-i mai rămăsese.

Ut, a, o fată ca de vreo optsprezece ani, cam înaltă s, i
plină la obraji, mai mult smeadă decât oaches, ă, cu un zâm-
bet de copil răsfăt, at în ochi s, i împrejurul gurii s, i curată s, i
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fragedă ca mărgăritarele stropite de roua diminet, ii, intră
cu tava de dulcet, uri s, i se duse mai întâi la bătrâna.

Pe când bătrâna lua tacticos s, i bătrânes, te dulceat, a,
ochii ei se furis, au hot, es, te la Voicu, care uitase că mai sunt
s, i alt, ii de fat, ă s, i se pierduse în privirea ei. Nu! As, a fete nu
văzuse el pe unde umblase.

De la bătrâna, Ut, a trecu la Voicu.
Tava îi tremura în mână, însă nu de emot, iune, ci fi-

indcă îi era greu să-s, i stăpânească râsul. S, i-l stăpânea,
nu-i vorbă, dar ochii ei s, i gropit, ele din obrajii ei se mis, cau
cu neastâmpăr: îi venea să arunce tava cât colo, să sară la
Voicu, să-l apuce s, i să-l sărute. N-a făcut-o, dar s-a uitat
o dată drept s, i deschis în ochii lui, încât Voicu se simt, i
parc-ar s, ti-o de copilă mică, parcă ar fi purtat-o în brat, e,
s, i nu-s, i mai putea stăpâni râsul.

— De! - acum îl înt, eleg s, i eu pe Dut, u - grăi el cu inima
deschisă, ca s, i când în casa aceasta ar fi crescut.

Dut, u era foarte supărat, iar bătrâna se uita mirată la
fiul său.

Nu! Prea o luase repede!
As, a zicea s, i Ciungu în gândul lui.
Erau strâmtorat, i cu tot, ii, de nu mai s, tiau cum să iasă

din încurcătura aceasta.
- Doamne! grăi Ut, a, cuprinsă de neastâmpăr. Ce să

mai umblăm cu mofturi? Parcă nu s, tim cu tot, ii care dintre
noi ce gândes, te!

Ea-s, i acoperi apoi fat, a cu amândouă mânile s, i începu
să plângă.

As, a sunt femeile: acum râd ca nis, te nebune s, i, cât bat, i
din palme, încep, te miri de ce, să plângă.

Bătrânele amândouă, des, i foarte voioase, începură să
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plângă s, i ele.
- Ei, lăsat, i acum plânsul, că nu se prăpădes, te lumea,

grăi Ciungu supărat; îi mai dau o sută de galbeni pe dea-
supra; să fie trei!

- Ia lasă galbenii, întâmpină Dut, u dezghet, at. Parcă
n-am fi putut noi face lucrul acesta s, i acum doi ani!

- Ba să nu-i lase - grăi Ut, a - că ne trebuie s, i nouă. De
ce adică să fim noi săraci s, i ei să se uite peste drum parcă
n-am fi fost oameni ca dâns, ii?

Ce mai puteai să zici?
Dacă e vorba, Voicu era acela care dăduse lucrurile

fără înconjur pe fat, ă s, i după el se luase Ut, a, iar celorlalt, i
nu le mai rămânea decât să-s, i deschidă s, i ei inimile.

Voicu găsea ceva frumos în această lipsă de sfială s, i
peste două zile iar a găsit un sfert de ceas ca să treacă pe
la Obor: prea îi era nesuferită lumea în care trăia s, i i se
deschidea inima când se întorcea aici.

După Pas, ti s-a făcut nunta, iar după nuntă au urmat
zilele albe cu dumineci petrecute pe la Grădina lui Eliad,
pe la Tei, pe la Pantelimon, pe la Băneasa, pe la Herăstrău.

Voicu nu putea să lipsească niciodată. El îi făcuse, la
urma urmelor, bărbat s, i nevastă s, i nu se putea lipsi de
mult, umirea de a-i vedea ce bine trăiesc; iară Ut, ii nu i-ar fi
priit nimic dacă n-ar fi fost de fat, ă s, i Voicu.

Peste o săptămână el stetea de dimineat, a până seara
cu zidarii, cu dulgherii s, i cu t, iganii salahori, serile, obosit,
se culca, cum se zice, deodată cu găinile, iar duminecile
s, i zilele de sărbători alerga la Obor: se făcuse de nu-l mai
cunos, teau prietenii, pe cari nu-i mai vedea decât din în-
tâmplare, s, i pierduse în cât, iva ani toată poleiala pe care
i-o dăduse Parisul în timp de aproape s, ase ani.

Toate au însă sfârs, itul lor firesc.
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Mai spre iarnă, tocmai când arhitect, ii au destul timp
de plimbare, Voicu nu mai avea ce să caute pe la Obor.
Luase Dut, u obiceiul de a ies, i numai cu nevasta, fără Ut, a
nu putea să iasă.

De sărbători au avut bucurie în casă; după sărbători
au tras un chef de botez s, i apoi frat, ii nu se mai vedeau
decât, vorba românului, din Pas, ti în Pas, ti.

Voicu luase peste vară câteva zidiri la t, ară, unde alt, i
arhitect, i cu obrazul mai subt, ire nu bucuros mergeau; iară
Dut, u lucra cu trei calfe, mai t, inea s, i doi ucenici s, i nu pu-
tea să lase rotăria. Ei însă tot frat, i erau s, i nu-l ierta firea
pe Voicu să nu vie la Obor când se nimereau câte două
sărbători una după alta.

As, a au s, i rămas lucrurile: avea fiecare treburile lui s, i,
în vreme ce Dut, u umplea magazia de roate s, i Ut, a umplea
casa de copii, Voicu îs, i cumpărase loc s, i aduna material
ca să-s, i zidească casă sus în Dealul Spirii.

Mare chef au tras apoi când Voicu a ajuns să-s, i sfint, ească
casa.

Erau adunat, i cu tot, ii: bătrâna cu feciorul ei Dut, u s, i cu
nora ei, Ut, a, Ciungu cu nevastă-sa, cu fetele s, i nurorile,
cu feciorii s, i cu ginerii săi, Tudor, cu nevasta s, i peste tot, i
o droaie de copii, tot unul mai mic decât cellalt.

Ut, a era, cu toate acestea, posomorâtă.
Prea era mare s, i largă s, i frumoasă, prea boierească

casa lui Voicu: as, a numai pentru sine nu s, i-o zidise omul,
s, i Ut, a, femeie prevăzătoare s, i mumă a patru copii, dedea
cu socoteală că mai curând ori mai târziu o să fie s, i o stă-
până în casa aceasta.

Vreo cocoană năzuroasă, care nici că se mai uită la
rudele sot, ului său.

I se închidea inima când se gândea la aceasta.
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S, i, totus, i, păcat de as, a casă să trăies, ti singur cuc în ea.
Mai întâi Ciungu, care era cel mai bătrân dintre dâns, ii

s, i s, tia mai bine decât tot, i ceilalt, i ce mare lucru e să ai
oameni ales, i între nemoteniile tale, a închinat paharul în
sănătatea viitoarei.

Apoi s, i-a dat s, i bătrâna focul pe fat, ă, mărturisind că
atâta dorint, ă mai are s, i ea în lumea aceasta.

Dut, u n-a zis nimic, dar s, i-a mângâiat copilas, ii s, i a
cuprins-o pe Ut, a cu brat, ul, apoi s-a uitat în ochii fratelui
său ca s, i când ar fi voit să zică: „Nu e pe lumea aceasta mai
frumos dar de la Dumnezeu! ”

Voicu râdea de el.
De ce oare s, i-ar fi zidit casa dacă nu acesta i-ar fi fost

gândul?
Râdea s, i Ut, a, dar râdea de dâns, ii.
Iară Ut, a, muiere cu gura rea, s-ar fi simt, it umilită dacă

n-ar fi spus fără de încunjur ceea ce gândea.
- Vorbit, i s, i voi ca ăl din poveste, care s, i-a dorit să fie

împărat, grăi dânsa. Asta nu e om care-s, i ia nevastă. Vă
pomenit, i că-l ia pe el una care-l face să ne închidă us, a
înaintea nasului.

Erau grăite în glumă vorbele acestea. Voicu se simt, ea,
cu toate acestea, atins de ele.

Nici unul dintre cunoscut, ii lui, ajuns odată ceva mai
în capul mesei, nu mai voia să s, tie de rudele sale, ba se sfia
până chiar s, i de părint, ii săi. El dispret, uia pe asemenea
oameni, iar acum Ut, a, pe care o socotea femeie cu judecată,
îl punea în rând cu dâns, ii.

-Îmi pare rău - zise el mâhnit - că nici acum nu mă
cunos, ti. Eu n-as, putea să trăiesc cu o femeie care n-ar
t, inea s, i la voi.
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Ut, a se uită zâmbind la el. Nu se-ndoia că el as, a simte
cum vorbes, te: nu putea însă nici el să s, tie cum are să simtă
după ce va fi prins vreo slăbiciune, s, i era om făcut să aibă
mari slăbiciuni.

Asta s, i-o mărturisea s, i Voicu s, i de aceea era foarte
fricos.

Când începuse a-s, i aduna material pentru casă, el era
hotărât să se însoare îndată ce-s, i va fi zidit casa. Îi era
urâtă singurătatea s, i nu e lucru mai us, or decât să te însori
după ce ai o carieră bună s, i t, i-ai mai adunat s, i avere, ca să
pot, i alege după plac.

Casa era însă sfint, ită s, i el nici măcar alegerea nu s, i-o
făcuse.

Erau multe cari îi plăceau s, i multe dintre acestea s-ar fi
simt, it fericite dacă el le-ar fi cerut mâna, fiindcă, des, i cam
rustic, el era om des, tept, voios, cu foarte bună reputat, iune
s, i simpatic. Idealul lui era însă o femeie frumus, ică s, i cu-
rată, des, teaptă s, i săracă, un fel de Ut, ă, pentru care că-
sătoria cu dânsul ar fi fost un mare noroc; iar ochii lui
se opreau asupra femeilor frumoase s, i elegante, fete din
familii mai înstărite, unele cu zestre mai mare decât ave-
rea lui s, i nici nu-i era nimic mai urât decât bărbatul care,
căsătorindu-se, intră slugă la stăpân.

A trecut dar anul s, i-au mai trecut s, i alt, i ani s, i Voicu
a început să simtă că e mai greu să-t, i alegi nevastă decât
să-t, i zides, ti casă.

Voicu, cel mai mare dintre băiet, ii lui Dut, u, intrase în
s, coala comercială, iară Voicu, fratele lui Dut, u, trăia tot
singur cuc în casele din Dealul Spirii care nu mai erau
nouă. S, i nu numai casele se învechesc; se cam învechise
s, i stăpânul lor, care se uita din zi în zi mai îngrijat la perii
cărunt, i de pe tâmplele lui.
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De, om tocmai tânăr nu prea era, s, i, neînsurat, omul
care nu mai e tânăr se simte totdeauna mai bătrân de cum
în adevăr e.

Lasă că cei mai mult, i dintre prietenii lui de odinioară
erau de mult oameni cu rost s, i cu copii mari, iar prietenii
lui de acum erau cu câte zece ani mai tineri decât dânsul,
se sporeau însă din zi în zi s, i fetele care îi plăceau, dar nu
se mai uitau la dânsul. Ajunsese în cele din urmă că nu
mai credea ca vreuna să-l ia s, i pe el.

Nici că se putea altfel!
Pe stradă, pe la binale s, i prin birturi nu poate nimeni

să-s, i găsească nevastă; iar prin casele oamenilor nu intra
Voicu.

Nu i-ar fi rămas dar decât să primească ajutorul cocoa-
nei Firichii din Calea Mos, ilor, care trecea foarte adeseori
pe la bătrâna s, i avea pe fiecare deget mai multe, s, i mai
tinere s, i mai potrivite la vârstă, tot una s, i una, cari l-ar
fi luat bucuros; el însă despret, uia pe oamenii cari nu-s, i
aleg ei îns, is, i nevasta s, i nu voia să stea de vorbă cu cucoana
Firica, ba nici că voia să vadă portretele pe care ea le lăsa
din când în când la bătrâna.

Un singur lucru îl mai muia pe Voicu: perii cărunt, i,
cari se făceau din zi în zi mai des, i.

Când se gândea la aces, tia, el tot se uita fie chiar s, i
numai din curiozitate la portretele Firichii.

- Uite! - îi zise într-una din zile bătrâna, scot, ând la ive-
ală un portret - de ce adică n-ai lua-o pe aceasta? Ce boboc
de fată! Familie bună. . . zestre de opt mii de galbeni. . .

Voicu se uită cu un fel de jale la portret.
O cunos, tea, as, a, de pe stradă, cum atât de multe îi erau

cunoscute: era Olga, fiica cofetarului Bondoc. Adevărat
boboc de fată, dar una dintre multele cari nu se mai uitau
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la dânsul.
- Bine, mamă, - grăi dânsul — s, i d-ta m-ai lăsa s-o iau

pe asta?
- Adică de ce să n-o iai? răspunse bătrâna. Nu t, i-e des-

tul de tânără, destul de frumoasă? N-are destulă zestre?
- Ba mi-e prea tânără s, i prea frumoasă pentru zestrea

ce-o are, zise el. Nu vezi d-ta că asta e o mofturoasă care
nici nu se uită la oameni ca mine?

Bătrâna se uită adânc jignită la el.
- S-ar simt, i - grăi dânsa - foarte fericită dac-ar găsi un

bărbat ca tine.
- Nu degeaba au trimis-o pe cocoana Firica la mine.
-As, ! - întâmpina el - au trimis-o părint, ii, cari umblă

să scape cât mai curând de ea s, i-i caută, ca oameni cu
minte, un bărbat mai as, ezat. Asta este dintre femeile cari
s, i cheltuiesc zestrea îndoit s, i te fac în fiecare zi să simt, i
că t, i-au adus-o, s, i dacă m-ar lua, ar face-o numai pentru
ca să scape de părint, ii ei. Apoi vorba Ut, ei, chiar dintru
început v-ar trânti us, a în nas!

Obrajii bătrânei se umplură de sânge.
- Asta e, vezi, asta! strigă ea cătrănită. De mult ai fi

tu însurat dacă nu te-ai uita în gura Ut, ei. Caut, i mereu s, i
nu găses, ti, fiindcă ai voi să iai nu numai pentru tine, ci
totodată s, i pentru noi. Apoi asta n-o găses, ti nici într-o
mie, nici între zece mii: ori e de seama ta s, i nu mai e de a
noastră, ori e de a noastră s, i nu mai e de a ta; amândouă
nu sunt cu putint, ă.

- Dacă t, ine la mine, grăi Voicu, trebuie să t, ină s, i la voi.
- Vorbes, ti s, i tu parc-ai fi Ut, a, răspunse bătrâna; de

unde să t, ie dacă nu te cunoas, te? Stăi, as, teaptă, răbdă: asta
vine cu timpul.

991



- Nu! - zise el cu toată hotărârea - eu nu pot să fac ceea
ce e împotriva firii mele!

Vorba e numai că hotărârile unui om care a ajuns să nu-
s, i mai poată număra perii cărunt, i foarte us, or se schimbă
când e la mijloc vreo femeie care e s, i tânără s, i frumus, ică.

Cocoana Firica, femeie trăită în lume, nu voia să-l si-
luiască pe Voicu. O încercare însă nu putea să-i strice.
Goreanu, unul dintre prietenii lui Voicu, luase de curând
în căsătorie pe o veris, oară a Olgăi; ce ar fi fost adică dacă
s-ar fi întâlnit ca din întâmplare la Goreanu?

Cucoana Firica îs, i dedea parola de onoare că are să
pună lucrurile la cale astfel încât chiar nici nevasta lui
Goreanu să nu bănuiască nimic.

Vorba era numai că e greu de tot să poftes, ti la casa ta
o fată s, i un flăcău fără să bănuies, ti nimic, s, i încă mai greu
e ca un om de curând căsătorit să s, tie ceva ce n-are să afle
s, i nevasta lui.

Cucoana Firica puse lucrurile la cale as, a ca Olga să
vie după-amiazi cu lucrul la prietena ei s, i să rămâie s, i la
masă, iar d-l Goreanu să-l aducă apoi s, i pe Voicu, ca din
întâmplare, la masă.

Goreanu însă nu putea să aducă la masă un prieten
pe care nevastă-sa nu-l cunos, tea încă fără ca să spună o
vorbă, iar pe nevasta lui nu o răbda firea să nu-i spună
veris, oarei că are să fie Voicu la masă.

Olga nu-l cunos, tea pe Voicu, dar îl s, tia de la muma ei,
care vobise despre dânsul, ba-i arătase chiar s, i portretul
lui.

- Nu mă duc! zise ea foarte hotărâtă.
Hotărârile unei fete trecute abia de s, aptesprezece ani

sunt însă tot ca ale flăcăilor cu peri cărunt, i.
Mai ales după ce veris, oara ei a încredint, at-o că Voicu
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nu bănuies, te nimic, Olga s-a dus din curiozitate femeiască,
as, a zicea dânsa.

S, i tocmai fiindcă era curioasă, Olga era nerăbdătoare,
cuprinsă de un fel de fierbint, eli.

Voicu chiar mai mult decât dânsa.
Îi părea rău că s-a lăsat să fie tras în încurcătura aceasta.

Se simt, ea parc-a luat asupra sa o sarcină grozav de grea
s, i e legat pe vecie din clipa în care a luat înt, elegerea cu
prietenul său. Viind deci la Goreanu, el se mângâia cu
gândul că încercarea o să rămâie zadarnică.

Tot e mai bine să stai singur decât să-t, i legi viat, a de
toanele unei femei care nu e, la urma urmelor, pentru tine!

Cu totul altfel i se prezentau lucrurile după ce s-a văzut
fat, ă în fat, ă cu ea.

Nu era sărmanul obis, nuit să vadă femeile atât de aproape
s, i nu fusese în viat, a lui atât de înaintat, ca acum, spre că-
sătorie. Prea era nostimă: ar fi fost în stare s-o ia chiar s, i
fără voia ei!

Vorba e numai că Olga nu se uita la el. S, erpoaică neas-
tâmpărată alte dat, i, acum era înt, epată s, i scurtă la vorbă:
voia parcă să-i arate că nici că vrea să s, tie de oameni ca
dânsul.

Iar Voicu nu era omul care s, tie să se apropie de femeile
tinere s, i să le deschidă inima: tot înt, epat s, i scurt la vorbă
era s, i el. Se îndărătnicise omul s, i parc-ar fi fost în stare
să-i zică: Lac să fie, că broas, te sunt destule.

S, i totus, i!
Fetele tinere se simt foarte măgulite, înălt, ate oarecum

în gândul lor când s, tiu că un om mai matur s, i mai as, ezat
are slăbiciune de ele, s, i n-avea Olga decât să se uite la
dânsul pentru ca să vadă că el a venit anume ca s-o vadă.
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Era foarte greu să-i t, ii la un loc pe amândoi s, i te as, teptai
în toată clipa să-i vezi luându-se la ceartă; d-l s, i d-na Go-
reanu se uitau cu toate aceste râzând unul la altul.

- Să-i lăsăm singuri! s, opti ea după masă s, i ies, i ca să
vadă de treburile casei.

Lui Goreanu îi plăcea ideea.
- Să mă iert, i, zise el peste put, in s, i se duse după nevastă-

sa.
Voicu era foarte strâmtorat. Olga însă, care îi vedea

strâmtorarea, se simt, ea oarecum la largul ei, parcă l-ar fi
prins s, i ar putea să facă tot ceea ce voia cu dânsul.

Ea rămase câtva timp tăcută, as, teptând să vadă ce va
zice el. Văzând apoi că el nu zice nimic, ea îs, i ridică ochii
s, i se uită drept în ochii lui.

Voicu se uită s, i el drept în ochii ei s, i parcă le venea
amândurora să râdă.

Dac-ar fi fost Ut, a la mijloc, ea ar fi zis: „Ce să mai
umblăm cu mofturi? ” Olga era însă mai mofturoasă; ea
ar fi voit ca el să se apropie de dânsa s, i să-i zică ceva, s, i
fiindcă el nu se apropia s, i nu zicea nimic, ea îi întoarse
mâhnită spatele s, i se uită pe fereastră. Îi venea să plângă
s, i îi era rus, ine; ar fi voit să răcnească s, i nu-i s, edea bine.

El se apropie sfiicios de dânsa.
- Domnis, oară, - grăi apoi încet - n-ai de ce să te superi

pe mine. Eu n-am înt, eles lucrurile as, a, dar veris, oara d-tale
vrea să-s, i facă o jucărie cu noi.

- Ce vrei d-ta cu mine? răspunse ea, uitându-se iar în
ochii lui.

El apucă, fără ca să-s, i dea seama, mâna ei, s, i e lucru
mare să t, ii în mâna ta mâna ei.

- Nu mai vreau - zise - decât ceea ce vrei s, i d-ta. As, fi
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foarte fericit dacă ai voi ceea ce doresc eu, dar înt, eleg că e
lucru foarte greu. Sunt cam bătrân.

- Ba nu es, ti - răspunse ea îndărătnică -, dar d-ta nu mă
cunos, ti; eu sunt zburdalnică, caprit, ioasă s, i nu te cunosc.
Mi-e oarecum frică de d-ta.

- Nu, - zise el râzând - frică nu poate să-i fie de mine
nimănui.

S, i deodată parcă se răsturnară toate lucrurile: acum
se simt, ea el în largul lui, încât o prinsese parcă s, i putea să
facă tot ceea ce voia cu dânsa.

- O să ne cunoas, tem mai bine, zise el s, i, tot fără ca
să-s, i dea seama, luă mâna ei în amândouă mâinile lui, se
uită drept în ochii ei deschis, i, apoi îi atinse put, in obrazul
s, i o mângâie ca pe un copil.

Ea se ridică oarecum speriată s, i as, a, depărtat, i unul de
altul, îi găsi d-l Goreanu când se întoarse.

Vedea că s-au schimbat lucrurile, dar nu putea să-s, i
dea seama ce s-a petrecut între Voicu s, i Olga, care era
supărată de-i venea să plângă.

Văzându-l pe Voicu sfiicios, ea-l luase drept un om
blajin, cu care poate să facă tot ceea ce voies, te. Nu era
dar câtus, i de put, in supărată când a rămas singură cu el;
îs, i închipuia că are să se joace cu el ca s, oarecele cu pisica.
Era însă prea tânără pentru asemenea joc, el o luase prea
serios s, i lucrurile au ies, it cu totul altfel. Ar fi voit deci să
mai stea cu el pentru ca s-o poată cârmi s, i era supărată că
aceasta nu mai e cu putint, ă s, i el rămâne cu impresiunea
pe care o primise.

Nici că era bună impresiunea aceasta. Prea iute se
petrecuseră lucrurile.

După ce atâta timp îs, i făcuse planuri de căsătorie, Vo-
icu se înfipsese încetul cu încetul în gândul că e foarte
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greu să câs, tigi o femeie. Olga i-a părut dar femeie admira-
bilă, de care nu îndrăznea să se apropie, numai însă câtă
vreme ea a fost rece, scurtă la vorbă, oarecum neapropiată;
acum vedea într-însa copila us, uratică ce se arunca orbis, în
brat, ele celui dintâi venit numai ca să scape de disciplina
părintească s, i să poată trăi mai liber.

Erau toate stricate: acesta era simt, imântul de care
erau cuprins, i cu tot, i în clipa despărt, irii.

Abia seara, când se află singur, a mai început Voicu să
se răzgândească.

Copilă us, uratică? Da! Însă tare drăgut, ă! Păcat! Putea,
as, a simt, ea el, să facă tot ceea ce voia cu dânsa s, i e foarte
greu să găses, ti o femeie cu care pot, i face tot ceea ce vrei.

S-ar fi bucurat, la urma urmelor, dacă ar fi putut să
mai stea singur cu dânsa, ca s-o cunoască mai bine.

S-ar fi bucurat, dar nu era omul care s, tie să pună la
cale o întâlnire.

Tot cocoana Firica trebuia să-i vie într-ajutor, un lucru
pe care foarte bucuros îl făcea.

Cocoana Firica t, inea însă ca alergătura să nu-i fie de-
geaba: l-a purtat dar pe Voicu cu vorba de azi pe mâine,
până ce n-a putut să-l ia cu frumosul, ca să-l ducă drept la
casa viitorilor săi socri, ceea ce era deopotrivă cu pet, irea.

Nu era Voicu hotărât s-o facă, dar a făcut-o din slăbi-
ciune omenească, iar după ce a făcut-o, se simt, ea anjagat
s, i nu se mai putea întoarce. Astfel s-a pomenit fără de
voia lui legat, de nu se mai putea mis, ca. Ce-i drept, mâna
domnis, oarei Olga n-o ceruse, dar, vorba Ut, ei, s, tia fiecare
dintre dâns, ii ce vor ceilalt, i, era foarte bine primit la casa
lui Bondoc, s, i Olga, copila cea us, uratică, putea să facă tot
ceea ce voies, te cu dânsul: celelalte se înt, elegeau de sine.

O singură greutate mai era la mijloc: doamna Bondoc,
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care era cocoană, s, i domnis, oara Olga, care crescuse în
„pension”, cu fete din „case bune”, t, ineau ca mama lui
Voicu să nu fie poftită la logodnă. La nuntă da, ziceau ele,
dar nu s, i la logodnă. T, ineau ca logodna să se facă fără de
zgomot.

Voicu s-a învoit, ca să scape de greutatea aceasta.
Îi era foarte greu s-o facă, dar a făcut-o.
Logodna nu era deloc fără de zgomot. Venise, din

contra, multă lume la ea s, i dansul s-a urmat până în zori
de zi.

Voicu se simt, ea singur, părăsit, nebăgat în seamă,
afară din cale strâmtorat în mijlocul acestei lumi străine
pentru dânsul; se mângâia însă cu gândul că la nuntă îi va
avea s, i pe ai săi împrejurul său.

Se mângâia; din când în când însă tot sângele îi nă-
vălea spre obraji; se gândea cum ar fi primită în mijlocul
acestei societăt, i mama lui s, i Ut, a, la care atât de mult t, inea,
s, i-i era rus, ine de pozit, iunea fals, ă în care intrase.

Cine era, la urma urmelor, acest Bondoc? Cine era
doamna Bondoc?

Cine erau toate aceste cocoane gătite s, i sulemenite?
S, i totus, i câteva zile în urmă, când doamna Bondoc a

scăpat vorbă că ar fi mai bine dacă el nu s, i-ar pofti pe ai
săi nici la nuntă, el n-a fost în stare să-i aducă aminte că
vorba era ca să-i poftească. Era hotărât să se retragă, s, i
trei zile nici n-a mai dat pe la casa lui Bondoc. A patra zi a
trecut însă pe la maină-sa, ca să-i spună că el nu se poate
hotărî, iar de la bătrâna nu s-a mai întors acasă la el, ci ia
Bondoc.

Era cuprins de simt, ământul că intra rob, dar altfel nu
putea să facă, s, i peste câteva zile Ut, a s, tia că Voicu n-are
s-o poftească nici la nuntă.
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- Nu, - zise ea îndârjită - lucrul acesta n-are să se facă.
Am să mă duc s, i nepoftită! Nu vezi tu c-au făcut o păpus, ă
din el? Dacă se lasă acum să-l poarte de nas, jucăria lor are
să fie toată viat, a lui. Dut, ule! - adăugă ea aprinsă - adu-t, i
aminte de ajutorul pe care t, i l-a dat el când erai să te însori:
trebuie să-l ajut, i s, i tu pe dânsul!

— Cum, păcatele mele, să-l ajut? răspunse Dut, u. Dacă
e slab, eu nu pot face om din el. As, a a fost s, i as, a s, i are să
rămână toată viat, a lui.

Trebuia, cu toate acestea, să facă ceva dacă voia să mai
aibă trai bun cu Ut, a, care nu era deprinsă a suferi să nu i
se facă voile. Nu degeaba era el fratele lui Voicu: trebuia
să facă tot ceea ce-i spune nevasta când era să scape pe
fratele său de sub stăpânirea viitoarei lui neveste.

- E - zicea Ut, a - rus, ine pentru un bărbat să se lase ca
nevastă-sa să-l poarte de nas!

Dut, u se uită lung la ea.
- Tocmai de aceea - răspunse el zâmbind - n-am să mă

amestec în aceasta: n-o să stric eu norocul fratelui meu
numai ca să fac chefurile tale.

- Auzi? Să-i strici norocul? grăi Ut, a. Vai de as, a noroc!
Degeaba, cu Ut, a nu putea Dut, u s-o scoată la capăt.
Ca să scape de gura ei, duminică înainte de amiază el

s-a gătit s, i s-a dus la Bondoc.
N-ar fi fost, dacă l-ar fi întrebat cineva, în stare să

spună ce voies, te să facă; el însă s, tia ce voies, te s, i se simt, ea
destul de des, tept ca să se descurce.

- As, putea - întrebă el pe unul dintre băiet, ii din prăvălie
- să vorbesc cu domnul Bondoc?

Băiatul îl trimise la „cantor”, unde Bondoc îs, i făcea
socotelile de peste săptămână.
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Dut, u, care nu mai era sărac ca odinioară s, i nu uita
niciodată că are frate arhitect, se duse fără de sfială, poate
chiar prea îndrăznet, la fereastra contoarului, apoi, după
ce se uită pe fereastră s, i-l văzu pe Bondoc la masă, coti,
deschise us, a s, i intră ca la el acasă.

Bondoc se uita cam mirat la mitocanul ferches, s, i t, ant, os, .
- Vin - grăi Dut, u - ca din partea fratelui meu Voicu s, i

as, dori să grăiesc, dacă se poate, o vorbă cu cocoana d-tale
s, i să văd pe coconit, a, mireasa fratelui meu.

Bondoc era strâmtorat. Nu că l-ar fi supărat, poate,
purtarea lui Dut, u, dar îl băga în răcori gura nevestei sale,
care atât de mult t, inea să n-aibă a face cu mitocănimea
viitorului ei ginere. Nu-i vorba, tot un fel de mitocancă era
s, i ea, dar se ridicase s, i t, inea la ochii lumii, avea ambit, iunea
ca nimeni să nu poată zice: „Se vede că e neam de mitocan!
”

Tocmai de aceea cel mai cuminte lucru era să-l scoată
pe Dut, u cât mai curând din prăvălie, pentru ca nu cumva
băiet, ii să prindă de veste s, i să bată toba cea mare.

— Sunt foarte vesel - zise el dar cam strâmtorat - s, i o
să vedem dacă nevastă-mea e acasă.

Poftindu-l apoi să iasă pe us, a din dos s, i să urce scările,
îl introduse chiar în salon, unde nechemat n-avea nimeni
voie să intre, s, i-l rugă să as, tepte put, in.

Rămas singur, Dut, u se uită împrejurul său s, i cxamină
cu ochii mobila s, i tablourile din perete.

„Până-aci - grăi el zâmbind - toate merg de minune:
mă pomenesc că mă opres, te s, i la masă, numai să scape de
mine. ”

El se as, ează apoi pe canapeaua de sub oglinda cea
mare.

La asta nu-l poftise Bondoc. Dut, u s, tia însă ce voies, te,
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era fratele lui Voicu s, i acolo îi era locul. Cocoana, dacă era
de altă părere, n-avea decât să cheme slugile s, i să-l dea pe
scări.

Cucoana se supără când auzi că a venit fratele lui Voicu
s, i că bărbatul ei l-a poftit chiar în salon. Era de părere că
de asemenea oameni nu mai pot, i scăpa dacă nu s, tii să-
i t, ii la cuvenita depărtare. Înt, elesese însă s, i ea că nu-i
rămâne decât să-l ia cu binele s, i intră, însot, ind pe sot, ul ei,
cu zâmbetul pe buze, în salon. Când îl văzu însă tolănit
pe canapea ea-s, i perdu sărita: la atâta obrăznicie nu se
as, tepta.

Dut, u însă nu-s, i pierdu sărita: ridicându-se după ca-
napea, se închină put, in, apoi înaintă spre dânsa s, i întinse
mâna, ca să apuce pe a ei s, i s-o sărute, după cum cerea
buna-cuviint, ă.

Doamna Bondoc îs, i dedea seama că nu-i rămâne de-
cât să-i dea mâna. Era însă femeie, s, i femeile, când sunt
supărate, nu prea sunt în stare să se stăpânească.

— Ce poftes, ti d-ta? întrebă ea înt, epată s, i fără să-i dea
mâna.

— Nici nu s, tiu cum să-t, i spun, răspunse el zâmbind.
Am venit să vă rog să nu ne poftit, i nici la nuntă, fiindcă
n-am putea, dacă ne-at, i pofti, să venim s, i s-ar mai supăra
s, i frate-meu.

- Nici nu e vorba să vă poftim, grăi dânsa mai potolită.
D-ta s, tii cum e lumea: ar fi greu pentru d-voastră. . .

- Prea bine, o întrerupse el. De când cu logodna, nu
mai am trai bun cu nevasta s, i cu socrii; n-as, mai vrea să
mă stric s, i cu frate-meu. S, i dacă vi-e rus, ine d-voastră cu
noi, ni-e încă mai rus, ine nouă de rus, inea d-voastră!

Asta trecea toate mărginile!
Obrajii doamnei Bondoc se umplură de sânge, iar d-l
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Bondoc, care s, tia că toate în capul lui au să se spargă, era
în stare să-l apuce pe Dut, u de piept ca să-l dea pe scări.

Dut, u era însă foarte mult, umit de ceea ce făcuse. El nu
mai as, teptă deci să fie poftit, ci se închină cu plecăciune.

- Fără supărare! grăi s, i plecă, hotărât în gândul lui să
se ducă drept în Dealu Spirii, ca să-i mai spună s, i lui Voicu
ceea ce avea pe inimă.

La drumul jumătate însă el se opri s, i se întoarse acasă,
la Ut, a lui.

La urma urmelor, cu Ut, a avea el să-s, i petreacă viat, a;
put, in îi păsa de toată cea lume. N-avea nici frate-său decât
să se descurce cum va fi s, tiind cu Olga lui.

Asta era însă lucru cu mult mai greu.
De când se logodise, Voicu nu mai era în apele lui. Îi

era mereu ca s, i când toate s-ar petrece fără de voia lui;
se simt, ea parcă s-a dat rob pe toată viat, a s, i nu-i rămâne
decât să-s, i poarte lant, urile.

După-prânz, când s-a dus să vadă pe Olga, n-a găsit
decât pe viitorul său socru, care era strâmtorat s, i nu s, tia
cum să-i spună cele petrecute s, i să-l vestească că Olga s, i
muma ei sunt foarte supărate, afară din cale supărate.

Voicu se îmbărbătă.
- Eu cred - zise el - că am s, i eu cuvinte de a fi supărat s, i

supărările n-au, precum se vede, să mai înceteze. Cel mai
cuminte lucru e să le curmăm de pe acum: doamna Bondoc
poate să-s, i găsească ginere mai potrivit cu pretent, iunile
d-sale.

Grăindu-le aceste, el se-nchină s, i se depărtă, împăcat
cu gândul că e mai bine as, a.

Da, mai bine ar fi fost dacă n-ar fi gustat din plăcerile
timpului de logodnă, dacă Olga n-ar fi fost atât de drăgut, ă
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s, i dacă perii cărunt, i n-ar fi fost atât de des, i pe tâmplele lui.
Se deprinsese el de mult cu gândul că are să fie stăpânit
viat, a lui toată de Olga, care îi era din zi în zi mai lipită de
suflet: de stăpânirea aceasta nu se temea. As, a, din când
în când, însă tot se ivea în sufletul lui îndoiala: parcă tot
t, inea el prea mult la Olga s, i Olga t, inea prea put, in la dânsul.
Când îndoiala aceasta se ivea în sufletul lui, îi venea să se
ducă la Obor, ca să-i mult, umească lui Dut, u pentru că l-a
scăpat.

Nu mai era însă în stare să meargă nicăieri, nici la
Dut, u, nici mai ales la Bondoc.

Iară Olga?
Sunt curios neam de oameni femeile.
Întrebată dacă iubes, te ori nu pe Voicu, ea ar fi fost în

stare să zică că nu, dar îl stimează, t, ine la el, îl pune mai
presus de alt, ii. După ce au trecut vreo două zile fără ca ea
să-l fi văzut, a cuprins-o un neastâmpăr care cres, tea din
minut în minut. Nu-s, i mai găsea locul, nu mai avea poftă
de mâncare, nu mai putea să doarmă: se simt, ea cea mai
nenorocită fiint, ă de pe fat, a pământului.

S, i atâta fată avea Bondoc, căci cei doi băiet, i pe cari-i
mai avea nu erau fete.

Sâmbătă cocoana Firica a alergat toată ziua de la Bon-
doc în Dealu Spirii s, i din Dealu Spirii în Mahalaua Vergu-
lui, iar duminică după-prânz Bondoc a pus caii la trăsură
s, i s-a dus cu nevasta s, i cu fata să facă vizitele cuvenite: la
muma lui Voicu, la fratele lui, la socrii acestuia.
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La răscruci

I - SPRE CASĂ

- O fi, cum zici, purtarea de grijă a lui Dumnezeu, n-o fi?!
nu s, tiu! grăi Tănase urrnându-s, i pe-ndelete drumul; s, tiu,
însă, că vrednicia omului multe poate să-nfrunte.

Andrei se opri pe o clipă s, i se uită cuprins oarecum de
grijă la dânsul.

- Mi-e, parcă, frică să te ascult de câte ori te aud vor-
bind as, a, îi zise. Nu-i a bine când îndoiala se furis, ează în
inima omului.

- Se vede că s, i după trei ani petrecut, i în oaste tu tot
popă ai rămas, întâmpină Tănase as, a, mai în glumă.

- Nu e popia, ci copilăria, răspunse Andrei, s, i dâns, ii
îs, i urmară iar câtva timp drumul în tăcere.

Se întorceau de la oaste acasă, după ce-s, i făcuseră Tă-
nase anul de voluntar, iar Andrei cei trei ani rânduit, i de
lege pentru oamenii de rând. Veniseră pe calea ferată
până la acea mai apropiată stat, iune s, i mai aveau până la
Răscruci, unde s, edeau părint, ii lui Tănase, cale de vreo
trei ceasuri, pe care acum toamna o făceau cu plăcere pe
jos. Des, i cu vreo patru ani mai mare, Andrei îi fusese încă



în seminar bun prieten lui Tănase, s, i-n timpul petrecut
la oaste, unde Tănase îl găsise sergent-major, prietenia
aceasta se mai strânsese.

- Tu s, tii - urmă Andrei - că în seminar nu prea am
fost îndrumat, i spre credint, ă s, i cei mai mult, i dintre noi
vorbeau ca tine, iar după ce am ies, it din seminar, am dat
prea adeseori de preot, i sfătos, i, care nu cred ceea ce zic
în biserică s, i afară din biserică îs, i mărturisesc cu un fel
de fală îndoielile. Nu! - stărui el - popia nu e! Am primit
dimpreună cu întocmirile apusene prea multe din păcatele
apusenilor. Dezbrăcându-ne hainele părintes, ti, ne-am
lăpădat s, i de slăbiciunile lor s, i ne temem că nu cumva să
nu mai fim socotit, i în rând cu oamenii luminat, i dacă ne
vom mărturisi credint, a rămasă din timpul copilăriei în
inimile noastre.

- Nu putem s-o mărturisim dacă n-o mai avem, întâm-
pină iar Tănase.

Andrei iar se opri put, in din drum.
- As, ! - îi zise - nu putet, i să n-o avet, i! Nu se perde

credint, a atât de us, or cum t, i se pare t, ie, căci ea e temelia
viet, ii din copilărie. Mi-e drag - urmă el mergând înainte
- satul meu, mi-e dragă casa parintească, îmi sunt dragi
văile s, i dealurile, dragi îmi sunt oamenii de la noi, fiindcă
cea mai fericită parte din viat, a mea e copilăria, în care
mi s-a croit sufletul, s, i o dulceat, ă nespusă se revarsă în
toată fiint, a mea când îmi reamintesc zilele copilăriei. E
peste putint, ă să uit zilele acestea, care dau farmec întregii
mele viet, i, s, i când mi le reamintesc, trebuie neapărat să
se reivească în sufletul meu s, i simt, ămintele de care eram
stăpânit atunci. Ar trebui să mă-nstrăinez de tot, i ai mei,
să uit pe mama s, i să mă lepăd de ea pentru ca să piară din
mine simt, ămintele în care ea m-a crescut. Nu, Tănase!
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ceea ce tu zici e peste putint, ă. Fără credint, ă, cu adevărat
necredincios, i nu pot să fie decât oameni cărora soarele nu
le-a luminat anii copilăriei, care n-au avut parte de iubire,
copii horopsit, i, muncit, i, chinuit, i, iar aces, tia se fac suflete
înhăinite, cari nu iubesc, ci îs, i petrec zilele în vrajbă cu
semenii lor. Tu s, i eu s, i tot, i oamenii ca noi trebuie neapărat
să credem s, i să nădăjduim!

Drumul lor trecea printr-un stejăris, amestecat pe ici,
pe colo cu tei, cu ulmi, cu plopi, cu carpeni s, i cu frasini, al
căror frunzis, , pis, cat de brumă, îs, i pierduse verdeat, a s, i se
făcuse ici galben, colo ros, iatic s, i iar mai departe portocaliu
ori ros, u ca sângele de bou, iar sub pas, ii lor fâs, iau frunze
scuturate înainte de timp. Ies, ind ei în luminis, ul din cul-
mea dealului, li se deschide deodată o vedere largă peste
valea Teleajenului care se întindea în fat, a lor tăcută până
la munt, ii pierdut, i în ceat, a albăstrie a depărtării, unde ei
vedeau în gândul lor Suzana s, i Cheia.

- Vom fi iubind - grăi Tănase — s, i locurile. Uite, urmă,
arătând spre fundul văii. E oare cu putint, ă să nu iubes, ti
acest cuib de viet, uire neturburată! ?

Andrei dete din cap.
- Numai locurile de care se leagă reamintiri plăcute Ie

iubim, răspunse el. Ceea ce ne dă mult, umirea iubirii sunt
oamenii cari ne-au făcut viat, a plăcută.

-Ai dreptate Andrei, grăi Tănase. Mi-e, precum s, tii,
mai dragă decât oris, icine soră-mea Ileana, s, i de câte ori
mă gândesc la dânsa îmi aduc aminte s, i de locurile în cari
mi-am petrecut copilăria. Ai multă dreptate. Acasă mă
văd mai rar, s, i când mă văd acasă, mi-l aduc aminte pe
tata, gospodarul neobosit, care lucrează fără de răgaz ca
să adune pentru copiii lui s, i să-s, i întemeieze starea. Îl s, tiu
om sărac s, i 1-am văzut cum s-a ridicat în cele din urmă
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cel mai de frunte la Răscruci, fruntas, între fruntas, ii din
Valea Teleajenului. Bucuriile copilăriei mele au fost clăi
de grâu s, i cos, are pline de porumb, zăcătoare de prune s, i
butoaie cu t, uică, care de poame s, i cules de vie, s, i nu pot
să-mi aduc aminte de copilăria mea fără ca să văd în fat, a
hanului carele drumet, ilor, pe cari tata atât de bine s, tia să-i
îndulcească cu vorba lui nesecată, încât nu erau în stare
să treacă fără de a se opri put, in la casa lui.

- Da! îl întrerupse Andrei. Dumnezeu i-a binecuvân-
tat lucrarea-fiindcă era pornită din îndemn curat. El nu
împarte mila ca noi oamenii făcând cu mâna largă dar
din put, in, ci-i luminează pe cei iubit, i de dânsul, ca să
apuce totdeauna calea ce-i duce la izbândă s, i le întăres, te
inima umplând-o de nădejde, ca să meargă cu hărnicie
înainte. N-a fost nenea Ghit, ă numai gospodar vrednic, ci
totodată s, i om des, tept, care a s, tiut cum să-s, i apuce treaba
s, i cum s-o scoată la capăt, un chivernisitor cumpănit, care
le potrives, te toate bine, iar aceasta nu se-nvat, ă, ci vine de
la voia lui Dumnezeu.

- Eu te fericesc — îi zise Tănase - uitându-se la el cu
un fel de mirare, în care era amestecată s, i oarecare milă.

- Nu s, tiu dacă mă vei fi fericind ori nu în adevăr, răs-
punse Andrei; te-ncredint, ez, însă, că eu însumi mă simt
fericit. Câte nevoi mari au căzut pe capul meu, prin toate
numai neclintita mea credint, ă în purtarea de grijă a lui
Dumnezeu m-a ajutat să trec cu inima linis, tită. Am fost,
precum s, tii, nevoit să rămân acasă după ce tata, fie iertat,
a murit s, i ne-a lăsat rău încurcat, i: n-as, fi crezut niciodată
că n-o să mă mai întorc la seminar, ca să-mi urmez studi-
ile. Când însă, toamna viitoare, era să mă întorc, a venit
vorba despre măritis, ul surorii mele. Ai s, i tu soră s, i o să
vezi odată ce lucru mare e să t, i-o ceară un om la care t, ii
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s, i să nu i-o pot, i da. Îl s, tiam pe Vasile din seminar, s, i nu
mă-ndoiam că nu e zestrea ce-l t, ine în loc, dar avea ne-
voie neapărată de vreo 2. 000 lei ca să-s, i ia parohia s, i să-s, i
întemeieze casa, s, i-mi sângera inima când o găseam pe
soră-mea plângând pe-nfundate prin unghere. As, fi fost
în stare să mă vând pe ani de zile înainte ca să-i pot ajuta:
am mai stat dar un an acasă, iar după trecerea acestui an
am fost luat în oaste. Ce făceam eu dacă nu era în sufletul
meu credint, a că as, a vrea Dumnezeu, care s, tie mai bine
decât mine ce mi se cuvine s, i-mi pune pedeci ca să mă
îndrumeze pe calea ce mi-a croit?! Nu-i, Tănase, trai bi-
necuvintat fără de credint, ă, s, i sufletes, te mort mi se pare
omul care s, i-a perdut credint, a.

El se opri deodată cu privirea îndreptată spre vale.
Cotind la dreapta, zărise casele mari s, i frumoase pe

cari Băltac s, i le zidise în timpul celor doi ani de când ei nu
mai fuseseră pe acasă.

- Să fie oare ale lui Băltac?! zise el.
- Adecă de ce nu? grăi Tănase. Nu degeaba a învârtit

mă-sa atâta timp treburile la curtea boierească. Nu s, tie
nimeni cine i-a fost tată; chiar însă dacă nu i-ar fi, cum se
zice, bătrânul, a s, tiut Rada să se folosească de neputint, ele
lui ca să adune ceva pentru băiatul ei. A luat apoi s, i zestre
cu slăbănoaga lui s, i e om zgârcit s, i fără de inimă.

- Om al zilei de astăzi, care s, tie că lumea nu te pret, uies, te
după ceea ce es, ti prin tine însut, i, adăugă Andrei, ci se în-
treabă ce ai s, i cu cine te însot, es, ti. S, i dacă-i vorba - urmă
Andrei - cam as, a s, i trebuie să fie. Nu se poate vedea ceea
ce e în sufletul tău, s, i nici des, teptăciunea, nici s, tiint, a nu-t, i
sunt de vreun folos dacă es, ti nevoit, ca să pot, i trăi, a le
pune în serviciul celui ce are s, i poate să-t, i dea.

Vorbind as, a s, i cotind iar la stânga în mersul lor la vale,
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ei se apropiară de casele cele mari s, i frumoase, un han
încăpător, în partea de jos cârciumă s, i băcănie, iar sus o
mai largă încăpere, cu cerdac mare pentru drumet, ii mai
ales, i, la dreapta „pavilionul” obicinuit în partea locului
pentru horă, iar în fundul curt, ii grajdurile, s, opronul s, i un
pătul.

Din cerdac se uita de-a lungul drumului ce s, erpuia
la deal un om îmbrăcat nemt, es, te, mărunt s, i slab, cu fat, a
lată, suptă s, i ves, tedă, dar cu ochii vii s, i neastâmpărat, i, nu
tânăr, dar mai mult sleit de puteri decât bătrân de zile.

Îi zărise încă la cotitură pe cei doi călători s, i nu putea
să-s, i dea seamă cine sunt s, i ce rost vor fi având.

Tănase, tânăr înalt s, i mlădios, mai mult bălan decât
oaches, , i se părea după umbletul lui legănat un coconas, ,
care numai pentru perdere de vreme umblă pe jos, iar
Andrei, om mai scurt s, i spătos, cu fat, a cam colt, uroasă
s, i cu mustat, a mare, des, i îmbrăcat t, ărănes, te, avea în cap
o s, apcă militară, s, i nici după umblet, nici mai ales după
gesturi nu semăna deloc a t, ăran de rând.

- Da, grăi Andrei după ce se apropiară de han. El e!
Îl cunos, teau amândoi bine pe Băltac. Era vad vestit la

hanul lui, s, i nu o dată făcuseră s, i ei popas aici.
- Pare însă că s-a mai spălat, adăugă Tănase.
As, a s, i era.
Rămas de vreun an s, i jumătate văduv, zgârcitul de mai

înainte se făcuse om cu mâna largă.
„Abia de aici înainte am să trăiesc s, i eu! ” s, i-a zis s, i s, i-a

zidit casele, s-a mobilat boieres, te, s, i-a cumpărat trăsură
us, oară, t, inea cai frumos, i s, i iut, i, se îmbrăca totdeauna ca
de sărbătoare, îs, i da în toate împrejurările silint, a să arate
că nu degeaba s, i-a t, inut până acum strânsă punga s, i că-i
dă mâna să-i facă trai bun fericitei care-i va fi sot, ie. De
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ce folos i-ar fi fost averea dacă nu s, i-ar fi îndulcit viat, a
din ea?! Împlinise vârsta de patruzeci de ani s, i voia să-s, i
trăiască pe plac zilele ce-i mai rămâneau.

El tresări put, in când îl recunoscu pe Tănase, feciorul
bunului său prieten Ghit, ă Chelaru s, i fratele Ilenei celei
frumoase.

- Ce-mi văzură ochii! strigă el scoborând treptele cer-
dacului. Bun sosit din cale lungă! Mă vei s, i uitat de când
nu ne-am mai văzut!

Nu-l uitase nici Tănase, nici Andrei, căci nu se uită s, i
totdeauna plăcut, i sunt oamenii pe cari-i s, tii din timpul
copilăriei.

Era neprefăcută bucuria revederii, s, i peste put, in Tă-
nase, Andrei s, i Băltac s, edeau la masa din cerdac ca trei
vechi s, i buni prieteni, s, i pe când Tănsae s, i Andrei îs, i spu-
neau păt, aniile,

Băl tac îi dumirea asupra celor petrecute pe acasă în
timpul cât au lipsit dâns, ii.

As, a află Tănase că tatăl său, Chelarul, trecuse ca ieri
pe înserate spre Tohani, ca să cumpere vinuri de la Lina
Văduva.

Nu i-a spus Băltac s, i că tot în cerdacul în care se aflau
a petrecut cu lăutari, nici că era în voie bună când a plecat
mai departe, nici mai ales că umblă des s, i stă mult pe la
Lina, care e o femeie voioasă s, i are pivnit, ă vestită; tot îl
mâhnea însă pe Tănase gândul că n-o să-l găsească acasă
pe tatăl său, la care t, inea mult.

Sunt însă trecătoare mâhnirile când se întâlnesc oa-
menii ce nu s-au văzut de mult. Vorba trece de-a valma de
la un lucru la altul s, i nu prea ai timp să te gândes, ti la ceea
ce ai aflat până ce iar alta t, i se spune.

Mai erau apoi s, i la han, unde unul iese, altul intră.
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Nu-s, i încălziră încă bine locurile, când la colt, se ivi,
coborând despre vii, cocoana Paula, cu Viorel, băiatul ei.

Era nevasta subprefectului cocoana Paula s, i venise
numai as, a, în treacăt, la Băltac; ca să-i facă însă plăcere, a
mai rămas s, i făcea de vreo trei săptămâni acum cură de
struguri la aer curat.

Cei doi tineri o s, tiau bine ca cocoană foarte simandi-
coasă s, i se simt, eau strâmtorat, i gândindu-se că au să stea
as, a plini de praful drumului în fat, a ei.

Erau, nu-i vorba, prin partea locului s, i oameni cari o
s, tiau s, i din timpul când o chema Păuna s, i umbla descult, ă
ca celelalte fete din satul ei, precum s, i din timpul când
Naie Văleanu, prefectul, o luase la casa lui, ca să-i dea
oarecare spoială; tocmai de aceea însă cea mai neadormită
grijă a ei era să nu-s, i dea de gol începuturile, vorbea mereu
despre nenea Naie, prefectul, ori nenea Naie, deputatul,
unchiul ei, s, i în vorbă, în îmbrăcăminte, în apucături, până
chiar s, i în mers se arăta cucoană mare, ca nimeni să nu-s, i
mai aducă aminte ce a fost ea odinioară.

Numai acasă la ea, când nimeni n-o vedea, se lăsa să
fie cum în adevăr era, s, i singur d. Moină, sot, ul ei, s, tia cine
1-a luat de bărbat.

Viorel, băiat plin de viat, ă, nu putea suferi pasul domol
al mamei sale. Mai ales când văzu în cerdac s, apca militară,
el o porni înainte s, i urcă pe săltate treptele cerdacului.

Era om făcut Viorel.
Mai avea, ce-i drept, câteva săptămâni până la vârsta

de unsprezece ani, dar era fiul mamei sale, trecea în clasa
a doua, le s, tia toate s, i t, inea să se vâre pretutindeni, un
adevărat copil al timpului, căruia nu-i lipseau decât anii
pentru ca să fie om mare.

Nu înt, elegea Băltac cum adecă Tănase s, i Andrei, pe
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cari îi s, tia seminaris, ti, au ajuns să-s, i facă rândul la oaste.
— Nimic mai deslus, it! îi zise Tănase. Eu am luat baca-

laureatul ca să trec la Facultatea de Drept s, i mi-am făcut
anul de voluntar ca să scap de taxă, iar pe Andrei nu 1-a
găsit asentarea în seminar, de unde plecase cu un an mai
înainte, ci acasă.

— Foarte cuminte! strigă Viorel, copilul des, tept. Nu
se poate prostie mai mare decât să te faci preot după ce
t, i-ai ros timp de doisprezece ani coatele pe băncile s, colilor.
Eu, ce-i drept, n-as, fi ales ca d-ta: azi nu mai pret, uies, te
nimic licent, a în drept. Dar asta e chestiune de gust! D-ta
însă, - urmă el îndreptându-se spre Andrei -, d-ta cu ce
te-ai ales dacă ai plecat din seminar? de ce folos ît, i este
învăt, ătura dacă nici măcar popă nu mai pot, i să fii?

Andrei îl măsură lung s, i din sus în jos, s, i de jos în sus.
Mirat nu era, căci sunt mult, i azi copiii des, tept, i ca Viorel,
dar îi era greu să-l ia în serios s, i nu-l ierta firea să-s, i bată
joc de un copil nevinovat.

— Mi-am făcut - îi zise - s, i eu gustul s, i am ajuns, pre-
cum vezi, sergent-major în oastea României. S, i - adăugă
peste put, in, mai mult pentru ceilalt, i decât pentru copil -
nu stă nicăiri scris că nu pot să fac s, i de aici înainte cei doi
ani de seminar ce-mi mai lipsesc.

- Ai fi în stare să mai umbli s, i de aci înaitne la s, coală?
întrebă hangiul.

- Cu multă plăcere! - îi răspunse Andrei - s, i mult, i au
mai făcut as, a. Vorba e numai să am din ce trăi.

Cucoana Paula trecu prin fat, a cerdacului, dar nu urcă
treptele, ci trecu prin curte, ca să urce scara din dos.

Nu-i s, edea ei bine să stea de vorbă cu oris, ice trecător
care face popas la han.
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II - NEVOI S, I IAR NEVOI

Scăpătase soarele în dosul munt, ilor când Tănase s, i Andrei
au sosit la Răscruci, dar prin amurgul prelungit al văii tot
mai putea Tănase să vadă că nu sunt la casa părint, ilor săi
lucrurile cum le lăsase el.

S, indrila din acoperis, ul caselor era învechită, neagră
aproape, iar de pe peret, i căzuse pe ici, pe colo tencuiala.
Stâlpii ulucilor de împrejmuire începuseră să putrezească
s, i se culcaseră în bătaia crivăt, ului. Gunoiul lăsat de carele
drumet, ilor nu mai fusese de mult rânit s, i sta mormane
prin curte s, i prin fat, a casei. Zăcătoarele de prune de sub
s, opron s, i butoaiele scoase din pivnit, ă pentru culesul viei
erau hodorogite. Via cea frumoasă ce se întindea din sus
de case nu fusese stropită, s, i mana-i uscase toată frunza,
iar vestita lor prunis, te fusese mâncată de omizi s, i era plină
de uscătură.

Le vedea Tănase toate s, i nu-i venea să-s, i crează ochilor.
Era, parcă, în fat, a unei averi rămase fără stăpân, s, i o jale
nelămurită îi cuprindea sufletul.

Ce s-a întâmplat aici? Unde era Chelarul cel vrednic
s, i priceput la toate? Neadormitul purtător de grijă ce s-a
făcut el?

Cu inima din ce în ce mai grea se apropia de casa pă-
rintească: simt, ea că dureroase lucruri o să afle s, i-i venea
să se întoarcă înapoi, ca să rămâie în nes, tiint, ă.

Nu tot as, a s, i Andrei.
Privindu-le pe toate cu ochii sufletului său, el nu le

vedea cum erau acum, ci cum le s, tia de odinioară, s, i inima
i se umplea de bucurie. Petrecuse ani de zile de-a rândul
câte o săptămână, două la casa aceasta, unde tot, i îl iu-
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beau ca pe un bun povăt, uitor al mai tânărului său prieten
s, i unde avea s-o revadă acum pe Ileana, femeie în toată
puterea. Nu-i făgăduise ea, ce-i drept, niciodată c-o să-l
as, tepte, dar a lăsat-o fată mare, s, i acum, după trei ani, tot
fată mare o găsea, des, i mult, i o vor fi pet, it. Ce-i pasă lui
de s, indrila din acoperis, , de tencuiala căzută din peret, i, de
stâlpii culcat, i de crivăt, ori de mormanele de gunoi, când
s, tia că peste put, in va sta fat, ă în fat, ă cu ea! Vedea numai
ce-i doreau ochii.

S, i as, a s, i trebuia să fie.
Tănase nu le mai vedea nici el celelalte după ce mumă-

sa se ivi în cerdac, iar Ileana, zărindu-i, porni în fuga mare
spre dâns, ii. Bucuria curată s, i viuă le covârs, es, te toate, s, i cel
ce e vesel în sufletul lui îs, i păstrează veselia s, i în mijlocul
celor mai grele nevoi.

Nu mai s, tiau Elena s, i Maria, mama ei, ce să le facă s, i
ce să le zică în clipa neas, teptatei revederi. Îi întrebau pe
sărite de toate nimicurile, le întrebau s, i ei tot as, a s, i nu mai
ajungeau nici ele, nici dâns, ii să dea răspuns.

Întocmai însă precum valurile se domolesc după ce
încetul cu încetul se as, ează vântul, s-au potolit în cele din
urmă s, i ei, s, i pe când Tănase s-a retras într-un colt, , vor-
bind mai pe s, optite cu mamă-sa, Ileana s, i Andrei au rămas
în cerdac stând fat, ă în fat, ă s, i nemais, tiind nici el, nici ea
ce să mai întrebe.

Nu mai întreba Maria, ci spunea, spunea mereu s, i-s, i
vărsa tot focul, iar Tănase asculta s, i dedea mereu din cap.
„Nu se poate! zicea el! Minciuni! Nu crede! Câtă răutate?!
Nu lăsa să te prostească! Nu! ” Nu-l ierta pe el firea să
creadă ceea ce mama lui îi spunea, s, i sângele îi năvălea în
obraji când vedea că din când în când câte o lacrămă se
ivea în ochii mamei sale.
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- S, i te-ai gândit as, a câteodată s, i la mine? întrebă în
cele din urmă Andrei.

- Ba bine că nu! îi răspunse Ileana cu inima deschisă.
N-a trecut zi dată de Dumnezeu fără ca mama s, i eu să ne
fi întrebat ce vei mai fi făcând s, i cum t, i-o fi mergând. Nu
es, ti d-ta în stare să-t, i închipuies, ti cât de mult t, ine mama
la d-ta s, i ce mult s-a bucurat când a aflat că suntet, i cu
Tănase în acelas, i batalion.

Andrei se simt, ea foarte strâmtorat.
- Totdeauna - îngână el - lelea Maria a fost cu inimă

bună s, i duioasă fat, ă de tot, i.
- Nu tocmai fat, ă de tot, i, întâmpină Ileana; sunt s, i oa-

meni pe cari nu poate să-i sufere: ne iubes, te însă pe Tănase
s, i pe mine s, i s, tie că ne es, ti bun din toată inima.

- Cu cei buni nu pot, i să fii decât bun - răspunse Andrei
s, i mai strâmtorat - s, i cu cât mai mult trăies, ti cu dâns, ii, cu
atât mai mult t, i se lipesc de inimă.

Peste fat, a Ilenei trecu un fel de suflare dureroasă.
- Uite! - zise ea vorbind rar s, i cam în silă - tata nu e

as, a. De’la un timp încoace el pare a-s, i fi schimbat gândul.
- Care gând? - întrebă Andrei - s, i cum s, i 1-a schimbat?
- Să vezi, răspunse ea căutând oarecum vorbele. Mai-

nainte vorbea s, i el ca noi. În urmă râdea de vorbele noastre,
iar acum se supără când ne aude vorbind.

Andrei rămase câtva timp nemis, cat s, i cu răsuflarea
oprită, ca omul prins fără de veste asupra unei fapte rele.
Înt, elegea parcă de ce anume se supără tatăl fetei s, i-l vedea
în gândul lui pe Viorel cel des, tept. El făcu un pas spre
Ileana, îi luă mâna s, i se uită stăruitor în ochii ei.

- Ce-l face să se supere? întrebă vorbind mai încet.
Ileana nu s, tia încă să-s, i ascundă gândurile.
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- Zice că es, ti om fără de rost, răspunse ea. Dar ce-mi
pasă mie de asta?!

Andrei începu să tremure. Îi venea să intre în pământ
de rus, ine s, i-ar fi voit să fugă s, i să nu se mai uite înapoi.

- El are dreptate! grăi dânsul cu hotărâre.
- Ba nu are, răspunse ea cu-ndărătnicie. Iarba cres, te

la plointe s, i se usucă în timp de secetă: ceea ce e-n inima
omului e fiindcă trebuie să fie, s, i n-ai nici să te miri, nici
să te superi că este.

Andrei se uită lung la ea. O s, tia de când era copilă mică
s, i totdeauna i-a fost dragă, niciodată nu s, i-a gândit-o însă
atât de limpede la cap.

- As, a e - zise - cum zici, dar e păcat să te pui împotriva
voint, ei tatălui tău.

Ea dete din cap.
- Nu! răspunse. Păcat ar fi dac-as, face ceea ce el nu

vrea; nu poate însă să fie păcat ceea ce simt numai, căci
asta vine de la sine s, i fără de voia mea.

- Faci, când stai de vorbă cu mine, căci el n-o vrea nici
asta, întâmpină Andrei întorcându-se spre Tănase, care-n
clipa aceea se depărta de mumă-sa stăpânindu-s, i firea.

- As, ! zise ea-n pripă. Asta nu mi-o poate cere nimeni.
Vorba fusese ca vechii s, i bunii prieteni să petreacă

câteva zile împreună; dacă n-ar fi fost însă pe-nserate, ei
s-ar fi despărt, it fără de întârziere.

Le era amândurora parcă li se prăbus, es, te casa-n cap.
Tănase t, inea să rămâie singur cu ai săi, ca să se dumi-

rească pe deplin, s, i-i eră nesuferit gândul că Andrei, mai
stând, ar putea să afle s, i el câte ceva despre cele petrecute.

Andrei nu mai putea să stea într-o casă al căreia stăpân
nu-l vedea bucuros. Nu-l ierta firea să mai stea de vorbă cu
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Ileana când s, tia că aceasta-l supără pe tatăl ei. Nu mai avea
el ce să caute-n casa aceasta. O nenorocire era slăbiciunea
lui pentru Ileana, cu cât mai mare slăbiciunea, cu atât mai
cumplită nenorocirea.

Sărmana mama lui! Cum avea el să i-o spună aceasta?!
- M-a răzbit foamea s, i oboseala, grăi Tănase.
Dacă nu putea Tănase să plece, ei trebuiau să îmbuce

în pripă ceva s, i apoi să se despartă, culcându-se unul într-o
pane, altul în alta.

- S, i pe mine, răspunse Andrei, care t, inea să rămâie s, i
el singur cu gândurile lui.

Ileana se duse dar în grabă la bucătărie, ca să spargă
câteva ouă s, i să le facă jumări, apoi le as, ternu masa s, i le
mai aduse s, i câteva bucăt, i de brânză, s, i nu se înnoptase
încă când Andrei se zbătea în culcus, ul lui, în vreme ce
Tănase o ispitea pe Ileana, care era în toate mai dumirită
decât mama ei.

- Rar îl mai pomenes, ti treaz - as, a zisese bătrâna - îs, i
petrece tot timpul la văduva aceea s, i e rău încurcat.

- As, a s, i le-nchipuies, te mama, grăi Ileana. E adevărat
că e mereu în voie bună, dar beat nu 1-am văzut niciodată.
Îi place să stea de vorbă mai cu unul, mai cu altul, îi plac s, i
lăutarii, s, i stă la Lina fiindcă acolo îs, i găses, te totdeauna
tovarăs, i de petrecere; să nu crezi însă, Tănase, că are, cum
zice mama, vreo legătură cu văduva aceea. S, i, dacă-i vorba,
adăugă ea, a muncit destul s, i destul a agonisit în viat, a lui:
nu noi avem să-l judecăm dacă acum din al lui îs, i mai
îndulces, te viat, a.

- Da, i se cuvine! zise Tănase mai linis, tit. Acum ne
vine nouă rândul să muncim. Mama îmi spune însă că e
rău încurcat.

- Multe va fi zicând mama, răspunse fata. Ea se gândes, te
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mai mult la noi decât la el s, i-ar vrea să meargă toate ca
mai-nainte, ceea ce nu e cu putint, ă. Îl s, tii pe tata, urmă ea
punându-i o condică pe masă. Fiindcă nu s, tie să scrie, nu
uită nimic s, i mi le spune mie toate, ca să le trec aici. Iată
- urmă ea deschizând iar condica - vezi tu însut, i, ca să te
încredint, ezi.

Are mult, i datornici s, i stă bine după ce-i vor fi plătit
aces, tia, s, i tu s, tii bine că oamenii plătesc, mai curând, mai
târziu, dar plătesc când pot.

Tănase frunzări câtva timp, ca să vadă cam ce fel de
oameni îi sunt tatălui său datornici, apoi o luă de la început
s, i făcu fat, ă cu fat, ă, foaie cu foaie adunarea, în vreme ce
soră-sa sta-n picioare la spatele lui s, i-i îndrepta gres, elile
făcute în pripă.

Urmând cu adunarea, el se făcea din ce în ce mai voios.
Trecuse peste treizeci de mii de lei, o întreagă avere, s, i tot
mai erau foi de adunat.

- Nu mi-as, fi închipuit niciodată că are atât de mult,
zise el oprindu-se pe o clipă în lucrarea lui.

- Nici nu are, grăi dânsa. Nu tot, i banii aces, tia sunt
ai lui. La vreme de nevoie s-a mai s, i-mprumutat, ca să-i
poată ajuta pe oameni.

- S-a-mprumutat?! strigă Tănase, cuprins iar de grijă.
Cu cât?

- Asta numai el ar putea să t, i-o spună, răspunse Ileana.
Eu scriu numai ceea ce are să ia. Ceea ce are să dea, zice
dânsul, au să scrie cei ce au să ia.

- Dar dacă scriu prea mult?! strigă iar Tănase. Va fi luat
fără îndoială cu camătă: oamenii îi plătesc s, i ei camătă?

- Tot numai el ar putea să t, i-o spună!
- Nu s, tii nici cam de la cine se împrumută s, i cui îi este

dator?
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Ileana dete din umăr.
- Mie îmi spune numai pe aceia cărora le plătes, te când

ia de la oameni, grăi dânsa. E văduva, e o cocoană, cine-o
fi, e Băltac. . .

- Destul! o întrerupse el. Le s, tiu acum s, i celelalte!
Care va să zică tatăl său a ajuns mijlocitor al unor că-

mătari nemilos, i, cari trebuiau neapărat să-l ducă în cele
din urmă la ruină.

Un singur simt, ământ îl stăpânea în clipa aceasta: că
cineva trebuie să moară dacă e vorba să scape cei despuiat, i.

- Dar oamenii aces, tia sunt ajuns, i la sapă de lemn -
strigă el ies, it din sărite - nu mai au nimic, nu mai pot să
plătească: cine poartă greul carnetelor dacă ei nu plătesc!

- Plătesc, Tănase, grăi dânsa zâmbind a linis, te sufle-
tească. Eu s, tiu cât au plătit în timpul de când le port soco-
telile: muncesc, rabdă la foame s, i la frig s, i plătesc, mereu
plătesc.

- Dar dacă nu găsesc de lucru?!
- N-ai decât să le caut, i, răspunse ea. 1-am spus-o s, i

tatei de câte ori, ajuns în strâmtorare, se supăra, dar nu
vrea să mă înt, eleagă. Nu e sărac cel ce e sănătos s, i are două
brat, e: dă-i de lucru, căci ai ce să iei de la el.

Nu se poate ceva mai apropiat de mintea omenească
decât acest gând al Ileanei; Tănase se uita, cu toate aceste,
cu un fel de mirare la ea.

Da! dânsa avea multă dreptate. N-ai decât să le dai
oamenilor de lucru pentru ca să te salt, i tu s, i să-i scapi s, i
pe ei de nevoi. Dacă e vorba, toată bogăt, ia omenească din
munca brat, elor omenes, ti s-a adunat, s, i sunt put, in pentru
cele câteva sute de oameni câteva zeci de mii de lei: li-e
destul o vară ca să scape pe nesimt, ite s, i să nu mai aibă
nevoie de a se împrumuta.
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- As, a e - zise el -, n-ai decât să le caut, i de lucru.
Trecuse miezul nopt, ii fără ca el să se fi simt, it, cum

zisese, răzbit de oboseală. Acum, când i se arătase calea
de scăpare, deodată îi încetă s, i încordarea sufletească s, i el
se ridică obosit, ca să se as, eze la odihnă.

Chiar mai înainte decât dânsul se linis, tise Andrei.
S-a zbătut, ce-i drept, timp îndelungat în culcus, ul lui,

nemais, tiind încotro s-o apuce s, i ce să facă, s, i i se părea
că nu mai poate să trăiască în lumea aceasta: a căzut însă
în cele din urmă în genunchi s, i s-a rugat lui Dumnezeu
să-i potolească patimile s, i să-i lumineze mintea, ca să ni-
merească calea ce-i este croită s, i să-i înarmeze inima cu
răbdare, ca să poată stărui în ea. S-a rezemat pe Dumne-
zeu s, i a fost cuprins de un somn linis, tit s, i adânc, care i-a
întărit trupul s, i i-a lămurit sufletul.

Dimineat, a zilei următoare erau schimbat, i cu desăvârs, ire
la fire amândoi, s, i Tănase ar fi voit să-l mai oprească pe
prietenul său, dar îi era neapropiat, scurt la vorbă, hotărât
s, i gata chiar în clipa des, teptării sale de plecare.

- E - zicea s, i Ileana - firească dorint, a lui de a vedea,
după trei ani, cât mai curând pe ai săi, dar nu era departe
de acasă de la el până la Răscruci.

S, i-a plecat Andrei ca omul care a avut comori nemăsu-
rate s, i le părăses, te de bunăvoie, linis, tit s, i fără ca să se mai
uite înapoi.

III - ICOANA VREMII

„Înainte, băiet, i! ” le strigă Ghit, ă lăutarilor când află că fe-
ciorul său a trecut spre Răscruci s, i că era însot, it de Andrei
al preotesei.
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Se bucura că după doi ani o să-l vadă iar s, i-i ardea
să afle cum s-a făcut de când nu 1-a mai văzut; nu mai
avea însă până acasă decât cale de vreun ceas s, i-i venea
mai bine să meargă pe îndelete, ducându-s, i buiestras, ul
de căpăstru, s, i cu lăutarii după el, ca toată lumea să vadă
că-i voios s, i n-are de ce să fie mâhnit.

Numai din când în când îi venea să pună piciorul în
scară s, i să se salte în s, ea. Îi dedea zor gândul că Tănase era
însot, it de Andrei, care n-avea, nu mai avea ce să caute la
Răscruci. În zadar! S-au schimbat vremurile. De ce să-s, i
facă omul inimă rea, când poate să nu s, i-o facă?!

Era însă om de fire vârtoasă Ghit, ă s, i nu s-a săltat în
s, ea: as, a - ducându-s, i calul de căpăstru s, i cu lăutarii după
el - a sosit acasă.

Îi s, i s, edea bine.
Înalt, spătos, cu fat, a curată, rumenă s, i totdeauna zâm-

bitoare, cu sprâncenele dese s, i subt, iri s, i cu ochii vioi, el
mergea mlădiindu-se la tot pasul, purtându-s, i sus capul
s, i răsucindu-s, i din când în când lunga mustat, ă neagră,
un om de rară frumuset, e, asupra căruia ochii tuturora se
opresc s, i căruia toate îi s, edeau bine. Îi era s, i lelei Măriei
destul să-l vadă ca să i le treacă toate cu vederea, s, i curată
a fost bucuria casei când el s-a ivit în depărtare, curată a
rămas s, i după ce el a sosit la ai săi.

Avea Ghit, ă Chelarul ca numai put, ini oameni darul de
a face ca tot, i să intre în voile lui s, i de a nu lăsa pe nimeni
să-l ducă unde el nu vrea să meargă.

S-a uitat o dată împrejur s, i s-a încredint, at că Andrei
plecase, n-a mai cercetat apoi de ce s, i cum a plecat, s, i i-ar
fi tăiat oris, icui vorba dacă ar fi voit să-i spună.

Abia după-prânz, când a rămas singur cu Tănase, a
adus vorba asupra lui Andrei.
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- Bun băiat s, i cuminte - grăi dânsul - s, i mult m-as, fi
bucurat dacă as, fi putut să-l am între ai casei mele.

- S, i de ce n-ai fi putând să-l ai? întrebă Tănase, oare-
cum speriat.

- Pentru că s, i-a stricat tot rostul, îi răspunse tatăl său.
Ce-ar mai putea să iasă din el? S, tie multă carte s, i e vrednic
ca numai put, ini: azi însă lumea nu mai cercetează ce s, tii
s, i la ce te pricepi, ci-t, i cere răvas, de drum.

- N-are decât să mai facă s, i cei doi ani de seminar ce-i
mai lipsesc, întâmpină Tănase, s, i popă ca dânsul rar ai
mai putea să găses, ti.

Ghit, ă se uită lung la dânsul.
Era amărât în sufletul lui, iar omul amărât trece cu

vederea partea bună a lucrurilor s, i vede în toate numai
ceea ce i se pare rău.

- Dac-as, mai fi eu tot cel ce am fost - zise - ca să-i dau
zestre s, i să-l pot t, ine doi ani la Bucures, ti. Nu-i însă, băiete,
cu putint, ă. Au trecut - urmă uitându-se cu un fel de jale
la fiul său, ajuns om acum în toată firea - s-au dus timpu-
rile noastre, s, i vremuri grele au dat peste noi: nu cel mai
vrednic, ci cel mai stăruitor apucă azi înainte.

- Vrednicia în toate timpurile iese biruitoare! întâm-
pină Tănase, care, om cu s, tiint, ă de carte, se socotea mai
cu minte decât tatăl său.

Chelarul îs, i răsuci mustat, a măsurându-l de sus până
jos.

Una din marile mult, umiri ale viet, ii e să stai de vorbă
cu fiul tău s, i să-l pot, i socoti mai presus de tine, un pas
înainte în desfăs, urarea neamului tău. S, i ar fi putut Ghit, ă
să-s, i socotească feciorul mai presus decât sine. Înalt s, i el s, i
bine făcut, mai semăna cu mama lui, care era bălană, s, i era
încă mai frumos. Numai zâmbetul necontenit al tatălui
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său îi lipsea. S, tia apoi multă carte, s, i nu o dată îs, i zicea
Chelarul: „Ce nu pot eu, o să poată el; ce nu mi-e dat mie, o
să-i fie lui”. Oris, icât de multe ar fi avut însă Tănase, era un
lucru care-l punea pe tată mai presus de fecior: trăise mai
mult, se frecase mult prin lume, învârtise multe daraveri,
descurcase fel de fel de treburi cu fel de fel de oameni s, i le
judeca toate după cum s, tia din păt, ăniile lui.

- În toate timpurile iese - grăi el - biruitoare vrednicia;
vorba e numai că aceea ce azi e vrednicie nu e s, i mâne. Voi,
cari le s, tit, i toate din cărt, i, vă deprindet, i încetul cu încetul a
vedea lumea nu cum ea în aievea e, ci cum vi-o arată cărt, ile.
Nu-i as, a lumea adevărată! Vrednic era odată omul cinstit
s, i cu inima curată care muncea întins s, i cu pricepere s, i
s, tia să-s, i chivernisească avutul, ca să-l sporească pentru
copiii săi s, i pentru zilele bâtrânet, elor sale; azi vrednic e
cel ce s, tie să adune bogăt, ii, oris, icum le-ar fi adunând.

- Nu-i as, a, tată, îi răspunse Tănase; s, i azi lumea hules, te
pe cei ce se folosesc de mijloace urâte ca să se îmbogăt, ească.

- În cărt, ile voastre îi hules, te - întâmpină Ghit, ă - dar
în lumea cea adevărată nu mai cercetează nimeni cum
te-ai înstărit, ci te saltă dacă ai stare s, i te socotes, te nemer-
nic dacă n-ai s, tiut să te foloses, ti de împrejurări ca să t, i-o
faci. Da, de când cu telegraful s, i cu calea ferată, nici nu
mai e chip să-t, i faci prin muncă cinstită vreo stare mai
însemnată, s, i noi cei ce mai-nainte învârteam treburile
tânjim muncind în sec. Ce treabă mai pot să fac eu cu cele
două-trei miis, oare ale mele, când mis, ună prin sate agent, ii
străinilor cu sute de mii s, i le adună toate, ca să le ducă cu
calea ferată?! Acolo unde eu trebuie să caut ca să-mi găsesc
socoteala, un câs, tig de zece bani, ei se mult, umesc cu două
parale, fiindcă la sutele lui de mii două parale fac mult.
Îmi urcă dar pret, urile s, i mă dă la o parte.
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- Tocmai acesta e folosul noilor întocmiri, grăi Tănase.
Căile ferate au ridicat pret, ul avut, iilor noastre s, i au scos
la iveală bogăt, ii cari mai înainte zăceau ascunse ori se
prăpădeau, fiindcă nimeni nu se folosea de ele. Ce era
odată s, i ce e azi în t, ara noastră?!

Ghit, ă iar se uită lung la el.
- Acesta e - îi zise - un lucru despre care tu nu es, ti încă

în stare să-t, i dai seamă. Noile întocmiri au fost puse la cale
nu din dragoste pentru noi, ci pentru ca banii străinilor
să fie întrebuint, at, i cu folos pentru cei ce îi aveau.

- Dar s, i pentru noi?! strigă Tănase.
- Eu simt în fiecare zi că nu! răspunse Ghit, ă. O să-t, i

spun un singur lucru, din care o să te dumires, ti tu, urmă el
după o mică pauză. Cocoana Paula, nevasta subprefectu-
lui, pe care o s, tii s, i tu, are un prieten care s, tie să găsească
bani cu patru la sută s, i o împrumută cu s, ase la sută. Băltac
s, i alt, ii iau de la dânsa cu zece s, i-i împrumută pe sătenii
nevoias, i cu cinsprezece până la douăzeci la sută, după cum
e nevoia omului.

Acum înt, elegea Tănase rostul condicei pe care i-o ară-
tase Ileana.

- D-ta - întrebă el cam cu sfială - cu câte la sută te
împrumut, i?

- Eu - îi răspunse tatăl său ca-n treacăt - nici nu iau,
nici nu dau cu camătă.

- Tot ai însă s, i datorii, s, i datornici, întâmpină Tănase.
- Asta - grăi Ghit, ă cam scos din răbdare - e o socoteală

pe care tu n-o înt, elegi. Nu cumva vrei să mă ispites, ti, ca
să-mi ceri socoteală?! Vorba nu e ce fac ori nu fac eu, ci
de ce nu pot să-l iau pe Andrei între ai casei mele. Am fă-
cut - urmă el as, ezat — put, ină stare, pe care o am, lucrând
cu sătenii. Azi sătenii muncesc ca să t, ină traiul bun al
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slujbas, ilor sporit, i din an în an, s, i ca să plătească s, i carne-
tele banilor cu cari s-au făcut înnoirile de cari îmi vorbis, i,
s, i carnetele lui Băltac, ale cucoanei s, i ale prietenului ei: de
unde să mai iau s, i eu ca să-i dau fetei zestre s, i să-mi t, in
ginerele la Bucures, ti?

- Andrei nu cere zestre, zise Tănase.
- Nu dau eu însă fără zestre fata după un om care n-

are nimic, îi răspunse Ghit, ă. Asta se făcea mai înainte,
când omul vrednic putea să se ridice din vrednicia lui. Azi
trebuie să ai cheag dacă vrei să pornes, ti cu bine în calea
viet, ii. L-ai văzut pe Băltac ce case frumoase a ridicat în
locul cocioabei pe care a luat-o de zestre?!

- Nu cu vrednicia, ci cu mis, elia! strigă Tănase.
Ghit, ă Chelarul se ridică, se plimbă put, in prin casă,

apoi se opri în fat, a feciorului său.
- Despre Băltac să nu vorbit, i as, a, îi zise el potolit. Sub-

prefectul s, i nevasta lui îi sunt prieteni; prefectul, când se
abate pe aici, la el trage; chiar episcopul a mas la dânsul
astă-vară, când a trecut spre Suzana: primarii s, i notarii
tot, i îi sunt slugi. Nu te speria de cele douăzeci la sută:
obrazul curat cu cheltuială se t, ine.

El iar se plimbă s, i iar se opri.
- Mă întorceam - urmă el - săptămâna trecută de la

Ploies, ti s, i m-am dus să-mi iau un bilet de tren. Fiind zi de
târg, era înghesuială la casă s, i trebuia să as, tept ca să-mi vie
rândul. Pe când însă eu as, teptam, alt, ii, cari-l cunos, teau pe
casier, îi dedeau banii peste umărul meu, îs, i luau biletul s, i
porneau mai departe. Până chiar s, i sergentul pus acolo ca
să t, ie buna rânduială, cumpăra bilete pentru cunoscut, ii
lui. N-am pierdut, ce-i drept, trenul, dar fierbeam în mine
s, i am făcut venin pentru un an de zile. Uite, as, a se petrec
lucrurile în zilele noastre pretutindeni. Tu nu s, tii ce va să
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zică sfănt, uiala. Nu mai vorbesc de primarii s, i de notarii
de la sate, cari te poartă de azi pe mâine dacă nu-i cinstes, ti,
fie măcar s, i numai cu o t, uică. Am luat însă, ca să le mai dau
oamenilor de lucru, astă-vară asupra mea câteva poduri.
Vai de capul meu prin câte am trecut până ce am ajuns
să mă pot apuca de lucru, s, i mi s-a înăcrit viat, a până ce
am ajuns să-mi iau banii. Nu-mi cerea nimeni nimic, dar
stăteam ceasuri întregi pe la us, ile slujbas, ilor mici s, i mari
ca să pot lua o iscălitură, s, i mi-am mâncat tot câs, tigul cu
drumurile, cu hotelurile s, i cu mesele. Lui Băltac toate îi
merg limpede s, i iute. Când pleacă de acasă, un buzunar
îi este plin de bilete de recomandat, ie, iar celălalt ticsit cu
mărunt, is, , s, i us, ile îi stau deschise. Bine, băiete, asta-l t, ine
ceva! Unul, mai fără de rus, ine, primes, te bani nenumărat, i.
Altul îl roagă să-i caute fie ouă, fie pui, fie unt proaspăt,
fie poame, fie t, uică veche, fie un butoias, de vin bun, fie
cine mai s, tie ce, iară el aleargă, caută, trimite s, i uită să
ceară pret, ul. A intrat în gândul tuturora că i se cuvine
fiecăruia să tragă foloase din dregătoria în care se află, s, i
eu s, tiu oameni foarte cumsecade cari nici nu cer, nici nu
primesc, dar trec cu vederea sfănt, uielele pe cari le fac cei
mai mărunt, i. Băltac o pune s, i asta-n socoteală, s, i dacă-i
judeci bine, put, in îi mai rămâne din cele douăzeci la sută.
Vântură s, i el s, i cerne prin ciur mai rar, ca să-i rămâie s, i
câte un bob în pleavă.

- O fi pe ici, pe colo cum zici - grăi Tănase -, dar peste
tot nu-i as, a. Prea t, i se par toate posomorâte.

- Fiecăruia lucrurile îi sunt cum i se par, fiindcă altfel
nu poate să le vadă, răspunse tatăl zâmbind. E păcatul
meu că nu mă pot potrivi cu oamenii de astăzi, urmă peste
put, in, cuprins de mâhnire. După mintea mea de om fără
s, tiint, ă de carte, noi trebuia să muncim cu tot, ii mai mult,
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să cheltuim mai put, in, să adunăm fiecare câte ceva s, i să
facem numai înbunătăt, irile care se puteau face din al nos-
tru. O să vie, as, a cred, timpul când tot, i o vor înt, elege-o
aceasta, dar eu n-o s-o mai duc până atunci. Îmi trăiesc
dar traiul as, teptându-mi sfârs, itul, s, i să nu te miri dacă mă
vezi cum m-am făcut. Nu mai cred că bunele silint, e pot
să mă ducă înainte, nu pot să mă mlădiez s, i le las toate în
voaia întâmplării. Es, ti om făcut acum s, i ai în tine toată
credint, a tineret, elor tale: dacă te socotes, ti mai îndemâ-
natec decât mine, ia-le toate, pe timpul cât stai acasă, în
seama ta, fă cum te taie capul, s, i să vorbim peste două, trei
luni de zile.

- Primesc! - strigă Tănase sărind în picioare - dar
atunci trebuie să mă lămures, ti despre toate.

- O să te lămures, ti tu însut, i — îi răspunse tatăl său -
din condica pe care o găses, ti la Ileana. Când aveam bani, îi
ajutam pe săteni fără camătă, s, i rămâne să mă plătească în
zile de lucru făcute fie la mine, fie în socoteala mea aiurea
ori să-mi deie cu pret, urile zilei prune, vin, porumb, ce vor
fi având. Când nu aveam bani, luam pentru dâns, ii, ca să-i
scap de carnete mari, de la cocoana cu zece, iar de la Băltac
cu doisprezece la sută. Aces, tia sunt însemnat, i în condică
cu cruce s, i sunt trecut, i s, i la cocoana ori la Băltac. N-ai dar
decât să aduni pe cei însemnat, i cu cruce la o parte s, i vezi
cât am să iau eu de la oameni.

- Dar cu văduva cum stai? întrebă Tănase mai sfiicios.
- Cu dânsa am alte socoteli, care nu te privesc, îi răs-

punse Ghit, ă. Îmi dă vin cu pret, uri potrivite s, i pentru mine,
s, i pentru ai mei, s, i plata se face după ce s-au petrecut vi-
nurile. Asta e o socoteală pe care o poartă ea, s, i grija mea
e numai ca plata să se facă la timp.

„Care va să zică alergi în treburile ei”, ar fi voit Tănase
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să zică, dar n-a zis, s, i rău ar fi făcut dacă ar fi zis, căci în
adevăr în treburile sale s, i-n ale oamenilor săi a alergat s, i
alerga Ghit, ă Chelarul.

Nu prea stăruia însă nici el în gândul lui. Îi era destul
c-a ajuns stăpân.

IV - SOCOTEALA DIN TÂRG

- Pe cine să te razămi, părinte?! grăi maica preoteasă,
mama lui Andrei. Prea sunt răi oamenii.

- Sunt cum i-a lăsat Dumnezeu, răspunse părintele Ilie,
un om înalt s, i uscăt, iv, cu fat, a arsă de soare s, i cu barba cam
rară; s-ar fi stins însă de mult semint, ia omenească dacă cei
mai mult, i dintre oameni n-ar fi buni s, i cu minte. Eu - urmă
el pornindu-se la vorbă — de put, ină învăt, ătură am avut
parte s, i nu s, tiu cum a ajuns tata să mă popească: mă t, in,
cu toate aceste, mai bine decât cei mai mult, i dintre preot, ii
din judet, . Îmi fac treaba cum mă pricep, îmi caut de-ale
mele, nu mă potrivesc cu cei ce nu sunt de seama mea, nu
mă vede nimeni nici la cârciumă, nici pe la primărie, unde
se urzesc de toate relele, s, i o duc bine, destul de bine. O
mie, două mii de lei se găsesc totdeauna în casa mea, ba
chiar s, i mai mult dacă dă Dumnezeu să meargă albinele
bine. E binecuvântată albina: zboară de ici până colo, îs, i
caută însăs, i hrana s, i nu cere, ca să-t, i aducă câs, tig bun,
decât put, ină purtare de grijă. Asta i-o dă preoteasa, care
toarce, urzes, te, t, ese, coase, îs, i t, ine casa, îs, i păzes, te copiii
s, i, as, a printre picături, mai dă din când în când raită pe
la stupină. O cunosc albinele ca pe matca lor, zbârnâie
împrejurul ei ca-n timpul roirii, dar n-o supără nici una,
Doamne feres, te! Păcat ar fi - urmă schimbând iar vorba -
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ca Andrei să rămâie as, a la jumătate de drum. Carte s, tie
multă s, i n-avem prin împrejurime preot care s-ar putea
sămui cu el fie-n învăt, ătură, fie-n cele biserices, ti. Nu-i
lipses, te decât forma, iar pe aceasta o capătă us, or.

- As, a e, părinte, s, i nu s, tiu cum să-t, i mult, umesc pentru
bunătatea pe care-o ai - răspunse preoteasa -, dar Andrei
stă pe gânduri, fiindcă se teme, as, a zice, că n-o să-t, i poată
înapoia banii la timp.

Părintele Ilie se strâmbă put, in, parcă 1-ar fi pis, cat ci-
neva s, i t, ine să nu-s, i dea pe fat, ă durerea.

- Doamne, - zise el - dar eu nu-i dau timp hotărât. Când
o putea. S, -o poate un om ca dânsul! N-are, după ce se va fi
întors, decât să-s, i întindă mâna ca să ia zestre frumoasă.

Asta o s, tia părintele bine, căci avea s, i el o fetis, cană de
vreo cincisprezece ani.

- As, a cred s, i eu - grăi preoteasa -, dar, uite, el mai stă
pe gânduri, s, i silă nu i se poate face.

Nu-i rămânea părintelui Ilie decât să se mult, umească
cu acel „mai”, pe care preoteasa îl rostise cam apăsat, as, a i
se părea lui.

- Mult - zise, as, a ca pentru dânsul - n-o să mai poată
sta pe gânduri, că se-ncepe anul s, colar, s, i te pomenes, ti, că
n-o să-l mai primească în seminar.

As, a s, i era, s, i Andrei stătea ca pe jeratec; nu-l ierta însă
firea să ia o hotărâre, căci Tănase îi trimisese vorba că are
să vie pe la dânsul după ce va fi pus lucrurile la cale. Îl
as, tepta însă s, i nu mai venea.

„O fi - gândea el - mai greu de cum i se va fi părut lui
să le pună la cale. ”

De tot greu era.
„Am - îs, i zisese el după ce tatăl său le-a lăsat toate în
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purtarea lui de grijă - să-mi proptesc ulucile, să rânesc
curtea, să cârpesc acoperis, ul pe unde s-o fi strecurând
ploaia s, i să tencuiesc peret, ii. Voi curăt, i apoi prunis, tea
de uscături, voi săpa via cu cazmaua, că-n timpul iernii
umezeala să pătrundă mai bine la rădăcină, o voi tunde
acum toamna înainte de-ngropare, ca să nu peardă prea
mult suc la primăvară, s, i rămâne să port de grije ca anul
viitor să fie stropită de două ori. ”

Pentru toate aceste îi trebuiau put, ini bani s, i multe zile
de lucru.

Avea pe la oameni s, i bani, s, i zile de lucru.
Le avea însă pe hârtie, s, i ca să le poată avea s, i-n fiint, ă,

trebuia să-i cheme pe oameni ca să se înt, eleagă cu dâns, ii,
căci nu putea face ca tatăl său, care, s, tiindu-i pe tot, i unde
stau, se oprea în treacăt pe la dâns, ii s, i le vorbea, dacă-i
găsea acasă, ori le lăsa vorbă.

A luat dar pe unul dintre datornici s, i 1-a trimis pe la
ceilalt, i. Acest trimis al lui îs, i trecea însă ziua umblând
pe ici-colo s, i nu era nebun ca să alerge: mai sta de vorbă
cu unul, mai as, tepta pe altul, care era dus s, i trebuia să se
întoarcă în curând, mai se abătea din drum, s, i ziua trecea.
Depărtările erau apoi mari, s, i trimisul lui Tănase nici nu-i
s, tia pe tot, i: trecea adeseori pe lângă casa omului înainte
fără ca să se oprească s, i era apoi nevoit să se întoarcă ori
să facă acelas, i drum de două ori.

Nu era nici timpul bine ales.
În zile de lucru cam cu anevoie îi găses, ti pe oameni, s, i

mai ales toamna unul e dus la muncă, altul e plecat la târg,
iar altul are vreo darăveră pe la judecătorie - îs, i face fiecare
pregătiri pentru iarnă s, i pentru primăvara viitoare.

Umbla dar omul pentru ca să aducă doi-trei într-o
zi, pe care i-o socotea cu un leu, iară cu cei doi-trei care

1029



veneau de cele mai multe ori nu făcea nici o treabă.
Erau însă mult, i s, i aceia la care trimisul lui mergea

degeaba. Ziceau că dâns, ii cu nea Ghit, ă au daravera s, i
numai cu el au să se înt, eleagă.

Ca să meargă lucrul mai cu spor, a început să trimită
deodată câte trei oameni în trei părt, i, ceea ce făcea câte
trei lei pe zi.

A găsit fără îndoială destule zile de lucru ca să-s, i facă
treburile, s, i peste vreo două săptămâni casele, curtea s, i
preajma lor nu mai semănau a ceea ce au fost mai înainte,
dar bani nu putea să scoată de la oameni, s, i Ileana îi făcea
mereu socoteala s, i-i dovedea că toate îi ies prea scumpe.

Ca să faci - îi zise dânsa - lucru cu folos, ai să-i pui să
muncească fie pentru câs, tigul tău, fie la alt, ii s, i să iei tu
banii.

Asta o înt, elegea Tănase, dar n-avea unde să le dea
de lucru. Din zi în zi dar el era tot mai mult stăpânit de
simt, ământul că românul e lenes, s, i netrebnic, că munca
pe care o face el e proastă s, i de aceea rău plătită, că abia
o mică parte din an s, i-o petrece muncind, că e flecar s, i
mincinos s, i multe de acestea. El îs, i mai s, i mărturisea apoi
gândurile, ceea ce era de prisos, căci n-avea nevoie să se
pună în pizmă cu lumea s, i să-s, i facă nesuferită viat, a.

Iar Andrei îl as, tepta s, i-l as, tepta să vie, cum îi trimisese
vorbă.

„Ei bine! nu mai pot! ” îs, i zise în cele din urmă s, i
se hotărî să plece la un noroc, ca să n-o pată după spusa
părintelui Ilie.

Scurmase ici s, i colo, mai vânduse câte ceva, mai găsise
la mumă-sa vreo cinci „piese” s, i-s, i făcuse optzeci de lei.
Cu aces, tia putea să ajungă la Bucures, ti, să se înscrie în
seminar s, i să trăiască vreo două-trei săptămâni. Celelalte
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aveau apoi să vie după voint, a lui Dumnezeu, împotriva
căreia tot nu voia el să se pună. Era hotărât, în gândul
lui, că pe la Răscruci nu dă. De ce să dea?! Ce mai avea
el să caute acolo?! Ar fi fost o mis, elie să le facă inimă rea
celor ce voiau din toată inima să-i vie într-ajutor, dar nu
puteau, precum se vede. Îi năvăleau lăcrămile în ochi când
se gândea cum are să treacă tiptil s, i pe furis, pe la Răscruci,
unde atât de bucuros se oprea alte dăt, i, dar as, a trebuia să
facă.

As, a a s, i făcut; lăcrămile nu i s-au mai ivit însă în ochi.
Greu i-a fost numai să-s, i ia hotărârea; după ce a luat-o

însă o dată, a pornit la drum voios s, i cu inima us, oară, ca
omul care se s, tie săvârs, ind o faptă bună. O, Doamne! Cât, i
sunt în lumea aceasta oamenii care au pornit în calea viet, ii
as, a la un noroc, rezemându-se numai pe bunăvoint, a lui
Dumnezeu, s, i-au mers bine s, i-au ajuns departe?!

Nu putea Băltac să-s, i facă vreo închipuire despre zbu-
ciumările sufletes, ti prin care a trecut fostul sergent-major,
care peste vreo trei săptămâni s-a întors îmbrăcat în o ve-
che uniformă de seminarist.

- Zău că n-as, fi crezut că es, ti în adevăr în stare să faci
lucrul acesta, îi zise el, stând la îndoială.

- Asta să nu te pună în mirare, îi răspunse Andrei cu
inima deschisă. Nu s, tie omul nici el însus, i ce e s, i ce nu e în
stare să facă: de unde ar putea să s, tie alt, ii! ? Eu as, a vreau
acum, nu s, tiu însă dacă voi s, i putea să fac cum vreau, ba
se poate că mâne-poimâne nici n-o să mai voiesc. Într-un
oras, ca Bucures, tii se ivesc multe pentru un om ca mine,
care a mai fost s, i sergent-major în armată; te pomenes, ti
că-mi găsesc vreo căpătuială.

- Care va să zică n-ai plecat cu gând hotărât? întrebă
Băltac, care-s, i avea gândurile bine lămurite.
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- Ba foarte hotărât - răspunse Andrei zâmbind -, dar e
mult de la voint, ă până la putint, ă. Am eu planurile mele,
urmă el în voie bună. Sunt cântăret, bun s, i am slovă fru-
moasă. Tot mai sunt la Bucures, ti cucoane bătrâne cărora
le place să meargă la biserică, s, i mare lucru n-ar fi dac-as,
încăpea psalt la vreo biserică. As, mai putea apoi să scriu
la vreun biurou s, i sunt om căpătuit.

- Dar se poate să urmezi în acelas, i timp s, i la seminar?
- Eu as, a s, tiu, că da! îi răspunse Andrei, golind un pahar

de vin, ca să-s, i mai verse în el s, i apă.
- Tot ar fi mai bine să te t, ii de una, întâmpină Băltac.
- Asta nu se poate, grăi Andrei. Am plecat de acasă cu

optzeci de lei s, i nu pot să-mi închipuiesc de unde ar putea
mama ori cumnatul meu să-mi mai trimită.

Băltac rămase câtva timp zăpăcit. I se părea peste
putint, ă ca să fie adevărat ceea ce îi spunea Andrei. Nu
o dată îi spusese cucoana că e lucrul de mult hotărât, că
Ghit, ă Chelarul s, i-l ia ginere pe Andrei s, i-l face pe cheltuiala
lui popă. Să se fi schimbat oare lucrurile?!

- Bine - zise el -, dar ai putea să găses, ti pe cineva care-t, i
vine-ntr-ajutor.

- Cine să-mi vină mie-ntr-ajutor! exclamă Andrei.
- D-alde Tănase, prietenul, s, i tatăl său, Chelarul, răs-

punse Băltac. Eu as, a s, tiam, că vă socotit, i foarte aproape.
Pe Andrei îl trecură fiorii.
- S, tiu ce vrei să zici - grăi dânsul - vorbe de babă bă-

trână! Băltac răsuflă o dată us, urat.
- Dac-as, a zici - grăi dânsul îndulcit - as, a s, i trebuie să

fie. N-ai însă decât să caut, i s, i să găses, ti s, i pe alt, ii cari sunt
gata să te ajute. Iacă, dacă n-ai fi prea mândru s, i-ai voi să
primes, ti, eu m-as, bucura să-t, i dau câteva sute de lei.
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Andrei rămase privind cu ochii înholbat, i la el.
Băltac voia să-i dea câteva sute de lei? Cum? de ce?
Îi era parcă s-a-ntors lumea pe dos.
- Cum să mi le dai? întrebă el.
- Mi-a mers vestea - răspunse Băltac - că sunt zgârcit

s, i râvnesc la câs, tig. N-am fost s, i nu sunt. Am văzut însă
că-n lumea aceasta trebuie să ai ceva dacă vrei ca oamenii
să te bage-n seamă; mi-am dat dar silint, a să adun s, i n-am
risipit, ci am strâns. Acum, când am, mă bucur făcând
ceea ce alt, ii nu pot să facă. Uite, t, i-o spun fără de încunjur:
m-as, bucura dac-ai primi, pentru că t, i-ai schimba gândul
s, i li-ai spune celor ce mă hulesc că mint. Tot omul vrea
să stea bine-n gândul altora, s, i eu as, fi răsplătit cu prisos
dac-as, s, ti că feciorul preotesei din Alunis, mă grăies, te de
bine. Ît, i dau, dacă primes, ti, s, i te rog să nu mă refuzi, s, i
când te vei lesni, îmi vei înapoia banii.

Îi era lui Andrei peste putint, ă să nu primească. Prea
ar fi fost aspru dacă 1-ar fi refuzat. A putut să-l refuze pe
părintele Ilie, care avea un gând ascuns s, i voia să s, i-l t, ie
legat. Băltac însă se apropia de dânsul cu inima deschisă,
îi spunea fără înconjur că t, ine să fie grăit de bine, s, i se
cuvine ca toată lumea să-l s, tie s, i să-l grăiască de bine pe
cel ce săvârs, es, te o faptă bună.

La un lucru nu se putea gândi Andrei: că Tănase, soră-
sa s, i muma lor se vor simt, i jignit, i când vor afla cele petre-
cute s, i că Ghit, ă Chelarul îl va lua în bătaie de joc. Prea era
cu inimă curată pentru ca să-i poată trece prin minte s, i
asemenea gânduri.

Se gândea însă Băltac, care era mai trăit în lume s, i-i
cunos, tea pe oameni mai bine.
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V - FATA LUI CHELARU

- Fata mea face cum vrea! grăi Chelaru. Eu o să-i spun care-
mi este părerea s, i care-mi sunt cuvintele, dar hotărârea
de la placul ei atârnă. Din partea mea, - adăugă întinzând
mâna - vorba românului, lucrul e gata, numai să vrea s, i
fata.

Cocoana Paula îi strânse mâna cu multă căldură, cum
s, tia dânsa.

- Ca s, i făcut, îi zise. Pe d-ta tot, i te ascultă. Doar Tănase
ar mai putea să-l mai t, ie în loc.

- D-ta - răspunse Ghit, ă - es, ti destul de isteat, ă ca să-l
s, tii duce s, i pe el cum vrei.

As, a credea s, i cocoana. Era în gândul ei peste putint, ă
să nu scoată la capăt un lucru de care s-a apucat odată. Nu
Tănase avea s-o dea pe dânsa de rus, ine.

A umblat el timp de câteva săptămâni buimac s, i su-
părat pe toată lumea, plângându-se mereu că românul e
netrebnic, dar în cele din urmă trebuia să ajungă s, i el, ca
tatăl său, la convingerea că fără de cheag nu se poate face
brânză.

Sta serile la masă s, i-s, i făcea socotelele iar făcându-le,
mereu îi răsunau în urechi vorbele: „Trebuie să muncim
mai mult s, i să cheltuim mai put, in, ca să ne facem cheag”.

În zadar! Se apropia iarna, s, i oris, icât de mult ar fi
voit, oamenii n-aveau unde să muncească. El numai de la
primăvară înainte putea să ajungă la bani.

„Ce bine ar fi - ofta el — dacă românul ar avea vreo
îndeletnicire, ca să muncească cu folos s, i în timpul iernii!
”

Fără îndoială că foarte bine ar fi fost s, i pentru el, s, i
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pentru datornicii lui; vorba era însă că nu are românul ase-
menea îndeletnicire s, i e nevoit să-s, i petreacă pe tândălite
viat, a în timpul iernii, adeseori de tot lungi.

Tot era însă un lucru la care se pricep s, i românii s, i care
se poate face s, i în timpul iernii: ei s, tiu să taie lemne s, i să
le care.

Minunat lucru ar fi fost să ia în tăiere vreo pădure. Era
chiar în apropiere o pădure care se punea în tăiere.

Da, dar ca să iei în tăiere o pădure, trebuie să ai bani,
ca să depui caut, iunea la licitat, iune.

S, i iar îs, i făcea Tănase socoteala s, i se încredint, a că,
luând pădurea în tăiere, nu numai că s, i-ar scoate banii de
la oameni, ci ar mai s, i câs, tiga.

N-avea însă bani ca să se prezinte la licitat, iune; îi da
mereu brânci gândul că nu are tatăl său dreptate când zice
că nici nu ia, nici nu dă cu camătă. De ce să nu iei când
t, i-e mai mare câs, tigul decât camăta?

Iar umbla Tănase buimac s, i cu gânduri ascunse, se
zbătea ca pes, tele pe uscat s, i-s, i schimba dintr-o clipă într-
alta hotărârile.

Mare us, urare ar fi fost pentru dânsul dacă ar fi putut
să se sfătuiască cu cineva. Intrase însă, parcă, un duh rău
în casa lor. Tot, i aveau câte ceva pe inimă; tot, i se făcuseră
ursuzi s, i neapropiat, i.

Ileana era perdută mereu în gânduri, nu mai zâmbea s, i
se făcuse scurtă de tot la vorbă. De când fratele ei primise
de la Bucures, ti scrisoarea prin care Andrei îl vestea că
după multă alergătură a ajuns, în sfârs, it, să fie primit în
seminar, ea se zbuciuma mereu, fără ca să-s, i poată da
seamă ce ar vrea s, i ce n-ar vrea.

Lelea Maria perea văzând cu ochii. O rodea gândul că
sot, ul ei îs, i petrece viat, a pe la văduva aceea, îi trecea, ce-i
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drept, focul când el se întorcea acasă. El stătea însă put, in,
căci îi era nesuferită posomoreala pe care o vedea în fet, ele
tuturora. Iar pleca dar în treburile lui, s, i oris, iunde s-ar
fi dus, oriîncotro ar fi plecat, lelea Maria tot la văduvă îl
vedea s, i tot mai tare se întet, ea. O apuca câteodată un fel
de turbare, încât îi venea să plece s, i ea, să se ducă acolo s, i
să facă una nefăcută, ca să se sfârs, ească odată toate.

- Am s, i eu un băiat! îi zicea atunci lui Tănase — care
mă vede chinuită s, i batjocorită, dar nu are milă de mine
s, i nu sare să mă scape.

Tănase tăcea. Era mâhnit până în adâncul inimii lui,
dar nu putea să facă nimic. Zadarnice i-ar fi fost silint, ele
de a o încredint, a că din senin îs, i face inimă rea. Nici c-
ar fi putut apoi el să se pună între tatăl său s, i mama sa.
S, i le avea s, i el ale lui, s, i nimeni dintre ai săi nu-i venea
într-ajutor.

Nici muma, nici sora sa, nici mai ales tatăl său nu s-au
împăcat niciodată cu gândul că n-are să se facă preot, cum
se deprinseseră a s, i-l gândi în viitor.

Nu înt, elegeau de ce îi este nesuferită preot, ia s, i se
simt, eau jignit, i când el le mărturisea că s-ar simt, i nenoro-
cit dacă, făcându-se preot, ar fi nevoit să ia în căsătorie o
fată lipsită de cultură, căci fete cu oarecare cultură nu vor
să se facă preotese, chiar s, i fete de preot fiind.

Nu se mai potrivea el s, i nici nu se mai putea potrivi cu
ai săi, cari nu vedeau lucrurile ca dânsul.

- Tu es, ti - îi ziceau - mai cu minte decât noi s, i faci cum
te taie capul.

De capul lui a intrat voluntar în oaste s, i tot de capul
lui avea să-s, i facă s, i anii la Universitate. Nici mama lui,
care nu prea s, tia ce va să zică advocat, nici tatăl său, că-
ruia advocat, ii îi păreau cel mai rău soi de oameni, nu se
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nelinis, teau văzând că-s, i perde timpul acasă.
S-ar fi bucurat chiar dacă el s, i-ar fi schimbat gândul

s, i, luându-s, i sot, ie o fată de seama lor, s-ar fi popit.
Umbla dar hăbăuc de ici până colo s, i, umblând as, a, s-a

pomenit în cele din urmă la Băltac, fără de gând hotărât,
numai as, a, ca să-l ia pe departe s, i să vadă ce-ar zice dacă
ar fi vorba să înceapă ceva.

- Dar nenea Ghit, ă ce zice? întrebă Băltac.
- El nu s, tie nimic, răspunse Tănase. Nici nu t, ine, de

altminteri, să se amestece. Le-a lăsat toate în seama mea.
Băltac începu să clipească din ochi s, i să-s, i rupă unghi-

ile - un obicei al lui la strâmtorare.
Era fără de margini dorint, a lui de a se pune bine cu

Tănase, dar când era vorba de bani, el nu era în stare să se
avânte.

- E, fără îndoială, bun gândul de a-i pune pe oameni
să lucreze în timpul iernii s, i cu brat, ele, s, i cu carele, grăi
dânsul linis, tit; nu numai ît, i iei banii, dar le faci s, i lor câs, tig.
Dar - urmă el schimbând glasul - e lucru cu mult mai greu
decât vei fi crezând să iei o pădure în tăiere. Lasă că trebuie
să-t, i faci bine socotelile s, i să s, tii a t, i le face, dar t, i se poate
întâmpla că lemnele zac ani de zile nevândute s, i atunci
pierzi mult la ele.

- De lemne e nevoie totdeauna, întâmpină Tănase.
- E - zise Băltac -, dar mai taie s, i alt, ii, cari s, tiu mai bine

să le vândă. Lucru cuminte e să începi tăierea numai după
ce ai vândut lemnele.

Tănase începu să râdă.
- Cum să vând lemnele pe cari nu le am? exclamă el.
- Se poate s, i asta, s, i negut, ătorii priceput, i as, a s, i fac,

răspunse Băltac. Se cumpără în fiecare an lemne pentru
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s, coli, pentru spitaluri, pentru diregătorii. Te prezint, i la
licitat, iune s, i iei asupra ta o sută, două sute, ori mai mult, i
stânjeni de lemne, apoi începi să tai.

- Dar lemnele pe care le tai sunt verzi - îl întrerupse
Tănase - s, i nu mi le primesc.

- Le primesc dacă s, tii să-t, i pui lucrurile la cale, întâm-
pină Băltac. Se aprinde cu anevoie lemnul verde, dar arde
bine după ce a luat foc s, i dă căldură multă. Cumperi dar
câteva zeci de stânjeni de lemne uscate s, i dai la început
din aceste, iar mai târziu, după ce ai tăiat, amesteci din ce
în ce mai multe verzi în stânjeni.

Tănase se uită cu un fel de uimire la el.
Era învederat că as, a se putea s, i as, a s, i trebuia să se facă:

îs, i găsea socoteala s, i nu îns, ela pe nimeni, căci lemne bune
da.

Iar îl strivi însă simt, ământul că fără de bani nici o
treabă nu se poate face. Cum putea el să se prezinte la
două licitat, iuni deodată s, i să mai cumpere s, i lemne?

Se putea s, i asta.
Nu a voit, ce-i drept, Băltac să-l împrumute, dar i s-a

făcut tovarăs, la parte.
- Nu vreau - i-a zis - să-t, i iau nimic dacă s-ar întâmpla

să nu câs, tigi; numai din câs, tig ai dar să-mi dai cincispre-
zece la sută.

Tănase era foarte mult, umit s, i oarecum rus, inat de gân-
dul că-l socotise mai înainte om cu inima neagră pe Băltac.

Ei n-ar fi putut însă să facă nici o treabă fără de ajuto-
rul cocoanei, care dedea bilete de recomandat, iune, ba s, i
alerga de la unul la altul când cerea nevoia. Au vârât-o dar
s, i pe ea cu câteva mii de lei în daraveră.

De aceea era dânsa atât de bine încredint, ată că nu are
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Tănase s-o dea de rus, ine, s, i de sfint, ii arhangheli Mihail s, i
Gavril, când a plecat la Răscruci, era gata până-n cele mai
mici amănunte de logodnă.

Era, cu toate acestea, mare hopul pe care avea să-l mai
treacă.

Tănase nu prea avea, ce-i drept, timp să se mai gân-
dească s, i la cele ce se petrec pe acasă. Alerga dimpreună cu
Băltac, ca să-s, i netezească drumul s, i să-s, i pună treburile
la cale cât mai curând, căci oamenii stau gata cu topoarele
s, i cu carele, ca să taie pădurea s, i să care lemnele. Cheltuia
omul cu hotelurile, cu mesele s, i cu celelalte, dar învăt, a
ceva s, i se-ncredint, a că adevăr a grăit tatăl său când i-a
spus că cocoana are trecere mare s, i că lui Băltac îi stau
toate us, ile deschise.

„Mare lucru e să ai adunat ceva”, îs, i zicea el adeseori
s, i se uita cu mult respect la Băltac, care adunase s, i s, tia să
pună lucrurile la cale.

A râs, cu toate aceste, când a aflat, as, a, în treacăt, că
Băltac umblă cu gândul de a pet, i pe Ileana.

I se părea curată nebunie ca o stârpitură ca dânsul
să ia în căsătorie o fată ca dânsa, s, i tânără, s, i voinică, s, i
frumoasă, s, i des, teaptă. Dar nici nu era cu putint, ă ca Ileana
să nu-l ia în bătaie de joc.

A râs s, i Ileana când tatăl ei a luat-o mai întâi mai pe
departe s, i cam în glumă, apoi mai fără de înconjur s, i mai
stăruitor s, i i-a spus că Băltac a făcut prin cocoana Paula
întrebare dacă poate ori nu să vie la Răscruci ca pet, itor.
Cât era de mâhnită că nu mai s, tia nimic despre Andrei,
tot a râs cu hohote.

„E zmintit”, îs, i zicea dânsa.
Lelea Maria însă vedea lucrurile altfel.
T, inea la fata ei s, i se-ngrozea când se gândea c-ar putea
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s-o pată s, i ea.
- Să te feres, ti - îi zisese adeseori - de t, iflici cari umblă

toată ziua hoinari s, i se-mpedecă în toate fustele. Un băr-
bat mai matur t, ine la casa lui s, i-s, i îngrijes, te nevasta ca pe
o comoară nepret, uită.

Mai s, tia apoi lelea Maria ce greu e să te lupt, i cu nevoi,
s, i punea mult temei pe averea lui Băltac.

Nu voia însă Ileana să s, tie de aceste. Ea t, inea nu să fie
iubită, ci să iubească, căci numai iubirea pe care o simt, i ît, i
umple viat, a de farmec, s, i era gata să se lupte cu cele mai
grele nevoi s, i să muncească din greu de dragul unui om
care s, tie să i se facă iubit.

Când s-a văzut însă în fat, a cocoanei a rămas zăpăcită
s, i a început să tremure.

S, tia prea bine ce vrea, dar îi era peste putint, ă să-s, i
mărturisească gândul.

- Cum vor hotărî tata s, i mama - grăi dânsa cu glas
limpede - as, a are să fie.

- Nu! grăi Chelaru. Eu t, in să faci din îndemnul tău s, i
cu toată inima ceea ce faci.

- Din îndemnul meu s, i cu toată inima fac cum dorit, i,
îi răspunse ea. As, mint, i - urmă apoi uitându-se drept în
ochii cocoanei — s, i nu m-ar crede nimeni dac-as, zice că
am vreo slăbiciune pentru el. Mi-e străin s, i mă trece un fel
de fior când mă gândesc că are să-mi fie sot, ; chiar nesuferit
dacă mi-ar fi însă, mă duc după el dacă as, a vreau tata s, i
mama s, i-mi voi da silint, a să trăiesc bine cu dânsul.

- As, a vorbes, te o fată înt, eleaptă, grăi cocoana Paula,
foarte mult, umită. Te încredint, ez eu că o să-t, i fie drag
după ce-l vei fi cunoscut mai de aproape, căci t, ine mult la
tine s, i are să te poarte în palme. Dovada cea mai bună e
că nu cere nici zestre, ci se mult, umes, te să te ia cum es, ti.
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- Bine, - răspunse Ileana - dacă mă vrea s, i el as, a cum
poate să mă aibă, sunt puse toate la cale; numai vă rog să
nu-mi dat, i zor cu nunta. Lăsat, i-mi timp să mă obis, nuiesc
cu un lucru la care n-am gândit niciodată.

Tănase a rămas ca trăsnit din senin când a văzut că
logodna se face. Părint, ii lui îi păreau un fel de mons, tri
care-s, i jertfesc copila ca să scape de greutăt, i, iar pe soră-sa
n-o mai cunos, tea.

- Ce vrei să fac?! îi zise ea. Nu puteam să-mi batjoco-
resc părint, ii în fat, a străinilor. Dac-au putut ei să-s, i dea
părerea mai-nainte de a mă fi dumirit pe mine, nu pot eu
să le fac rus, inea de a mă pune împotriva voint, ei lor o dată
mărturisite.

- Care va să zică, ai să te mărit, i după acea pocitanie,
să-l părăses, ti pe Andrei? strigă Tănase.

- Nu o zic aceasta, îi răspunse ea. Nu însă de la mine,
ci de la el are să vie stricarea logodnei. Mă vrea fiindcă
nu mă cunoas, te; grija mea e să nu mă cunoască încât să-i
piară pofta de a mă avea. Iar cât pentru Andrei - adăugă
cu amărăciune - nu-l mai pot părăsi căci m-a părăsit el.

VI - ZILE NEGRE

- D-ta s, tii - zise Ileana - că eu am slăbiciune pentru Andrei?
Am crescut împreună, i-a fost s, i-i este lui Tănase bun pri-
eten, e om foarte cumsecade, era odată vorba să mă mărit
după el, s, i nu mai pot să mă înstrăinez de dânsul. . .

- Asemenea slăbiciuni nu sunt lucruri de rus, ine, îi răs-
punse Băltac, dar ele trec încetul cu încetul s, i se uită în
cele din urmă.

O să-mi dau silint, a să-t, i fac viat, a atât de plăcută încât
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să nu te mai gândes, ti la trecut.
Ileana îs, i mus, că buzele.
Timpul de logodnă a fost rânduit de oamenii cu minte,

pentru ca mirele s, i mireasa să se poată apropia, să se cu-
noască bine s, i să-s, i dea seamă dacă se potrivesc ori nu la
fire s, i la apucături s, i dacă nu cumva li-e pripită hotărârea.
Tot e mai bine să strici o logodnă decât să te nenoroces, ti
pentru toată viat, a.

Se îns, ela însă Ileana dacă credea că s, i Băltac tot as, a
vede lucrurile.

El era gata să se nenorocească, numai s-o aibă sot, ie,
s, i mărturisirea făcută de dânsa cu atâta lipsă de crut, are
nu-l sperie deloc, ci mai vârtos îl întet, ea.

În zadar! Nu-i este greu unui om rău din fire să se
arate, cel put, in pe un timp oarecare, mai bun de cum e;
e însă peste putint, ă ca un om bun din fire să te îns, ele,
făcându-te să crezi că e rău s, i nesuferit. Prin inima ei
deschisă Ileana se ridica s, i se făcea încă mai dorită în gân-
dul lui Băltac, care s, tia că numai de oameni cu gânduri
ascunse ai să te temi.

Ea trebuia să meargă s, i mai departe dacă era vorba
să-l zguduie.

- Da, - urmă - dar el are să treacă din când în când pe la
casa noastră, mai des, mai rar, s, i n-o să te superi, nici n-o
să-t, i faci inimă rea dacă stau de vorbă cu el s, i mă bucur
că-l văd s, i stărui să mai stea s, i caut să rămâi singură cu
dânsul, ca să-i spun fără de sfială ce am pe inimă.

Băltac iar începu să clipească din ochi s, i să-s, i rupă
unghiile.

- De ce să mă supăr?! răspunse el rostind vorbele rar
s, i apăsat. Îl s, tiu s, i eu om cumsecade s, i t, in la el. S, i - urmă
s, i mai apăsat - ca să vezi că-t, i spun adevărul, află că eu
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1-am ajutat să plece s, i să stea la Bucures, ti. Nu mi-a cerut,
dar mi-a fost destul să aflu că e-n strâmtoare, ca să-l ajut
cu câteva sute de lei. Om ca mine n-o face aceasta pentru
oris, icine: am făcut-o pentru că-l socoteam vrednic s, i t, in
să-l am prieten.

Ileana rămase zăpăcită ca-n fat, a cocoanei, îi era peste
putint, ă să creadă ceea ce-i spunea el. Două gânduri se
băteau în capul ei: unul, că Băltac nu e atât de mis, el cum
îl socotes, te lumea; altul, că Andrei nu e atât de cumse-
cade cum îl credea dânsa. În nenumărate rânduri vorbise
Andrei cu adânc dispret, despre Băltac, s, i acelas, i Andrei
primise ajutor de la acelas, i Băltac. Era peste putint, ă! Tre-
buia să fie la mijloc ceva ce Băltac nu-i spusese, s, i singur
Tănase ar fi putut s-o dumirească asupra adevărului s, i s-o
scape din nesuferita zbuciumare sufletească.

Tănase era însă dus în treburile lui, la tăiere, la-ncărcare,
la cărat s, i la descărcare, mereu în voie bună, căci mergeau
toate de minune.

Vânduse lemnele cu s, aizeci s, i patru de lei stânjenul s, i
cumpărase, cum a fost vorba, o sută douăzeci de stânjeni
cu câte patruzeci s, i doi lei stânjenul. Îi rămâneau dar de
stânjen douăzeci s, i doi de lei, din care le plătea cărăus, ilor
câte 15. Avea dar câs, tig de s, apte lei la stânjen. Încă mai bun
avea să fie câs, tigul în urmă, după ce va fi început să dea
s, i lemn verde. S, i era lucru pus la cale, că i se primes, te s, i
lemnul verde. De! îs, i aveau Băltac s, i cocoana pretutindeni
oamenii lor.

S, i ce frumos era-n pădure!
Peste două sute de oameni lucrau risipit, i prin vale s, i pe

cele două coaste. Unii tăiau cu securile, ca să răstorne co-
pacii; alt, ii curăt, au crăcile s, i le strângeau grămezi-grămezi;
iar alt, ii rătezau trunchiurile după măsură s, i aruncau bucăt, ile-
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n carele cari stăteau gata, ca să le coboare la marginea
drumului s, i să le as, eze-n stânjeni.

S, i lucrând a-ndelete, dar întins, oamenii aici glumeau,
colo-s, i spuneau păsurile s, i-n iar altă parte cântau, pretu-
tindeni voios, i s, i harnici.

Tănase, îmbrăcat în it, ari de aba, cu un cojocel în spi-
nare s, i cu căciulă de miel în cap, umbla printre dâns, ii s, i-i
îndruma cum să apuce lucrul s, i cum să-l împartă, ca să
înainteze iute s, i să aibă spor. Degeaba, oris, icât de harnic
ar fi, omul nu are spor la lucru dacă o ia orbis, înainte s, i
nu-s, i dă seamă unde are să-nceapă s, i cum are să urmeze,
ce are să facă mai-nainte s, i ce-n urmă s, i nu o dată românul
îs, i perde timpul s, i ostenes, te degeaba fiindcă, pornind-o
rău, e nevoit să desfacă iar ce-a făcut.

Nu! N-avuse Tănase dreptate când zicea că e lenes,
românul s, i flecar. Acum, când stătea ziua toată în mijlocul
oamenilor s, i lucra împreună cu dâns, ii, era din ce în ce mai
mult cuprins de simt, ământul că sunt nesecate comorile
lor de viat, ă s, i că mare mult, umire e să le fii aproape s, i să le
deschizi inimile.

„Pus o dată în mis, care - îs, i zicea el adeseori - poporul
acesta merge, merge tot înainte, s, i departe o s-ajungă. ”

Într-una din zile, când s, edea cu oamenii adunat, i după
prânz împrejurul focului la care li se făcuse mămăliga, el
se ridică deodată cu privirea îndreptată spre vale, de unde
venea, parcă, călare Băltac, pe care nu-l mai văzuse de vreo
două săptămâni.

Nu dăduse niciodată Băltac pe la pădure, dar era lucru
firesc să dea, s, i Tănase se bucura că poate să-i arate câtă
treabă s-a făcut. Grăbi la vale, ca să-i iasă-n cale.

Era posomorât tovarăs, ul lui, rău posomorât, curat
uluit era.
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- Ce-i?! îl întrebă nelinis, tit. S-a întâmplat ceva?
- Bine nu-i, răspunse Băltac potolit. A căzut guvernul.
Tănase răsuflă o dată us, urat.
Nu s, tia el încă ce va să zică căderea guvernului. Asta o

s, tia Băltac, care în atâtea rânduri rămăsese încurcat după
căderea unui guvern. Alergi, stărui, cheltuies, ti ca să-t, i faci
pretutindeni oameni, care-t, i deschid us, ile s, i-t, i netezesc
căile, s, i deodată te pomenes, ti că sunt măturat, i ca frunzele
de crivăt, oamenii pe cari t, i-ai făcut, s, i iar trebuie să alergi,
să stărui s, i să cheltuies, ti, ca să-t, i faci alt, i oameni.

- Ce mă prives, te pe mine, răspunse Tănase, dacă gu-
vernul cade ori se ridică?!

Băltac dete din umeri. Dacă nu-s, i dedea tovarăs, ul său
seama cum îl prives, te căderea guvernului, el nu era dator
să-l dumirească. Nici nu cu gândul acesta venise. Abia
acum îs, i adusese aminte că Tănase era încă minor.

„Ce facem - îi zisese cocoana -, cum ne descurcăm dacă
nu i se primesc lemnele verzi s, i nu poate să ne-napoieze
banii?! ”

Nu-i rămânea în fat, a acestei întrebări lui Băltac decât
să clipească din ochi, să-s, i frângă unghiile s, i să mărturi-
sească că s-a pripit.

O pornise bine atunci când îl întrebase: „Ce zice nenea
Ghit, ă? ” s, i trebuia să urmeze înainte. Pare însă că i s-a
pus un fel de ceat, ă pe ochi s, i s-a abătut din calea pe care
s, i-o croise.

- Nu te-o fi privind pe tine - grăi dânsul -, dar mă
picnes, te rău pe mine, fiindcă ne privesc pe mine s, i pe
cocoana cu ochi răi ăs, tia cari au venit la putere. S, i - urmă el
trăgănând vorba - o păt, i s, i tu dacă află că suntem amestecat, i
s, i noi în daravera cu lemnele.

- Ce-ar putea să-mi facă?! strigă Tănase.

1045



- Nu-t, i primesc lemnele ori te amână de azi pe mâine
cu banii, răspunse Băltac.

- Dar am contract.
- De o mie de ori să-l ai, te joacă pe placul lor dacă

vreau, s, i e destul să s, tie că-t, i suntem tovarăs, i, pentru ca
să nu-t, i dea răgaz. Ascultă-mă - urmă cu hotărâre - eu s, tiu
ce zic când te sfătuiesc să te desfaci de noi cât mai curând.

- Dacă as, a crezi, vei fi având dreptate, răspunse Tă-
nase, tot nedumerit încă.

- E lucru mare schimbarea guvernului, urmă Băltac,
fiindcă cei mari vin fiecare cu ai săi. O săptămână, două
stau toate treburile baltă. Pe când unii, cei de azi, stau
tăcut, i s, i-ngândurat, i prin biurourile lor, îs, i pun în regulă
hârtiile ori vorbesc pe s, optite prin colt, uri, ceilalt, i umblă
chefuind cu lăutari, afumat, i toată ziua s, i toată noaptea,
se căciulesc pe la cei ajuns, i la putere s, i fac planuri de răz-
bunare. Se-ncepe apoi premenirea, s, i peste vreo două
săptămâni dai pretutindeni de oameni necunoscut, i, cari
nu cunosc rostul treburilor s, i nici nu vor, nici nu sunt în
stare să te înt, eleagă. Dă-i dar zor s, i-ncarcă lemnele pe cari
le ai, ca să le predai cât mai curând s, i să iei bani câtă vreme
mai sunt prin slujbe ai nos, tri. Iar din banii aces, tia - urmă
el mai încet - te scapi de cucoana s, i de mine s, i rămâi cu
caut, iunile s, i cu lemnele ce mai sunt în pădure.

Tănase rămase câtva timp pe gânduri.
I se părea destul de bine as, a. Vorba era numai că-s, i

cam încurcase socotelele. Luându-i pe oameni la lucru,
el n-a t, inut seamă care dintre dâns, ii are s, i care nu are
cruce, ci-i luase s, i pe cei cu cruce. N-avea dar să le plă-
tească tovarăs, ilor săi numai ceea ce primise de la dâns, ii,
ca să depună caut, iunile, să cumpere lemnele uscate s, i să
cheltuiască umblând cu Băltac spre a-s, i netezi drumul, ci
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totodată s, i zilele de lucru făcute de datornicii lor.
- S, i dacă n-ar fi destui banii ce-i iau acum, întrebă el,

cum rămâne pentru rest?
- Ei! - răspunse Băltac dând din umăr, ca s, i când ar

fi vorba de un lucru nensemnat - pentru rest ne rămâne
dator nenea Ghit, ă.

Tănase se uită nelinis, tit la el.
- Teamă mi-e că n-o să voiască, grăi dânsul.
- De ce să nu voiască?! întâmpină Băltac. Lemnele cu

care rămâne fac de zece ori atât: după ce le va fi vândut,
ne plătes, te pe noi, s, i câs, tigul îl păstrat, i întreg.

Tănase nu era-n stare să-s, i dea seamă cum au să se
desfăs, ure lucrurile. Era buigùit ca omul care, intrat în o
învălmăs, eală, se vede împins din toate părt, ile s, i dus fără ca
să s, tie unde. A bine nu-i păreau însă lucrurile s, i-l treceau
parcă fiorii când se gândea cum o să stea în fat, a tatălui
său, pe care nu-l dumirise deloc asupra daraverii lui cu
pădurea.

S, i cu drept cuvânt se temea.
- Bine, omule, - îi zise tatăl său — dar tu ai pus în joc

tot avutul meu s, i te-ai mai băgat s, i-n datorii. . .
- Fă-t, i socoteala s, i vei vedea că ajung să câs, tig sută-n

sută, îl întrerupse el.
- Norocul tău să fie! - grăi Ghit, ă - dar dacă e as, a, nu

mai e nevoie să iau asupra mea datoriile pe cari le faci tu.
- Nu e - interveni Băltac - în adevăr nu e; s, tii însă cum

e cocoana Paula; t, ine ca toate să fie în regulă. Tănase e,
precum s, tii, încă minor. . .

- Ce are a face?! strigă Tănase. N-am încheiat oare
două contracte?

- Despre aceasta să nu vorbit, i, grăi Băltac. Le-ai în-
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cheiat fiindcă aveai a face cu oameni cari au trecut-o cu
vederea, dar. . .

Ghit, ă Chelarul se făcu la fat, ă alb ca varul. Îi venea să
răcnească, să frângă s, i să spargă tot ceea ce i se afla prin
apropiere; nu putea însă el să-s, i dea de rus, ine feciorul s, i
nu voia să se pună în hart, ă cu cocoana s, i cu viitorul său
ginere.

- Ai toată dreptatea, grăi dânsul dându-se învins; le
iau toate asupra mea. Le iau!

De aici înainte au mers apoi toate neted s, i fără împe-
decare.

În vreme ce oamenii tăiau înainte la pădure, Tănase
căra lemnele s, i, verzi, uscate, cum erau, le preda, apoi lua
banii s, i se ducea cu ei la cocoana Paula.

S, i greu e afară din cale să iei banii s, i să nu pot, i să-i pui
bine, ci să fii nevoit a-i da. Îi era lui Tănase, de câte ori da,
parcă i se scot măselele una câte una, cu falcă cu tot. De
unde ar mai fi avut el inimă s, i gând s, i pentru slăbiciunile
surorii sale?

- Fii femeie cuminte! îi zicea el în pripă. Nu te uita
la cerul senin, nici la stelele de pe el, ci la pământul de
sub picioarele tale s, i bagă de seamă să nu te dai peste cap!
Bucură-te că s-a găsit un prost care aleargă după tine cu
blidul plin. Nu vezi tu că om e-n lumea aceasta numai cel
ce are destul s, i cu prisos? noi ceilalt, i alergăm s, i ostenim,
ne căciulim în fat, a lor, râdem când ne iau în bătaie de joc,
ne terfelim îns, ine pe noi!

N-avea, cu toate acestea, încă nu avea Tănase cuvinte
de a fi atât de amărât, căci abia peste vreo două săptămâni
a urmat catastrofa la care nu se as, teptase.

Mai întâi i s-au refuzat lemnele, ca nefiind de calitatea
prevăzută în contract.
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Apoi i s-a pus sechestru pe lemnele din pădure s, i-a
perdut caut, iunea s, i s-au cumpărat lemne bune s, i uscate
în socoteala lui.

Sosind, în sfârs, it, termenul de plată pentru pădurea
luată în tăiere, Ghit, ă Chelarul s, i-a pus cu lacrămile în ochi
avutul întreg pentru el.

- Nu fi mâhnit, tată - grăi Ileana cu inima învârtos, ată -
că toate au să se întoarcă spre bine. Să fim voios, i de nunta
mea cu tot, ii!

VII - ALINARE

„As, a s, i nu altfel - s, i-a zis Andrei când a primit vestea -, as, a
se petrece viat, a în aievea, iar nu cum ni-o plănuim noi. ”

Aflându-le toate, el a fost cuprins de o durere fioroasă
s, i s-ar fi dat rob pe toată viat, a dacă ar fi putut să-l ajute
pe prietenul său s, i să scape casa de la Răscruci, în care
petrecuse atâtea zile fericite, dar el însus, i se simt, ea scăpat
s, i-i mult, umea lui Dumnezeu că 1-a luminat s, i i-a dat tăria
de a stărui în hotărârile sale.

Îi era sfântă femeia care se jertfise de bunăvoie, dar
se pătrundea din ce în ce mai tare de gândul că după cele
petrecute el s, i ea nu ar fi putut să aibă împreună decât o
foarte tristă viat, ă. Crescută în bels, ug, deprinsă a le pret, ui
toate în bani s, i lipsită de avântul care orbes, te pe om, ea
nu putea să trăiască în sărăcie s, i el s-ar fi simt, it nenorocit
neputând să i le dea toate după dorint, a inimii lui.

„Da! îs, i s, optea parcă un glas tainic. De dragul ei ai fi
fost în stare să te ticălos, es, ti s, i să-t, i vinzi sufletul. ”

S, i el avea dreptate.
Lin s, i neturburată de nimic se desfăs, ura viat, a Ilenei.
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T, inuse Băltac s-o aibă de sot, ie fiindcă era împodobită
de fire cu toate darurile care o fac pe femeie dorită s, i-l
încânta gândul că tot, i se vor uita cu jind la ea, tot, i îl vor
ferici s, i cu fală va ies, i cu ea în lume. Abia fiindu-i sot, , s, i-a
dat seama c-a găsit în ea s, i multe pe care nu le căutase.

Se-mpăcase, biet de el, cu gândul c-o să fie posomorâtă
s, i ursuză s, i-o să-i facă adeseori grea viat, a. Nu însă! Sot, ia
lui o dată, ea s, i-l avea sot, adevărat s, i era mereu voioasă,
mereu doritoare de a-i face voile s, i de a fi de acelas, i gând
cu dânsul, roabă a casei sale s, i ajutoare neobosită a lui s, i-n
treburile casei s, i-n multele lui daraveri cu alt, i oameni.

Se mai împăcase Băltac s, i cu gândul că cumnatul său
s, i socrul său vor căuta, în strâmtoarea la care ajunseseră,
să tragă foloase din averea lui s, i de trecerea lui, s, i adeseori
îs, i făcea, stând as, a singur, socoteala cam cu cât o să poată
scăpa ca să nu se strice cu dâns, ii s, i să nu-s, i turbure traiul
cu sot, ia. Nici asta n-a ies, it cum se temuse el. Lasă că Ileana
t, inea la casa ei, dar Ghit, ă, mai ales acum, era prea mândru
pentru ca să cers, ească, iar Tănase, om trăit put, in în lume,
nu-s, i dedea seamă despre cele ce se petrec s, i mereu îs, i
închipuia că tot atât de us, or cum le-a încurcat are să le s, i
descurce toate.

Ostenind în întinsa ei gospodărie de dimineat, a până
seara s, i bucurându-se de sporul pe care-l vedea în toate,
Ileana îs, i petrecea viat, a în lucrare linis, tită, azi ca ieri s, i
mâne ca totdeauna, fără de bucurii mari, dar s, i ferită de
griji mistuitoare, s, i nu o dată Băltac îs, i zicea stând as, a
singur: „Cum, Doamne, a căzut atâta noroc pe capul meu?!
” nu o dată era cuprins de simt, ământul că nu este el vrednic
de viat, a pe care o are s, i de temerea ca nu cumva s-o piardă.

Temerea aceasta se ivea în inima lui mai ales când
Ileana s, i el îs, i aduceau as, a, din întâmplare, aminte de
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Andrei, pe care-l s, tiau ajuns destul de bine, psalt, pre-
cum dorise, la una din bisericile mai bogate s, i ajutător
în cele biserices, ti al părintelui Hariton, unul din arhiereii
chemat, i adeseori la nunt, i, la botezuri s, i la înmormântări.

- Săracul de el! zicea Ileana s, i nu era chip s-o facă să
vorbească despre el.

Ce-ar fi s, i putut să vorbească? s, i cui i-ar fi fost de vreun
folos dacă ea 1-ar fi jignit pe sot, ul ei dându-s, i slăbiciunea
pe fat, ă?

Se împlinise anul de când Andrei se afla la Bucures, ti,
s, i anul al doilea, în postul Pas, tilor, Băltac a primit de
la el banii cu cari-l împrumutase, dimpreună cu o scri-
soare, în care îi mult, umea pentru bunăvoint, a lui s, i-i făcea
împărtăs, iri despre felul cum îs, i petrecea viat, a.

„Să-i spui, te rog — zicea el la sfârs, itul scrisorii — s, i
Iuanei multe doriri de bine din partea mea. Mă gândesc
adeseori la dânsa s, i mă bucur din toată inima s, tiind că
o ducet, i bine s, i avet, i spor în toate, căci nu e în lumea
aceasta nimic mai bun decât căsnicia linis, tită. Dumnezeu
să te răsplătească pentru ajutorul ce mi-ai dat la vreme de
nevoie s, i să vă aibă în buna lui pază. ”

Ileana luă cam în pripă scrisoarea din mâinile sot, ului
său, ca s-o mai citească s, i ea.

Uitându-se la slova lui cea frumoasă s, i dându-s, i seamă
că din manile lui a ies, it hârtia pe care o t, inea în mânile
ei, ea începu să tremure s, i lăcrămile i se iviră în cele din
urmă în ochi.

Ea se uită râzând la fat, a lui Băltac, îs, i scoase batista, o
t, inu câtva timp deasupra ochilor, apoi îs, i s, terse lăcrămile.

-Asta-i acum?! grăi dânsul mai mult nerăbdător decât
supărat. Tocmai acum t, i-a venit?!

- Nu cumva te miri? nu cumva te superi? îi răspunse
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ea. Fii om cuminte! Asta vine de la sine, s, i nu totdeauna
poate omul să-s, i stăpânească firea. Tu vezi cât de frumos
scrie, s, i vai ar fi s, i de tine, s, i de mine dacă as, fi femeie care
poate, citind scrisa lui, să nu se înduios, eze. Lasă-mă să
plâng fără sfială, că mai rele sunt lăcrămile vărsate prin
ascuns. Atâta mi-a mai rămas s, i mie! adăugă s, i o porni pe
plâns.

Dacă lucrul acesta i s-ar fi întâmplat lui Băltac mai de-
mult, pe la începutul căsniciei lui, el s, i-ar fi întors spatele
s, i-ar fi lăsat-o să-s, i verse focul s, i să se potolească; acum
însă avea slăbiciune de dânsa s, i îi venea, văzând-o plân-
gând, s, i lui să plângă.

- Dar - grăi dânsul - când o să înceteze aceasta! ?
- Niciodată! îi răspunse ea. Câte zile voi mai trăi pe

pământ îmi voi aduce aminte de el s, i îmi voi plânge în-
truna soarta. Dar ce-t, i pasă?! adaugă cu glasul schimbat.
Ai vreun cuvânt de a te plânge de mine?! Nu t, i-am fost s, i
nu-t, i sunt sot, ie credincioasă? Te-am supărat vreodată?
Nu m-ai avut totdeauna s, i în toate la îndemână? Fă-te că
nu bagi de seamă s, i lasă-mă, că-mi trece. . . Tu s, tii că m-ai
luat cum m-ai găsit, s, i mai rea de cum mă credeai nu sunt.

Băltac asculta vorbele ei s, i tăcea, fiindcă nu s, tia ce să-i
răspundă, dar îi era parcă i se întunecase deodată viat, a.

A trecut în curând s, i asta, s, i Ileana era tot ceea ce fu-
sese, dar nu o mai vedea el cum o văzuse, se uita adeseori
pe furis, la ea, se temea s-o lase singură cu gândurile ei s, i-s, i
dedea silint, a să-i facă viat, a plăcută, ca să uite cele trecute.

Dragă i-a fost s, i din zi în zi tot mai dragă i se făcea fe-
meia care îi era sot, ie, s, i cu cât mai dragă îi era, cu atât mai
des îl cuprindea simt, ământul că i-a făcut o mare nedrep-
tate s, i că foarte nesuferit trebuie să-i fie. Când simt, ământul
acesta îl cuprindea, îi venea să-i cadă plângând în genunchi
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s, i era în stare să-s, i dea întregul avut câs, tigat cu atâta caznă
ca s-o îndulcească.

Tocmai aceste silint, e ale lui îl făceau însă Ileanei din
zi în zi mai nesuferit.

Ea a putut să aibă trai bun cu dânsul câtă vreme el s-a
mult, umit cu ceea ce putea să-i dea din toată inima s, i fără
ca să-s, i facă ea însăs, i silă; acum, când cerea ceea ce era
împotriva firii ei, el îi umplea inima când de milă, când de
dispret, , s, i cu cât mai neastâmpărat alerga el după ea, cu
atât mai vârtos fugea dânsa de el.

„Lasă-mă în pace! ” îi zicea la început cam cu jumătate
de gură s, i cu oarecare crut, are.

„Caută-t, i de treabă s, i nu te face de râs! ” îi zicea în
urmă, as, a, cam în glumă.

N-a trecut însă mult s, i ea nu-i mai zicea nimic, ci căuta
singurătatea, s, i i se plângea mumei sale, când se întâlneau,
că-i este din zi în zi tot mai greu traiul cu sot, ul ei.

- De ce, fată? întreba lelea Maria cu inima încles, tată.
- Mai întrebi s, i d-ta? îi răspunse fata. Parcă nu le

s, tii toate?! De când cu scrisoarea pe care a primit-o de la
Andrei, nu mai are astâmpăr s, i ni s-au răsturnat toate în
casă.

Lelea Maria suspina s, i tăcea, dar Ghit, ă s-a ridicat în
picioare când le-a aflat s, i el s, i îi venea să sară în s, ea s, i să
nu se oprească decât la Bucures, ti.

- Să-mi lase fata în pace s, i să nu-i strice casa! strigă el
tare, parcă ar fi voit să-l audă s, i Andrei.

Nu s-a aruncat în s, ea s, i nu 1-a auzit Andrei, dar e scurt
drumul de la Răscruci până la Bucures, ti, mult, i îl bat pe
fiecare săptămână, s, i în curând s-a dus vestea până la
Andrei care era cu gândul mereu la Valea Teleajenului,
când la Alunis, , când la Răscruci, când mai ales la casele
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frumoase ale lui Băltac.
S, tia până în cele mai mici amănunte cum s-a încurcat

Tănase s, i cum i s-au prăbus, it deodată toate în cap. Nu-i
era însă milă de el, căci îl s, tia om tânăr, s, i omul tânăr din
păt, aniile sale învat, ă s, i dând cu capul când de un zid, când
de altul se deprinde a umbla prin lume. Nu-i era milă nici
de Ghit, ă Chelarul, omul vârtos s, i trecut prin multe, care
se împăcase de mult cu gândul că toate sunt pornite spre
rău. Îl durea însă inima când se gândea la lelea Maria, care
era femeie slabă s, i simt, itoare s, i se împăca mai anevoie cu
soarta ei.

Mai făcuse Tănase s, i gres, eala de a nu se fi împăcat cu
starea lucrurilor s, i de a se fi încurcat în două procese, unul
pentru pădurea pe care o luase în tăiere, iar celălalt pentru
lemnele ce nu-i fuseseră primite.

As, a e omul ajuns în primejdie: se agat, ă s, i de un pai.
Simt, ea, ce-i drept, c-o să piardă procesele, dar le mai amâna
cu fel de fel de apucături, ademenit de gândul că mai cu-
rând ori mai târziu iar vor veni la putere oamenii lui s, i ai
lui Băltac s, i ai cucoanei, s, i atunci vor face ce vor face ca
să-l scape.

O ducea dar s, i o momea s, i pe mama lui cu nădăjduiri
des, erte, dar cu atât mai amară trebuia să fie lovitura, căci
procesele sunt o nenorocire chiar s, i pentru cei ce le câs, tigă.

O mângâiere adevărată s, i deplină le mai rămăsese: că
Ileana cea bună s, i cuminte o duce bine s, i se împacă cu
soarta ei.

El sta sleit de putere s, i cu ochii împăienjenit, i când a
aflat că pierdută e s, i mângâierea aceasta.

„Eu?! zise oprindu-s, i răsuflarea. Eu îi stric casa?! O,
Doamne, dar cum i-o stric?! ce-am făcut s, i ce fac ca să i-o
stric?!
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Nu cumva e destul să mai trăiesc s, i eu în lumea aceasta
ca să i-o stric?! Ce n-as, fi oare în stare să fac ca să nu i-o
stric?! ”

VIII
REPAOS

- Es, ti nedrept, sfint, ia-ta, s, i jignes, ti pe alt, ii prin bunătatea
ce-mi arăt, i, grăi Andrei stând smerit în fat, a părintelui
Hariton, bătrânul arhiereu.

- Nu, fiule, - îi răspunsese acesta - vorbind rar s, i încet.
Es, ti tu acela care îi jignes, ti ridicându-te mai presus de
dâns, ii. Prea t, i-e limpede s, i curat rostul la citire, prea ît, i
este frumoasă cântarea, prea e multă cuviint, a înfăt, is, ărei
tale s, i oris, icât de plină ar fi biserica, tot, i îs, i opresc răsufla-
rea ca să te asculte, tot, i se simt atins, i s, i înălt, at, i, tot, i rămân
cu ochii îndreptat, i spre tine când cites, ti Apostolul, când
cânt, i vreun irmos ori când vii spre mine aducându-mi
cădelnit, a. Ridici slujba dumnezeiască luând parte la ea, s, i
de aceea t, in să te am lângă mine pretutindeni, ca să-mi
împodobesc bătrânet, ele cu tine.

As, a sunt bătrânii cu inima curată s, i doritoare de bine:
le este viuă bucuria când câte un tânăr bine înzestrat li
se ives, te în cale, s, i pentru ca bucuria să le fie mai mare, îi
măresc în gândul lor destoiniciile.

- Roagă-te, sfint, ia-ta, pentru mine - îi zise Andrei - ca
laudele pe cari mi le faci să nu-mi slăbească inima, nici
să-mi smintească mintea, ca să-mi schimb hotărârea.

- Inima ta - întâmpină arhiereul - e far nestins, care-s, i
revarsă lumina departe s, i le arată calea mântuirii celor ce
rătăcesc prin noianul întunecat al viet, ii. S, tiu cât ai suferit.
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N-ai spus-o nimănui, dar tot, i am putut s-o vedem din
ochii tăi, din duios, ia glasului tău s, i din blândet, ea întregei
tale fiint, e. Cum ar putea vorbele mele să te vateme când
durerea cea mare n-a putut nici ea să-t, i înăsprească firea,
ci mai vârtos a potolit-o s, i-a îndulcit-o?! Nu într-o clipă
de deznădăjduire, ci din îndemn statornic ît, i este luată
hotărârea, s, i bătrânet, ele mele sunt pătrunse de credint, ă că
niciodată nu vei s, ovăi, niciodată nu te vei căi, ci totdeauna
te vei simt, i fericit de a te fi dat întreg Domnului, ca să
mângâi pe cei ajuns, i la deznădăjduire s, i să dai prin tăria
credint, ei inimilor slabe tărie.

- Niciodată, părinte, - răspunse Andrei ridicând glasul
- totdeauna, preasfinte!

- Oris, icât de greu mi-ar fi dar să mă despart de tine -
urmă părintele Hariton înduios, at - ît, i dau binecuvântarea
mea s, i te sfătuiesc numai să nu-t, i prelunges, ti s, ederea la
Cheia, ci să pleci cât mai curând, cel mai târziu înainte de
Pas, ti, la Sfântul Munte.

- Povat, a preasfint, iei-tale mi-e lege neînduplecată! grăi
Andrei, închinându-se cu fiiască umilint, ă.

Era toamnă, când frunzis, ul, pis, cat iar de brumă, îs, i
perduse verdeat, a s, i se făcuse iar ici galben, colo ros, iatic,
portocaliu ori ros, u ca sângele de bou. Fratele Agaton, tâ-
nărul călugăr, se plimba singuratec prin pădurile din pre-
ajma schitului Cheia, s, i sub pas, ii lui fâs, âiau iar frunzele
căzute înainte de timp.

„S-a călugărit?! ” strigă Tănase, cutremurându-se în
toată fiint, a lui, s, i cu o putere covârs, itoare îl cuprinse por-
nirea de a se duce la el, ca să i se plângă s, i să-s, i afle mân-
gâierea în vorbele lui.

Abia acum înt, elegea de ce Ghit, ă Chelarul umblă bu-
imac s, i nu mai dă pe acasă s, i de ce Ileana a părăsit casa
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sot, ului său s, i nu mai s, tie unde să-s, i pună căpătâiul.
S, i nu-s, i mai purta Tănase capul sus, nu se mai înmlă-

dia, umblând, în mersul lui, nu mai călca t, eapăn, nici nu
mai privea plin de încredere împrejurul său: slab s, i istovit,
cu ochii stins, i, cu părul lung s, i nepeptănat, îmbrăcat în
haine soioase s, i zdrent, uite s-a oprit în fat, a lui Agaton, care
se uita la el lung s, i cu ochii plini de o linis, tită înduios, are.

- S-a risipit - grăi Tănase - avutul nostru s, i casa ni s-a
spart!

- Nu e nimic! îi răspunse Agaton. Se adună în lumea
aceasta lucrurile s, i se risipesc s, i iar s-adună. Es, ti încă tâ-
năr, ît, i începi abia viat, a, s, i-t, i rămâne destul timp ca să-t, i
vii în fire. Viat, a omenească se desfăs, oară cum râul curge
ici prăbus, indu-se spumegos peste stânci colt, uroase, colo
s, erpuind cu repeziciune printre livezi înflorite, iar mai
departe vărsându-se lin printre lanuri bogate, azi limpede,
mâne tulbure s, i iar limpezit. Azi o boală grea te sleies, te de
puteri, încât crezi că t, i s-au secat izvoarele de viet, uire, dar
organismul încetul cu încetul se premenes, te s, i mai curând
ori mai târziu te simt, i renăscut pentru o nouă viat, ă. Tot
astfel când nenorocirile se îngrămădesc deasupra capu-
lui tău s, i t, i le spulberă toate, ai nădejde, căci nădejdea-t, i
dă răbdare s, i tăria ca să lucrezi s, i să aduni iar încetul cu
încetul cele risipite.

Tănase dete din cap.
- Nu mai sunt eu în stare să stărui înainte, grăi dânsul.

Mă cutremur când mă gândesc că as, avea să adun ce s-
a risipit, să încep din nou de unde a pornit-o tata s, i s-
ajung la vârsta lui zbătându-mă ca dânsul. Altele au fost
timpurile în care el s, i-a petrecut tineret, ele; azi, când mis, eii
întovărăs, it, i le stăpânesc toate, noi, cari n-avem nimic,
suntem osândit, i a ne petrece viat, a muncind în sec.
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- Nu grăi de rău pe oamenii cu cari trăies, ti - îl înfruntă
Agaton - s, i nu te plânge de timpul în care te-ai ivit. Nu-i
adevărat ceea ce zici, căci toate [nu] numai spre rău, ci
mai spre bine de cum au fost sunt pornite în zilele noastre.
Oameni răi s, i nemernici, însetat, i de câs, tig s, i pornit, i spre
răutate, au fost s, i sunt pretutindeni s, i totdeauna, s, i dacă
e adevărat, că azi sunt la noi mai mult, i decât aiurea s, i-n
alte timpuri, cu atât mai vârtos ies la iveală cei cu inima
curată, cari prin bune silint, e s, i prin muncă cinstită numai
t, in să se ridice. Dacă e adevărat că sunt rari aces, tia ei sunt
cu atât mai pret, uit, i, s, i n-ai decât să stărui în rândurile lor
pentru ca să mergi cu pas încet, dar sigur înainte. Nu te
plânge, urmă el, ci căies, te-te, căci nu în munca ta cinstită
ai fost lovit, ci fiindcă ai râvnit să ajungi prin mijloace
necinstite la un câs, tig mare. Trist ar fi dacă ai fi luat din
izbândă îndemnul de a stărui în calea ce-ai apucat. Cine
te-a pus să te-nsot, es, ti cu oameni pe cari în atâtea rânduri
i-ai socotit mis, ei?!

De ce ai lăsat să te ispitească?! Cum ai putut să li te dai
unealtă?! Bucură-te - strigă călugărul - c-ai păt, it-o chiar la
prima-ncercare, trage-nvăt, ătură din suferint, ele prin cari
treci s, i roagă-te lui Dumnezeu să-t, i dea tărie, ca să stărui
de aici înainte în căile pe cari totdeauna le-ai socotit bune!

- O! - se tângui cuprins de deznădăjduire Tănase - dac-
as, putea să mă rog lui Dumnezeu, mi-as, găsi în mine în-
sumi mângâierea s, i n-as, mai umbla hăbăuc. S, tiint, a însă
a omorât în mine credint, a!

- Mint, i, nenorocitule, s, i-t, i spurci buzele grăind vorbe
de ocară - strigă tânărul călugăr, cuprins de o căldură
sfântă - Dumnezeu nu e numai putere s, i izvor nesecat
de puteri, ci totodată s, i lumină nestinsă, s, i s, tiint, ă a toate:
cu cât mai multe s, tim, cu cât mai în adânc pătrundem

1058



tainele firii, cu cât mai multe înt, elegem, cu atât mai mult
ne apropiem de fiint, a dumnezeiască, cu atât mai vârtos
ni se-nalt, ă inima spre Dumnezeu, cu atât mai îndeplin îi
cuprindem cu mintea fiint, a atoatecovârs, itoare. Nu pen-
tru că s, tit, i multe, ci pentru că orbecăit, i prin întunerecul
nes, tiint, ei voi, cei ce at, i învăt, at câte ceva, v-at, i înstrăinat
de legea părint, ilor vos, tri. Învat, ă, Tănase, învat, ă mereu, ca
să te luminezi s, i să-t, i întăres, ti inima. Bucură-te de lumina
soarelui, ca să vezi scrutând cele de dimprejurul tău, iar
nopt, ile aprinde-t, i opaiet, ul s, i cites, te mereu, ca să te lumi-
nezi prin învăt, ătură s, i să ajungi la cunoas, terea vecinicului
adevăr.

Clopotul începu să sune tânguicios la biserica schitului
s, i să răsune prelung în strâmtorile văii.

- Mă cheamă - adăugă el - la slujba dumnezeiască, s, i
nu pot să nu mă duc, dar mă voi întoarce cu sufletul mai
limpezit la tine. Ruga-mă-voi lui Dumnezeu s, i pentru tine,
ca să-t, i dea dezlegare s, i să te îndrumeze spre repaosul
sufletesc.

S-a dus să-s, i facă datoria, dar nu 1-a mai găsit când
s-a întors, s, i nu 1-a mai găsit nimeni, căci nu-i viat, ă când
nu-i credint, ă. Dumnezeu îndrumează numai pe cei ce-l
au în sufletele lor!

Nu mai putea el să ajungă în lumea aceasta la repaos,
căci n-avea în sufletul lui nădejdea, care-i dă în vremuri
de grea încercare omului răbdarea. Se cutremura când se
gândea la mama lui zbuciumată; se cutremura când vedea
în gândul lui pe tatăl său, ajuns om fără de căpătâi; se
cutremura s, tiindu-s, i sora cu viat, a stricată: nu mai s, tia ce
să facă cu sine însus, i s, i nu mai avea în el tăria de a începe
din nou.

A cutreierat zile întregi prin munt, i s, i prin codri, încât
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i s-a pierdut urma, s, i abia vara viitoare ciobanii au dat
în fundul unei prăpăstii adânci de oasele lui, curăt, ite de
furnicile harnice.
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Sân Vasii

Era un vechi obicei al casei ca cea din urmă noapte a anu-
lui s-o petreacă adunat, i cu tot, ii la un loc, s, i d-l Iorgovan
Ceplac, căldărarul, t, inea să păstreze cu toată sfint, enia obi-
ceiul acesta. As, a se pomenise el s, i cucoana Sofit, a, care era
fată de căldărar, de fel din Bras, ov, s, i nu-s, i putea închipui
sfârs, itul anului altfel. Bolnavi dacă ar fi fost, de Sân Vasii
s-ar fi sculat din pat s, i-ar fi stat la masă cu calfele s, i cu
ucenicii, căci altfel Anul Nou nu putea să le aducă noroc.

Încă la ameazăzi se înceta cu lucrul, pentru ca oamenii
să aibă timp de a se spăla s, i premeni s, i să iasă-n oras, , dacă
voiau să-s, i cumpere câte ceva. Treceau apoi unul câte unul
pe la „cantor”, ca să fie socotit, i, s, i patronul le număra
simbria pe o lună pe deasupra, ca să se bucure s, i să fie
voios, i, iară la opt seara suna clopotul s, i se adunau cu mic,
cu mare, la masa-ncărcată cu toate bunătăt, ile, totdeauna
aceleas, i după rânduiala pe care cucoana Sofit, a o s, tia din
copilăria ei, ca la masa din ziua de Anul Nou: sarmale,
purcel fript în coaja lui, plăcintă cu bani s, i cu bilete de
noroc, iară vinul totdeauna negru.

Acum, o dată pe an, cei mici erau mari, iară cei mari
se făceau mici: ucenicii s, edeau în fruntea mesei, calfele se
îns, irau mai în coadă, cucoana Sofit, a servea, iară d. Ceplac



turna vin în pahare.
Era lucru frumos, dar nu s, i mare la început când pa-

tronul s, i stăpâna casei n-aveau copii s, i se lucra-n atelier cu
câte trei-patru calfe s, i tot atât, ia ucenici. Au venit însă unul
câte unul copiii s, i-au crescut, iar atelierul a crescut s, i el,
de s-a făcut adevărată fabrică. Acum erau cinci copii, trei
băiet, i, Mitru, cel mai mare, absolvent al s, coalei comerciale
s, i căldărar s, i el, iar ceilalt, i doi în liceu, s, i două fete, dintre
care Tinea cea mai mare, trecută de optsprezece ani. Iar
în atelier s, i-n prăvălie lucrau totdeauna peste douăzeci,
cu ucenici cu tot, cel put, in treizeci de oameni, dintre care
unii căsătorit, i, s, i t, ineau patronul s, i stăpâna casei ca de
data aceasta nimeni să nu-s, i strice rostul, ci să vie fiecare,
ca în trecut, cu tot, i ai săi, cu nevastă s, i cu copii, dacă-i are.

Acum era dar nu numai frumos, ci totodată s, i mare
lucru seara de Sân Vasii, praznic în puterea cuvântului, s, i
cucoana Sofit, a nu mai biruia cu fetele ei la masa cea de tot
lungă, ci era nevoită să-s, i ia s, i ajutor.

Oamenii se simt, eau la început cam strâmtorări, s, i uce-
nicii, ajuns, i în cap de masă, steteau cu ochii în pământ
s, i ca pe spini. D. Ceplac însă s, i Mitru lucrau la căldări s, i
la cazane în rând cu oamenii, iar cucoana Sofit, a s, i fetele
crescuseră în mijlocul lucrătorilor s, i s, tiau să vorbească cu
ei; peste put, in se deschideau dar inimile, s, i când venea
rândul plăcintelor, erau cu tot, ii parcă-n adevăr nu era ni-
meni mai mic ori mai mare s, i ucenicii îs, i dedeau s, i ei pe
fat, ă bine s, tiuta fire de s, trengari plini de drăcii.

După masă venea rândul sacilor cu nuci. Îs, i lua fiecare
suta bine numărată, apoi începeau, tot după vechiul obicei,
să joace cărt, i. Vai de capul celui ce-n seara de Sân Vasii
îs, i pierde nucile la cărt, i, căci râd cu tot, ii de el, s, i t, ant, os,
umblă cel ce a răus, it să adune nucile de la ceilalt, i.
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Dar lucrul cel mare, turnarea plumbului topit, urma
înspre miezul nopt, ii, când se deschide cerul s, i saltă banii
din pământ.

Acum se alegea care cum o să-s, i petreacă nu numai
anul ce vine, ci toată viat, a, căci asta se arată deslus, it în
figurile pe care le face plumbul turnat în apa rece. Mai ales
fetelor mari s, i flăcăilor li se lămures, te acum ursitul: vorba
e numai să s, tii tălmăci figurile de plumb, lucru la care nu
se pricepea nimeni atât de bine ca cucoana Sofit, a.

În preajma miezului de noapte se umpleau paharele,
iară când suna de miezul nopt, ii, se stingeau pe o clipă
toate luminile, apoi, peste put, in, patronul aprindea o lu-
mânărică de ceară, striga: „Ura! ” s, i-nchina paharul de
Anul Nou.

Ce era acum, Doamne?!
Chiuiau cu tot, ii, jucau, ciocneau paharele, zăngăneau

banii de argint, se-mbrăt, is, au, se sărutau s, i-s, i urau unii
altora mult, i s, i fericit, i an - un huiet, o zarvă, o gălăgie s, i-un
avânt furtunatec de ai fi crezut că se ridică cu casă cu tot
în văzduh.

As, a a fost ani de zile de-a rândul s, i as, a s, i trebuia să
fie, de aceea îi mergeau lui Iorgovan Ceplac s, i-n casă, s, i-n
atelier, s, i-n prăvălie, s, i-n lumea cea mare toate bine.

Anul acesta însă nu mai era ca de obicei.
Încă după amiazăzi patronul era îngândurat.
I se păruse că sunt cam plâns, i ochii Tincut, ei.
El se uita cu coada ochiului la cucoana Sofit, a; era-

ngândurată s, i ea, căci i se păruseră s, i ei cam plâns, i ochii
fetei s, i-l vedea pe patron cam trist.

Băiet, ii s, i fata cea mică, văzându-s, i părint, ii îngândurat, i,
de asemenea-s, i perduseră voia bună pe care trebuia să o
aibă de Sân Vasii.
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Ce faci cu ceilalt, i când vedeai pe patron, pe stăpânii
casei s, i pe ai lor atins, i parcă de brumă?!

„Ce Sân Vasii o să iasă de aici?! Ce An Nou? Ce viat, ă?!
Curat ca la priveghie! ” îs, i zicea d. Ceplac s, i, marea bună-
tate de om blajin ce era, îi venea să ia un ciomag, să spargă
căldări s, i cazane s, i să le facă toate valvârtej.

S, i dacă era vorba, el însus, i s, i-o făcuse, numai el, cu
încăpăt, ânarea lui.

Fusese la casă un om, Pantelemon, care se vâra în toate
fiindcă tot, i îi dedeau nas. O mutră de nu puteai s-o vezi
fără ca să râzi, dar iute ca veverit, a, istet, de-t, i ghicea dintr-
o căutătură gândurile s, i hăzos, ca să fugi mereu după el.

Anul trecut, de Sân Vasii, când a turnat Tinea plumbul,
îi ies, ise ceva ce semăna mare minune a Pantelemon s, i a
măritis, . Asta tot ar fi trecut, dar s, i lui Pantelemon i-a ies, it
plumbul a însurătoare. Râdeau tot, i până chiar s, i patronul,
des, i gluma îi părea chiar s, i de ajunul Anului Nou cam
groasă.

La miezul nopt, ii, însă, când s-au stins luminile, Pan-
telemon, îndrăznet, s, i din născare, s, i din deprindere, n-a
mai avut răbdare să as, tepte până ce o pornes, te patronul
închinând paharul, ci a luat-o razna înainte s, i, când s-a
aprins lumânărica, 1-au găsit sărutând-o pe Tincut, a, s, i să
sărutau parc-ar fi fost numai ei amândoi, as, a în glumă,
dar cu o stăruint, ă încât nu le mai lăsau rând s, i altora.

Râdeau s, i acum tot, i chiar cu mai multă poftă. Patronul
râdea s, i el, dar mai în silă. De Sân Vasii se trec însă multe,
s, i el n-a zis nimic nici mai târziu, dar prin februarie i-a
căutat lui Pantelemon pricină s, i i-a făcut vânt, după ce
stătuse timp de doisprezece ani la casa lui.

Nu s-a mai vorbit apoi despre Pantelemon: era parcă
n-ar fi fost niciodată. Chiar s, i Tinca-s, i aducea numai ara-
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reori aminte de el, s, i-ar fi voit să nu-s, i mai aducă, căci
inima i se strângea când se gândea că din vina ei i s-a
făcut lui nedreptate.

De! o dată pe an, s, i numai atunci, sunt tot, i deopotrivă
s, i pot pentru câteva ceasuri cei mici să se ridice-n rând cu
cei mari.

Cum ar fi putut să-i treacă cuiva prin minte că râsul
de atunci o să se mai prefacă vreodată-n plâns?!

Nici că s-ar fi prefăcut dacă patronul n-ar fi fost om
sucit, care nu poate să vadă pe alt, ii îngândurat, i, nici mai
ales cu ochii plâns, i fără ca să-s, i peardă sărita.

Nu se putea nimic mai firesc decât ca de Sân Vasii să-t, i
aduci aminte de ceea ce s-a petrecut la alt sfârs, it de an. El
însă t, inea să-i vadă pe tot, i voios, i cum se cuvine la zi mare
s, i nu se putea-mpăca cu gândul că fata lui chiar s, i acum,
după un an de zile, se mai gândes, te la cele de mult uitate.

- Bine, fată, se poate?! îi zise. Nici într-o zi ca cea de
azi nu pot eu să am linis, te?!

Ea se uită mirată la el. Nu-i luase niciodată linis, tea
vreunei zile.

- Dar eu n-am zis s, i nu zic nimic, grăi.
- Tocmai asta e, întâmpină el, nu zici nimic, dar es, ti s, i

acum după un an de zile-ngândurată, le ascunzi toate-n
tine s, i te văd c-ai plâns în vreun colt, .

- Eu! ? răspunse ea speriată. Chiar dac-ar fi, o să-mi
treacă îndată ce-i voi fi văzut pe ceilalt, i voios, i.

- Cum o să-i vezi voios, i când te uit, i la ei cu ochi plâns, i!
? o mustră el. Ai să râzi tu dacă e vorba să fim veseli noi
ceilalt, i.

- Uite, râd, grăi dânsa începând să zâmbească, dar în
ochii ei zâmbitori străluceau picăturile de lacrămi.
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- Nu vreau as, a! strtigă el s, i ies, i, ca nu cumva să-l vadă
fiică-sa s, tergându-s, i lacrămile, că era om slab de înger s, i
el.

Nu! as, a nu puteau să rămâie lucrurile. Îi venea să plece
de acasă, pentru ca să nu se facă de râsul lumii petrecând
seara de Sân Vasii ca la pomană.

„Dacă n-a uitat pân-acum, as, a o să te fiarbă toată viat, a,
îi s, optea un glas la ureche. Degeaba! De ursita sa nu poate
nimeni să scape: cum s-a arătat la plumb, as, a trebuie să
fie! ”

Peste vreun ceas el a chemat pe Chiriac, care făcuse
anii de ucenicie deodată cu Pantelemon s, i-i fusese aces-
tuia totdeauna prieten bun.

- Să te duci — îi zise - s, i să mi-l aduci pe Pantelemon,
că seara de Sân Vasii fără de el nu se poate face.

Chiriac se uită la patron cuprins de-un fel de grijă,
parc-ar fi stat la-ndoială dacă e ori nu-n toată firea.

S, tia foarte bine de ce a trebuit Pantelemon să plece s, i
înt, elegea unde bate gândul patronului când vrea să-l aibă
de Sân Vasii, dar nu-i venea să creadă.

- Pe Pantelemon să-l caut s, i să-l aduc aici? Pe Pantele-
mon al nostru? întrebă el.

- Da, da, da! răspunse patronul. Pe îndrăznet, ul acela.
T, i-am spus că fără de el nu-i seară de Sân Vasii.

Chiriac mai stete put, in, dete din umeri, se scărpină-n
cres, tet, apoi plecă oarecum s, ovăind.

Unde putea el să-l găsească acum, as, a, deodată, pe
Pantelemon, a căruia urmă o perduse de mult?

„Păcatele mele! îs, i zise. Îl scot s, i din fundul pământu-
lui, s, i n-au mai fost Sân Vasii cum au să fie azi! ”

Afară viscolea s, i zăpada era adunată troieni pe la adă-
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posturi. Chiriac s, i-a tras căciula peste urechi, s, i-a vârât
mânele-n buzunări s, i a pornit-o din atelier în atelier, ca să
afle unde lucrează, să-i caute de la atelier locuint, a s, i să-i
prindă urma. E însă mai us, or să caut, i decât să găses, ti pe
un om, care, neavând nici un rost, umblă stingher prin
lume s, i nu s, tie nici el unde-o să ajungă când pleacă singur
singurel de la gazdă. Pe la opt, când masa era gata s, i tot, i
erau adunat, i, Chiriac trecea prin viscol s, i prin troieni din
Dealul Spirii spre Calea Grivit, ei, unde aflase c-ar fi putând
să-l găsească într-o cafenea pe Pantelemon.

Rânduiala e însă rânduială, s, i d. Ceplac nu era omul
care putea s-o strice: a mai as, teptat cât a mai putut, apoi
a dat semn să sune clopotul s, i s-au as, ezat cu tot, ii la masă.

D-l Ceplac s, edea ca pe spini s, i se uita mereu la us, ă.
Îl rodea rău de tot gândul că n-a trimis mai curând pe
Chiriac. Se îns, elase, însă, crezând că o să fie ca la pomană.
Ce s, tiau ceilalt, i?! Ba chiar s, i dac-ar fi s, tiut, puteau ei să
petreacă la o zi ca aceasta s, i fără de Chiriac, s, i fără de
Pantelemon mai ales. Nu simt, ea nimeni că patronul e dus
rău de tot cu gândul, că stăpâna casei nu e ca de obicei s, i
că se ives, te pe ici, pe colo câte o lacrimă în ochii râzători
ai Tincut, ei.

Abia când a venit rândul la turnarea plumbului s, i-a
adus pe ici, pe colo câte unul aminte de Pantelemon, care a
turnat s, i el odată plumbul topit s, i i-a ies, it de tot anapoda.

- Minciuni! ziceau unii.
- Mofturi! ziceau alt, ii.
Cine mai poate să pună vreun temei pe asemenea min-

ciuni?!
Mai ales Tincut, a nici nu mai voia să toarne ca de obicei

plumbul. De ce să-l mai toarne, când atât de bine s, tia că
nu-i adevărat ceea ce iese din el?
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„Uite! îs, i zicea d. Ceplac. As, a se slăbes, te credint, a în
inimile oamenilor: vine câte un om hain ca mine, se pune
împotrivă, s, i nu mai crede nimeni. ”

- Toarnă, fată, - stărui - că nu s, tii ce-o să iasă.
Tocmai acum s-a întors Chiriac, lihnit de foame s, i isto-

vit de multă umblătură prin viscol s, i prin troieni, aducând
cu el pe Pantelemon.

Au stat o clipă cu tot, ii uitându-se unii la alt, ii, apoi să
vezi chiote s, i gălăgie s, i zarvă s, i-mbrăt, is, ări - în adevăr să
ridica casa-n slava cerului.

Patronul stătea-n mijlocul lor zâmbind cu mult, umire,
căci s, i aceasta tot el le-o făcuse.

- Stat, i, nebunilor, n-o luat, i s, i voi razna înainte, că nu s-
au stins încă lumânările, grăi dânsul. He-he-he! Vedet, i că
nu minte plumbul topit dacă-l torni cu rost în apă rece?! Să
facem logodna, s, i numai după aceea stingem lumânările.
Chef apoi, chef să-i meargă pomina, până mâne-n ziua
mare, ca să începem anul cu bine!

— Ura! ura! s, i la anul trei din doi să fie! strigă unul
mai gures, s, i mai îndrăznet, .
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Pascal, săracul

„Mult, umirile oris, icui sunt s, i ale mele, s, i cu atât mai vârtos
sunt s, i ale mele durerile oris, icui. ”

Încă din timpul tineret, elor sale învăt, ase Pascal de la ci-
neva aceste vorbe frumoase, s, i de aceea el era cu desăvârs, ire
pătruns de gândul că durerile lui sunt ale tuturora s, i că
oris, icare e dator să-s, i deie silint, a de a le alina.

El s, i era însă în adevăr vrednic de compătimirea oris, icui.
Nu-mplinise bine vârsta de cincisprezece anis, ori când

nas, ul său, pe atunci vestitul comisar Pascal Riga, îl lu-
ase copist în cancelaria sa, s, i pe când alt, i băiet, i de seama
lui alergau după fel de fel de s, trengării, el stetea ici căs-
când, colo at, ipind în dosul mesei stropită de cerneală, mai
tras de unul, mai împins de altul, mângăiet azi cu câte un
bacs, is, s, i mângâindu-se mâne cu vreo sfănt, uială mai mult
ori mai put, in bună.

Ar fi dus-o, săracul de el, numai pe gâfâite, câteodată
chiar pe gemute dacă n-ar mai fi fost în lumea aceasta
s, i t, uiculit, a, pelinas, ul, fleica s, i vrăbioara ori mus, chiul la
frigare, care-i mai us, urează omului sarcina viet, ii.

Era om trecut de treizeci de ani când a ajuns, în sfârs, it,
să intre s, i el în rândul celor pricopsit, i.

Murind adică nas, ul, i-a lăsat finului drept mos, tenire



fără de sarcini căscioara sa din Delea Veche, dimpreună
cu locul ei, peste optzeci metri în fat, ă s, i vreo patruzeci s, i
cinci de metri în adâncime, mare frumuset, ă de pomăt, s, i
pruni, s, i meri, s, i peri, s, i vis, ini, s, i cires, i, s, i cais, i, de toate
bunătăt, ile.

Tot atunci Pascal s-a făcut om as, ezat, luând în căsăto-
rie pe cocoana Profira, o prietenă a răposatului, fată mare
în cea mai frumoasă vârstă, trecută abia de patruzeci de
ani.

Nu se poate spune dacă era ori nu vreo legătură între
mos, tenire s, i căsătorie. Un lucru stetea însă mai presus de
toată-ndoiala: că Pascal o nimerise de astă dată bine, căci
cocoana Profira, pe lângă vârsta ei frumoasă, mai avea
s, i tot ceea ce se cere pentru gospodări - mobilă, albituri,
vase de bucătărie s, i de masă. . . s, i, mai presus de toate,
o purtare de grijă la care Pascal nici din partea celei mai
adevărate mume n-ar fi putut să se as, tepte.

Se pomenise orfan în lume s, i perduse acum s, i pe nas, ul
său, singurul razăm ce avea în lume: cocoana Profira îi era
s, i mumă, s, i nas, ă, s, i sot, ie, s, i soacră, căreia trebuia să-i deie
socoteală despre fiecare gologan ce-a cheltuit s, i despre
toată clipa petrecută departe de dânsa.

Celor căzut, i în păcatul de a le scruta toate din fir în
păr le place să spună că noi oamenii avem două feluri
de caracter, fie adevărat, cum suntem fiecare prin sine
însus, i, lucrând după propriul său îndemn, fie empiric,
cum nevoile de tot felul ale viet, ii s, i voint, a altora ne silesc
să ne arătăm. Pascal, săracul de el, nu mai avea nici un fel
de caracter: el era cum cocoana Profira t, inea să s, i-l facă.
Nu-i era însă rău să fie as, a, căci, s, tiindu-se cum era, în
oris, ice păcat ar fi căzut, el nu se simt, ea vinovat de fapta
sa s, i niciodată mustrări nu-s, i făcea.
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An după an, peste douăzeci de ani deplini s, i lungi a
trăit în starea aceasta de fericire turburată numai de mus-
trările ce-i făcea dânsa când se întâmpla să se întoarcă
prea târziu acasă. Pacinică s, i linis, tită, pe deplin fericită
le era viat, a numai când o petreceau singuri, amândoi îm-
preună. T, iind deci să-l vadă mereu cu fruntea senină, mai
ales verile, în timpul zădufurilor înăbus, itoare, ea făcea tot
ce-i sta prin putint, ă ca să-l scoată din Sodoma s, i Gomora
de Bucures, ti s, i să-l ducă undeva la aer curat s, i la apă de
izvor, unde-l avea mereu sub ochii ei.

Pascal, t, iind seamă că dorint, ele ei au să fie s, i ale lui,
nu se dedea-ndărăt s, i, ca să-i vie într-ajutor, vindea o păr-
ticică din locul s, i de altminteri prea mare al casei, iar după
ce se sfârs, eau banii luat, i pe el, vindea o altă părticică s, i iar
alta, căc - de - cu el în groapă nu putea să-l ieie.

Deplină era fericirea câs, tigată cu pret, ul acesta, dar
în acelas, i timp s, i scurtă, căci iar urmau zilele în care, el
trebuia să alerge-n treburile sale s, i să vină pe ici, pe colo
prea târziu. Dăinuitoare nu putea să le fie fericirea decât
după ce dânsul, ies, it la „pensie”, putea să-s, i petreacă tim-
pul după pofta inimii lui, deci s, i-a inimii ei, ceea ce era
totuna.

Au venit, în sfârs, it, s, i aceste zile, mai presus de toate
binecuvântate.

E lucru mare să fii om în putere s, i în acelas, i timp s, i
pensionar.

Abia acum îs, i dedea Pascal seamă ce va să zică nas,
prevăzător, a căruia purtare de grijă se-ntinde departe, cu
zeci de ani înainte.

El, om în floarea viet, ii, iară ea, des, i ceva mai în vârstă,
femeie matură, care s, tie să se îngrijească încât fir de păr
cărunt în capul ei s, i zbârcitură-n obrazul ei rumen nu
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vedeai: abia acum se porneau pe trai bun.
Mai-nainte, când era nevoit să iasă-n fiecare zi la sa-

lahorie, cum îi plăcea să zică, ea-l peptena s, i-i potrivea
cărarea, îi încheia gulerul frumos călcat s, i-i făcea funda
cravatei, îl peria din toate părt, ile s, i-l însot, ea până la portit, ă
s, i se uita lung după el. Când se-ntâmpla ca el să-s, i pună
fracul s, i jobenul s, i să-s, i încingă es, arpa pentru vreo paradă,
ea era cuprinsă de un fel de fierbint, eli s, i se ducea s, i ea la
paradă, ca să-l vadă umblând de ici până colo ca un mare
căpitan de os, tiri.

Nu mai avea acum nevoie să-l pieptene nici să-i în-
noade cravata, nici să-l perie, să-i scrobească gulerele s, i
să i le calce, îmbrăcat în halatul lui, cu fesul în cap s, i cu
târlicii-n picioare, el umbla de ici până colo, ori, tolănit
pe divan, trăgea fumul ca un tabla-pas, a din ciubuc, în
vreme ce dânsa gătită-n capot, îs, i bea t, igaretele subt, irele.
Căt, elus, a S, erica stetea de pază la picioarele ei, iar motanul
lui, Bursuc, s, edea torcând pe umărul lui.

Diminet, ile venea băietul de la băcănia din colt, , ca să-
ntrebe ce are să le aducă de la grătar s, i dintr-ale băcăniei,
iar peste put, in trecea pe la dâns, ii olteanul cu cos, urile, ca
să-s, i aleagă trufandale.

Ea mai păstrase din timpul acum depărtatelor ei tineret, e
obiceiul de a avea totdeauna-n dulap rahat, zaharicale, ta-
blete de ciocolată, smochine, curmale s, i stafide, iară el, ca
să nu rămâie mai prejos, avea totdeauna pastramă, ghiu-
dem, t, âris, ori, când era sezonul, ba chiar s, i câte-o cutie de
sardele.

Halatul lui s, i capotul ei acopereau rufăria zdrent, uită,
iară albiturile frumos spălate, bine-mpăturate s, i călcate cu
lustru erau păstrate-n dulap, dimpreună cu hainele, bine
scuturate s, i periate.
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Îi mai rămăseseră lui Pascal douăzeci s, i unu de metri
din cei peste optzeci. A mai vândut acum încă doisprezece,
ca s-o poată duce-n toată lărgimea. Nouă metri erau destul
s, i paradestul pentru ei amândoi.

Să tot trăies, ti s, i să nu te mai saturi de viat, ă!
Răsplătite i se păreau lui Pascal cu vârf s, i-ndesat toate

necazurile s, i multele amărăciuni ale celor patruzeci de ani
de salahorie polit, ienească s, i răsplătite ar s, i fi fost dacă-n
lumea aceasta n-ar fi lege nestrămutată că trecător e tot
ceea ce intră-n fiint, ă s, i că omul se nas, te pentru ca să poată
muri.

S-a-ntâmplat adecă tocmai acum că Pascal, de atâta
timp orfan, a rămas s, i văduv, om în adevăr lipsit de oris, ice
razăm în lumea aceasta.

Ar mai fi fost oare cu putint, ă ca el să nu se pătrundă
de gândul că durerile lui sunt ale tuturora s, i că oris, icare e
dator să-s, i deie silint, a de a le alina?!

Pomenindu-se deodată singur, el nu mai s, tia ce să facă
s, i-ncotro să apuce, dar nu-i rămânea decât să facă ceea ce
neapărat trebuia s, i abia acum a ies, it la iveală firea lui cea
adevărată, caracterul lui.

„Eu nu mai pot să trăiesc! Am să mor s, i eu, azi, mâine,
în curând am neapărat să mor! ” îs, i zicea el, cuprins de
simt, ământul că nu e-n stare să ieie asupra sa răspunde-
rea pentru propriul său fel de a fi s, i era hotărât să-s, i facă
testamentul ca să se s, tie lămurit cui lasă casa cu locul ei s, i
cu cele ce se aflau în ea.

Deocamdată avea să facă-nmormântarea scumpei ră-
posate.

Mare dandana. . . Supărări peste supărări!
Nici nu-s, i dăduse încă moarta bine sufletul, s, i-au înce-

put să deie năvală babele din vecini; unele, ca s-o bocească,
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altele, ca s-o scalde s, i s-o gătească, iar altele, ca să-i deie
îndrumări, ce anume are să facă de ochii lumii, toate ca să
ieie parte la durerea lui s, i să capete drept semn de vecinică
pomenire câte ceva din cele rămase de la răposata.

Peste put, in au început să vie s, i câte-o rudă depărtată
s, i câte-o prietenă din copilărie, iară Pascal, de ochii lumii,
trebuia să le între tuturora-n voie.

Era zăpăcit de-i venea să-s, i smulgă părul din cap când
s-a pomenit cu stăpânul cioclilor de la pompele funebre,
care a venit să-i spună că are să-s, i cumpere fără de-ntârziere
loc la cimitir s, i să ieie înt, elegere-n ceea ce prives, te înmor-
mântarea, cos, ciug, dric, decor funebru, lumânări de tot
felul, popi s, i dascăli, colivă s, i celelalte, toate celelalte. Îi ve-
nea să-s, i ieie lumea-n cap s, i să se ducă încât să i se peardă
urma, dar de ochii lumii trebuia să rămâie s, i să le facă ori
să le suferă toate.

Mai era apoi Sevasta, veris, oara, Clio s, i Olimpia, nepoa-
tele, s, i Smaranda, buna, foarte bună, de tot bună prietenă
a răposatei. Buna rânduială cerea ca el să le cumpere haine
de doliu s, i tot ceea ce se mai cuvenea. . .

- S, i asta?! a suspinat Pascal, dar de ochii lumii s-a
supus.

Tot nu era însă destul nici atât.
Un om care a întrat băiat de cincisprezece ani în polit, ie

s, i-a făcut peri cărunt, i ca polit, ai are mult, i prieteni s, i multe
cunos, tint, e bune. Tot de ochii lumii avea să-i poftească la
pomană, căci tot, i luau parte la durerea lui.

„O, scumpa s, i neuitata mea! zicea Pascal în gândul lui.
Us, or a fost pentru tine să mori, dar greu afară din cale e
pentru mine să te văd înmormântată! ”

A făcut însă s, i pomana după rânduiala stabilită de
cucoana Smaranda, care se pricepea la de aceste:
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T, uică binecuvântată de preot, cu măsline s, i bucăt, ele
de prescură;

Bors, cu peris, oare;
Sărmălut, e cu smântână, cu vin negru;
Pilaf cu pui, vin alb de Drăgăs, ani;
Friptură de berbec.;
Colivă.
Pascal se uită la meseni, ferbea-n el s, i se cătrănea

văzându-i cum îmbucă cu tot, ii ca nis, te haple, mâncând cu
nesat, iu cu tot, ii dintr-ale lui cum n-ar fi mâncat nici unul
dintr-ale sale.

I se păreau nis, te potrivnici nemilos, i, care se potrivesc
între dâns, ii puindu-se-npotriva lui.

Dar în lumea aceasta nu e nimic dăinuitor. Pe când
unele intră-n fiint, ă, altele se strecoară prin fiint, ă s, i iar
altele ies din fiint, ă. Cele rele trec s, i ele întocmai ca cele
bune, s, i Pascal a scăpat, în sfârs, it, s, i de grelele încercări
ale înmormântărei. Putea acum să-s, i facă, precum avuse
de gând, testamentul, pentru ca nu cumva să-l găsească
nepregătit moartea-n gândul lui foarte apropiată.

Abia acum a ajuns însă să-s, i dea seama că e lucru foarte
greu să-t, i faci testamentul.

Se-ncredint, ase cât de mult se iubesc oamenii între
dâns, ii, cum unii iau parte la durerile altora s, i cum fiecare
îi sare într-ajutor nu numai de-aproapelui său, ci până
chiar s, i celui mai depărtat. T, iind deci seamă de aceasta, el
trebuia să se gândească bine mai înainte de a-s, i scrie tes-
tamentul, să-s, i facă inventarul avutului s, i să chibzuiască
bine cui ce dă, pentru ca să nu jignească pe unii, dându-le
prea put, in altora.

A stat omul pe gânduri, s-a plimbat în sus s, i în jos prin
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casă, s, i iar a stat pe gânduri, iar s-a plimbat prin casă, până
ce 1-a răpus foamea.

Scotocind apoi, ca oris, ice om flămând, prin dulapuri,
a dat peste o rămăs, it, ă de pomană s, i a început să mănânce
cu poftă, parcă n-ar fi mâncat dintr-ale sale, ci în soco-
teala altora, mai întâi o bucăt, ică de friptură, apoi câteva
îmbucături de pilaf s, i la sfârs, it o sarma, două, trei, patru
sarmale, s, i peste ele câteva pahare cu t, uică, apoi câteva
pahare de vin.

Luminat acum asupra rostului celui adevărat al lucru-
rilor din lume, el s-a înduios, at de-i venea să plângă.

„Auzi d-ta, lume ticăloasă! Afurisită lume! îs, i zicea. Să
dau eu banii mei pentru lucruri pe care le bagi în pământ
ori le mistui în flacără! Câte mâncăruri gustoase s, i băuturi
bune mi-as, fi cumpărat eu pe banii aceia! ”

Cu gândul acesta a fost răpus de somn, cum fusese
mai înainte răpus de foame. S, i e lucru s, tiut că omul care
mănâncă cu poftă, bea bine s, i doarme dulce se des, teaptă
voios, iar la voie bună omul e ispitit s, i de porniri bune, s, i
de rele îndemnuri, după cum se nimeres, te.

Stătea Pascal s, ezând la marginea patului s, i se scărpina
din când în când în dosul urechii.

Nu mai s, tia, parcă, de ce adică are să-s, i facă el testa-
mentul.

„S, i cum rămân - îs, i zice - dacă mi s-ar întâmpla ne-
norocirea ca să nu mor atât de curând cum se cuvine?!
”

Parcă un demon îl ispitea, s, optindu-i la ureche că el
n-a trăit încă, ci abia de aici înainte are să trăiască.

As, a cum se simt, ea acum, după ce a mâncat, a băut s, i
a dormit bine, el era pornit mai mult spre viat, ă decât spre
moarte. Era, dacă e vorba, om în toată puterea. Răposata,
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care era cu zece ani mai în vârstă decât dânsul, n-avea nici
peri cărunt, i în cap, nici zbârcituri în fat, ă. Cu atât mai
vârtos n-avea el, care era cu zece ani mai tânăr. Zece ani
mai în vârstă ea s, i zece ani mai tânăr el fa - zece s, i zec -
douăzeci.

Se ivea de la sine gândul de a se căsători din nou,
luându-s, i sot, ie cu douăzeci de ani mai tânără decât dânsul.
Păcat ar fi fost să n-aibă cui lăsa bunătatea de pensiune
ce i se cuvenea după o slujbă urmată cu credint, ă timp de
patruzeci de ani lungi s, i grei.

Da! El trebuia fără doar s, i poate să se gândească bine
mai înainte de a-s, i face testamentul.

Deocamdată se căia, mereu se căia că a vândut cea
din urmă părticică din locul casei s, i banii luat, i i-a cheltuit
când cu înmormântarea.

Cum rămânea însă cu ochii lumii?
De ochii lumii el era cel mai nenorocit dintre tot, i vă-

duvii.
Să vi-l închipuit, i cum era, om mărunt, el s, i cam crăcă-

nat, oaches, s, i cu barba-n cioc, îmbrăcat în cel mai adânc
doliu: ghete negre, pantaloni negri, jiletcă neagră, plas-
tron negru, mans, ete negre, cravată neagră, guler negru,
clacul cel negru, mănus, i negre, batistă neagră, toate ne-
gre drept dovadă despre cea mai neagră suferint, ă. Nu-i
vorba, ochii i se furis, au când la dreapta, când la stânga s, i
gândurile zburau la fel de fel de drăcii, dar el îs, i urma dru-
mul smerit s, i cu capul plecat pe deplin încredint, at că tot, i
trecătorii pe care-i întâlnea se uită cuprins, i de-nduios, are
după el s, i-s, i zic:

„Iată, acesta e Pascal, săracul, nu numai orfan încă
din timpul copilăriei, ci văduv la cea mai frumoasă vârstă.
Sărit, i să-l mângâiat, i. ”
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Nu sărea, ce-i drept, nimeni, căci oamenii sunt sfiicios, i;
el era însă hotărât să nu lepede niciodată doliul, căci nu
mai era nevoie să i se spele mans, ete, cămes, i s, i gulere, nici
mai ales să i se scrobească s, i să i se calce, s, i astfel scotea
ceva din carnetele banilor cheltuit, i cu-nmormântarea.

Ca să scoată s, i câteva din capete, el trecea pe la cei ce
mâncaseră cu atâta poftă la pomană. Lasă că pretutindeni
lua cel put, in dulceat, ă s, i cafea, pe aiurea chiar s, i câte o
t, uică ori câte un pahar cu vin cu ceva pe deasupra, dar el
mai s, tia să-s, i facă s, i altfel treburile.

Se ducea, a bunăoară, la cocoana Smaranda s, i sta s, i
sta uitându-se mai în tavan, mai t, intă la pământ s, i oftând
din când în când, până ce vedea că stăpâna casei, femeie
dulce la fire s, i prietenă duioasă, începea să suspine s, i ea.

- Nu s, tiu ce-o să se aleagă de mine, zicea apoi Pascal,
vorbind pe tânguite. Nu mai pot! Mă prăpădesc. E la noi
în curte un soc. Când mă uit la el, mă podidesc lacrămile,
când îmi aduc aminte cum îi aduna răposta florile, ca să
le usuce s, i să-mi fiarbă ceai în timpul iernii, când aveam
guturai.

Cocoana Smaranda s, tergea o lacrimă.
- Tot as, a mă podidesc lacrimile - urmă el - când văd cei

doi corcodus, i, din care aduna corcodus, ele verzi ca să-mi
acrească bors, ul după plac. Nu se gândea Profira, săraca,
decât să-mi îndulcească viat, a, să-mi pună cea mai bună
bucăt, ică la o parte, să-mi gătească toate trufandalele. . .
Nu. . . aceste sunt lucruri care nu se pot uita!

- Trec, toate trec! zicea cocoana Smaranda s, tergând
una după alta două lacrimi.

- Nu, stăruia dânsul cu desăvârs, ire muiat. Sunt gro-
zave serile, mai ales cele cu lună plină. S, tii prea bine că
locul casei noastre s-a-ngustat încetul cu încetul, încât

1078



azi pare de tot adânc, peste patruzeci s, i cinci de metri pe
numai nouă. Tot a mai rămas încă câte ceva din pomătul
odinioară atât de frumos: cât, iva corcodus, i, doi zarzări,
un cais, un vis, in, nucul din fund, iar mai departe câte un
soc, câte un salcâm, tufis, uri de ot, etari, cum s-a nimerit
să răsară din semint, ele aduse de vânt. Printre toate cresc
apoi bălării, ici urzici, colo cucută-naltă, mai departe bozii,
brusturi, câte un laur, pelin. . . Eu stau singur-singurel în
fat, a casei, care se află cam la mijloc, s, i oris, iunde mă uit,
o văd parcă pe dânsa purtând grije de toate. Când trece
cineva pe ulit, ă, prin fat, a portit, ei, eu pe dânsa o zăresc.
Sus, pe cerul plin de stele strălucitoare, se ives, te luna s, i-
s, i revarsă lumina asupra celor de dimprejurul meu, iară
jos adie vântul răcoritor, puind în mis, care pomi, copaci
s, i bălării. În umbrele mis, cate eu pe ea s, i iar pe ea o văd,
încât îmi vine să fug. Întru-n casă: ea mă prives, te parcă
în prag, cum mă privea odinioară. Vreau să trec la stânga,
în salonas, ul plin de cele rămase de la dânsa, s, i nu îndrăz-
nesc. Trec la dreapta, în iatac, unde ne sunt paturile s, i
dulapurile cu haine s, i cele cu fel de fel de albituri. Fug mai
departe în odaia de lângă bucătăric, unde aveam sufrage-
ria, cu toate ale ei. Nu! eu nu mai pot să trăiesc, simt că-mi
este apropiat, de tot apropiat sfârs, itul, s, i viuă îngrijare
mă cuprinde când mă întreb: Cui o să rămână, în paza cui
o să las cele multe, scumpe s, i frumoase pe care le-a lăsat
dânsa?!

Cocoana Smaranda, care s, tia prea bine cât de multe,
de scumpe s, i de frumoase sunt aceste, se simt, ea răpusă
s, i, ca să-i deie îndrumare s, i să-i vie într-ajutor, îl pofti la
masă.

Pascal, care s, tia că om pe om n-are să se jignească, a in-
trat în voile bunei prietene a scumpei răposate s, i s-a supus,
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gata de a mânca cu aceeas, i poftă ca cocoana Smaranda la
pomană.

Când poftes, ti apoi pe cineva la masă, port, i de grijă s, i
pentru mâncări ceva mai bune, s, i când adaugi un tacâm,
spores, ti s, i mâncările cu un fel. Pentru ca să fie deci totdea-
una pregătită, a rămas ca duminicile Pascal să ieie masa
la cocoana Smaranda.

El s-a supus s, i la aceasta.
Tot as, a a păt, it-o apoi s, i cu cocoana Sevasta, care t, inea

cu orice pret, să-l aibe toate joile la masă.
Mai erau cele două nepoate: Clio s, i Olimpia, de care nu

putea să scape, iar vinerile trecea pe la metocul mănăstirii
Cernica, unde-l avea bun prieten pe ieromonahul Pahomie.
Era zi de post adecă, s, i buna rânduială cerea să ieie masa
dimpreună cu cel mai cuvios dintre părint, i.

Aceste nu erau decât începuturi.
Un om care s, i-a făcut anii de pensiune în polit, ie are,

precum s, tim, mult, i prieteni s, i încă mai mult, i cunoscut, i, se
pricepe la multe treburi s, i s, tie să umble pe toate drumurile.

Dacă i se-ntâmpla vreunuia să aibă vreo treabă pe
la primărie, pe la percept, iune, pe la prefectură ori pe la
oris, icare altă diregătorie, alerga Pascal s, i-i punea treburile
la cale mai bine decât oris, icine.

Dacă vreun altul era nevoit să se mute, Pascal alerga
să-i caute locuint, ă.

Dacă iară altul căuta o slugă, Pascal i-o găsea.
Dacă aveai ceva de vânzare ori voiai să cumperi ceva, n-

aveai nevoie să plătes, ti anunt, uri la Universul, căci Pascal
era bun s, i pentru as, a ceva.

În acelas, i timp el avea catastiful lui, în care îi erau
trecut, i tot, i prietenii s, i tot, i cunoscut, ii mai cumsecade,
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când îs, i au ziua onomastică ori aniversarea nas, terei ori
a căsătoriei, s, i-n largul cerc al cunos, tint, elor lui, nici bo-
tez, nici logodnă, nici nuntă, nici mai ales pomană fără de
dânsul nu era cu putint, ă.

Era fără de margini iubirea lui de oameni s, i de aceea
alerga fără de răgaz, s, i azi s, i mâne, ca să le vie altora într-
ajutor. E apoi o cestiune de bun-simt, să-i caut, i pe oameni
când pot, i să-i găses, ti acasă, deci asupra mesei, căci atunci
tot omul de treabă se-ntoarce la căminul său. S, i nu era
el omul morocănos s, i necrut, ător care răspunde: „Nu! ”
când i se zice „Să ne foci cinstea de a sta cu noi la masă”.
Pe aceia pe care îi iubes, ti îi s, i cinstes, ti. Dacă alerga deci
pentru doi mânca pentru trei.

Tot smerit ca dintru început, tot văduv nemângâiat,
tot gata să moară îndată ce-i va sosi ceasul, el o ducea de
azi pe mâne, ostănind mereu de dragul altora, om de bună-
credint, ă, care e cu desăvârs, ire hotărât să lase după ce va fi
murit tot ceea ce-i va fi rămas din cele ce i-au lăsat nas, ul
său s, i scumpa sa sot, ie.

Când?! Aceasta nu atârna de dânsul.
As, tepta doară s, i el să scape de zbuciumul acestei lumi,

s, i câtă vreme nu i se făcea parte la mângâierea aceasta, nu-
i rămânea decât să-s, i caute mult, umirea alinând suferint, ele
altora.

Diminet, ile se scula pe la s, ase, ba în timpul verii chiar
înainte de cinci, punea halatul ca în timpurile fericite, îs, i
făcea cafelut, a s, i bea, tot ca în timpurile fericite, cafea s, i
ciubuc. Trecea apoi la dulapul cu proviziuni, care era s, i
acum plin de toate bunătăt, ile, rahat de Sira, zaharicale s, i
bomboane, stafide, smochine s, i curmale, icre, sardele s, i
pes, te marinat, ghiuden, pastramă s, i s, uncă, tot ceea ce-i
dorea inima s, i-i reamintea pe scumpa lui răposată. I se
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cuveneau toate omului care ostănea atât de mult din iubire
către alt, ii, s, i până pe la zece, când ies, ea la munca zilei, el
era al său s, i numai al său.

Nu mai era ispitit s, i acum de gândul de a se căsători.
Prost ar fi fost dacă ar fi intrat, as, a zicea el, slugă, care
nu primes, te, ci plătes, te simbrie. Iar dacă ar fi venit as, a,
pe neas, teptate, cineva să-l vadă, el ar fi încuiat dulapul,
s-ar fi s, ters pe buze s, i ar fi început să geamă, ca oris, ice om
rămas singur pe lume, singur s, i lipsit de oris, ice razăm.

Mai era s, i că-i lucru urât să stai singur în casă pustie.
Nici că s-ar fi putut zice că n-are cuvinte de a geme.

Cine-i as, ternea, adecă, patul? El însus, i!
Cine-i mătura prin casă s, i-i s, tergea praful? El însus, i!

O făcea o dată pe săptămână, dar o făcea!
Cine-i curăt, a ghetele s, i-i peria hainele? El însus, i!
Cine-i spăla ciorapi, batiste s, i gulere? El însus, i!
Plastronul negru, cravata neagră, gulerul negru s, i mans, etele

negre îi veneau, ce-i drept, într-ajutor. Când era însă la
mijloc vreo nuntă ori vreo logodnă el îs, i călca pe inimă s, i
de dragul celor cu pricina se lepăda de doliu.

El era în adevăr singur în lume s, i lipsit de oris, ice ra-
zăm. Bunătatea inimii lui le covârs, ea însă toate s, i-l ajuta
să răzbească.

Într-una din zile, alergând ca de obicei în treburile
altora, a întâlnit în calea lui pe Leanca, o femeie de vreo
treizeci s, i doi de ani, voinică s, i sprintenă, care venea din
când în când să-i spele răposatei.

- Bună ziua!
- Sărut mâna!
- Ce mai faci?
- Iacă bine.
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Din vorbă în vorbă Pascal a aflat că Leanca trăies, te
spălând pentru unii acasă la ei, pentru alt, ii acasă la ea,
unde plătes, te chirie treizeci s, i doi lei pe lună, s, i că mai
avea s, i un copil de vreo cinci anis, ori. Dac-ar fi întrebat-o
cine-i tata copilului, n-ar fi fost în stare să dea răspuns
căci nu semăna bietul cu nici unul dintre cei ce ar fi putut
să-i fie tată. Tot iubirea de oameni era s, i aici la mijloc.

- E păcat, Leanco! mare păcat! a zis Pascal. Treizeci s, i
doi lei sunt bani mult, i în vremea de azi. De ce să-i plătes, ti
când mai ai s, i copil. . . Uite! La mine stă goală bucătăria
s, i odaia în care ne aveam sufrageria când trăia răposata.
Mai sunt s, i copaci de care-t, i pot, i lega frânghiile pentru
întinsul rufelor. De ce să plătes, ti chirie când n-ai nevoie?!

Leanca-l s, tia pe Pascal mare bunătate de om, dar la
aceasta tot nu s-ar fi as, teptat. De! Nenorocirea îndulces, te
peste măsură firea omenească.

S-a mutat Leanca! Ar fi fost oare cu putint, ă să nu se
mute?!

Abia de aici înainte a ajuns să cunoască în toată întin-
derea ei iubirea de oameni a lui Pascal.

S, tiind adecă prea bine că părint, ii au slăbiciune pentru
copiii lor, iar copiii au slăbiciune pentru zaharicale, Pascal,
căruia nu-i lipsea niciodată din dulap zaharicalele, lua
totdeauna câteva s, i-n buzunar - pentru copiii părint, ilor.
Era deci iubit de copii, prin urmare s, i de părint, ii acestora.
Copil era s, i băietul făr’ de tată pe care îl adusese Leanca-n
casă.

- Ce vrei, Leancă? a zis el când aceasta i-a mult, umit.
Tu s, tii că eu parte de copii n-am avut, n-am pe nimeni în
lume s, i mă întreb în fiecare zi cui o să-i las ceea ce mi-a
rămas de la alt, ii. Slăbiciuni omenes, ti. . .

„Ce-ar fi adecă dacă m-as, pomeni că s, i-l face mos, tenitor!
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” s, i-a zis Leanca, s, i dacă ea avea casă fără chirie, el s, i-a făcut
slugă fără simbrie.

Când el a început să-s, i as, tearnă patul s, i să măture prin
casă, ea 1-a dat la o parte s, i-a măturat ea s, i prin tindă, ba
chiar s, i prin fat, a casei.

- Bine, Leanco, nu vreau să te supăr: să-t, i faci plăcerea!
a zis el.

Altă dată el voia să-s, i curet, e ghetele s, i să-s, i perie hai-
nele. Dânsa i-a luat din mână peria, s, i el iar i-a făcut pe
plac.

Dar altă dată ea nu 1-a lăsat să-s, i spele ce avea de spălat
s, i el s-a supus. I-a dat în cele din urmă voie până chiar
s, i să curet, e bălăriile din curte, ca să-s, i poată întinde mai
us, or sforile pentru uscatul rufelor.

S, tiind cât de dulce e mult, umirea de a osteni de dra-
gul altora, el nu era în stare s-o lipsească de mult, umirea
aceasta, care i se cuvine oris, icărui muritor.

Iar altă dată el a început să se plângă că îl doare s, i-l
junghie prin toate încheieturile. Om tânăr nu mai era, s, i
la o vârstă oarecare tot insul simte că îi scârt, âie mai ici,
mai colo câte ceva.

- Să-mi caut, i, Leanco, o babă, ca să mă tragă, căci sufăr
rău de tot în toate mădulările, a zis el tot gemând.

- Ce să mai caut baba?! a răspuns ea. La as, a ceva mă
pricep eu mai bine decât toate babele.

El s-a supus s, i de astă dată, căci nu-l ierta firea s-o
jignească.

De! E fiecare cum îl iartă puterile.
Oamenii care sunt cum trebuie să fie rar de tot se ivesc

s, i umblă cu capul ridicat, de-i vezi de la mari depărtări.
Pascal, om cum oamenii în aievea sunt, se strecura pitis, pe
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încâlcitele cărări ale viet, ii s, i căuta să răzbească, dându-s, i
silint, a să le fie tuturora pe plac.

Mărunt s, i cam crăcănat, cum îl s, tim, el mai era, săra-
cul, s, i din ce în ce mai plecat din spinare s, i cu barba în
cioc din ce în ce mai căruntă, cu obrazul din ce în ce mai
plin de zbârcituri s, i cu ochii din ce în ce mai strâns, i, sme-
rit când trecea de-a lungul ulit, ilor, smerit când le făcea
altora cinstea de a lua masa cu dâns, ii, smerit s, i blajin la
zile onomastice, la nunt, i s, i la pomeni, dulce la fire chiar
s, i fat, ă cu Leanca s, i pornit spre răzvrătire numai când la
primărie, pe la perceptorat, pe la prefectură ori pe la vreo
altă diregătorie umbla în treburile altora.

S, tiindu-s, i ani de zile de-a rândul mereu apropiată
moartea, el s, i-a făcut atât inventarul, cât s, i conceptul de
testament, în care făcea mereu schimbări, după cum îi
erau visurile s, i după cum i se păreau purtările oamenilor.

Suflet bun s, i stăpânit de gând curat, el era hotărât ca
în clipa mort, ii să se lepede de toate cele pământes, ti s, i nu
cerea decât ca ceilalt, i să-i îndulcească până atunci viat, a.
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Din altă lume

Afară vremuia s, i-n casă era mai mult frig decât cald.
Nu ningea, ce-i drept, nici nu ploua, dar bătea vânt

aspru, care din când în când, vuia prin hornuri a pustiu, s, i
norii, mai mult decât cenus, ii, dus, i în goană mare despre
răsărit spre apus peste cerul posomorât, se-ngrămădeau
ca-n toiul iernii.

Raul, posomorât s, i el, o as, tepta pe sot, ia sa Laura, care
plecase cu veris, oara ei Evelina să-s, i înjghebeze găteala
pentru balul mascat.

Era de mult acum de când as, tepta, tot as, tepta, s, i tim-
pul îi trecea oarecum târâs, : de ce nu se mai întorcea?

„Pe unde o va fi purtând veris, oara ei? Ce va fi făcând
pe acolo! ? Cu cine-s, i va fi petrecând timpul! ? ”

As, teptarea e lucru urât totdeauna, pretutindeni s, i-n
toate împrejurările. Te saturi în curând de ea până chiar
s, i acasă la tine, în satul tău ori în oras, ul unde-t, i petreci
viat, a s, i-n care-t, i sunt bine cunoscute toate ulit, ile, cu toate
casele din ele, până-n cele mai mici amănunte, s, i cu tot, i
oamenii adăpostit, i în ele.

Închizi ochii s, i le vezi în gândul tău toate ca-n aievea,
încât pot, i să-l urmăres, ti pretutindeni pe cel as, teptat.

T, i-e însă parcă stai în lumea basmelor când te afli,



cum se afla dânsul, într-un hotel dintr-un oras, străin, din
t, ară străină, s, i as, tept, i pe cineva care a plecat s, i nu se mai
întoarce.

Degeaba ar fi să-t, i închizi ochii. E-ntunerec în toate
părt, ile, s, i la tot pasul te as, tept, i să-t, i iasă-n cale cine s, tie
ce.

Ele plecaseră pe la opt, s, i vorba era ca să fie întoarse
înainte de zece.

El scoase ceasornicul din buzunar.
Erau abia nouă s, i un pătrar.
- As, ! peste putint, ă! grăi dânsul s, i puse ceasornicul la

ureche pentru ca să vadă dacă nu cumva s-a oprit. Ticălos, ie!
Trebuie să fie cel put, in unsprezece. Trei ceasuri, dacă nu
chiar mai mult, au trecut de la plecarea lor.

El sună ca să vie chelnerul.
- Cât e ora la d-ta? îl întrebă.
- Chelnerul îs, i scoase ceasornicul s, i se uită cu multă

băgare de seamă la el.
- Opt s, i un pătrar, îi zise apoi.
- Nu se poate! întâmpină Raul, scos din răbdare. Cea-

sornicul d-tale întârzie.
- Nu se poate, stărui chelnerul. E ora oficială.
- Oficială, neoficială! exclamă Raul. T, ară ticăloasă,

oras, fără de rost, în care toate ceasornicele întârzie.
Trecuseră adecă una după alta cinci nopt, i, în care abia

pe la două-trei după miezul nopt, ii ajunsese să se culce:
minune nu era dacă toate ceasornicele îi erau în întârziere.

Lucru tot atât de firesc era să le vadă toate strâmb.
Una ar fi fost dac-ar fi plecat ea singură, s, i alta era c-a

plecat cu veris, oara ei Evelina, care mai ales în împrejurări
ca cele de acum nu-i părea deloc femeie în care pot, i să
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ai încredere. Prea vorbea iute s, i prea îi jucau ochii-n cap.
Cine s, tie unde a dus-o, cu cine s-au întâlnit, ce fac, de ce
întârzie! ?

Frământat de asemenea gânduri urâte, el se plimba
din ce în ce mai îndârjit prin casă.

„Am să mă maschez - a zis ea - încât mira-m-as, , mult
m-as, mita dacă m-ai cunoas, te. ”

„De ce as, a, ca eu să n-o pot cunoas, te? îs, i zise el. E
învederat că e la mijloc o mis, elie. Cine s-o cunoască? Fără
doar s, i poate e cineva cu care vrea să-s, i petreacă timpul
chiar s, i-n fat, a mea, fără ca eu s-o cunosc. La urma urmelor,
rostul balurilor noastre nici nu poate să fie decât acesta!
Se schimonoses, te fiecare as, a, ca numai unul singur, cel
anumit, să s, tie cine se află-n dosul măs, cii. ”

Asta le-ntrecea toate.
Îi venea lui Raul să plece-n urma lor, s, i ar fi s, i făcut-o

aceasta dac-ar fi s, tiut încotro are să apuce s, i unde trebuie
să le caute pentru ca să le poată găsi.

„Te pomenes, ti - îs, i zise iar - că ele nici nu se mai întorc.
Nu le-am înt, eles bine. În adevăr vorba e că dacă înainte
de zece nu se întorc, am să le caut la bal. Altfel nici n-ar
mai avea înt, eles spusa ei, că n-o s-o cunosc sub masca ei.
Cum să n-o cunosc dacă mergem împreună la bal! ? ”

As, a se desfăs, ură-n capul omului un gând dintr-altul
s, i cel frământat de presupuneri se-ntet, es, te el însus, i prin
sine.

Îs, i perduse Raul într-atâta sărita, încât era în stare
să spargă toate oglinzile s, i, trântindu-se pe divanul din
fundul odăii, închise ochii, ca să-s, i croiască planul, cum
are să se ducă, s, tiricind din om în om, s, i să nu se oprească
până ce n-o va fi găsit.

Ceea ce ar mai fi putut să-l t, ie în loc erau numai cele
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câteva nopt, i în care abia pe la două-trei a ajuns să se culce.
At, ipit abia, el sări-n picioare s, i sună iar, ca să vie chel-

nerul.
- Nouă s, i jumătate, îi zise acesta, intrând cu ceasorni-

cul în mână.
- Nu de aceasta e vorba, întâmpină Raul. Să-mi dai un

costum s, i o mască: vreau să mă duc la balul mascat.
Chelnerul se uită cu ochi mari la el s, i dete din umeri.
- Costum? zise. De unde să-l iau? Ar fi, poate, să-t, i dau

unul din costumele mele, iară mască pot, i să găses, ti acolo
s, i să t, i-o alegi după plac.

- Bun, grăi Raul. Dă-mi costumul. Pe cel mai jerpelit,
numai soios să nu fie!

Cât dai în palme, el fu apoi îmbrăcat ca oris, icare chel-
ner adevărat s, i, luându-s, i o servietă pe umăr s, i câte un
pistol încărcat în fiecare dintre buzunările pantalonilor, o
porni furtunatec pe urma celor două femei necredincioase,
s, i dus a fost, încât nici el însus, i nu era-n stare să-s, i dea
seamă cum a ajuns, chelner cu mustat, a rasă s, i cu favori-
tele de un cot, în mijlocul sălii în care se-ndesuiau fel de fel
de măsci, tot slugi s, i numai slugi, bucătărese, spălătorese,
femei de casă, răndăs, it, e, bucătari, rândas, i, vizitii, feciori
de casă, tot, i s, i toate fiecare cu uneltele ce i se cuveneau,
o-ntreagă lume de slugi, încât te mirai de unde-au putut
să se adune atât, ia.

Raul stetea năuc în mijlocul lor, t, inându-s, i la spate
mâna stângă cu servieta s, i netezindu-s, i din când în când
favoritele lungi cu dreapta.

În sala cea mare, de tot mare, nu era numai îndesuială,
ci totodată s, i un zgomot de-t, i venea să crezi că te afli-n
fundul iadului: unii chiuiau, alt, ii râdeau cu hohote, iar alt, ii
răcneau, s, i pe ici, pe colo, fie câte unul, fie câte una plângea,

1090



s, i mai multe orchestre cântau una peste alta. Unii urcau
apoi scările din fund, alt, ii coborau scările spre subsol, s, i
iar alt, ii jucau răzbind printre ceilalt, i.

As, a ceva Raul nu mai văzuse, ba n-ar mai fi văzut nici
alt, ii. Era ceva ce numai în închipuirea omenească e cu
putint, ă. De unde ar fi putut el s-o găsească s, i s-o cunoască
aici pe Laura lui! ?

Putea dânsa să-s, i petreacă-n draga ei voie cu oris, icine
după placul ei, căci el, chiar s, i dacă s-ar fi împedecat de ea,
n-ar fi fost în stare s-o cunoască.

Deodată, cineva care se afla-n dosul lui îl apucă de
mâna pe care s, i-o t, inea la spate s, i-i scoase servieta.

„Asta e dânsa! ” - îs, i zise el - s, i se-ntoarse.
Era în adevăr dânsa, dar altă dânsă.
În fat, a lui se afla o femeie subt, irică s, i înaltă, îmbrăcată-

n Pierrot, nu tocmai tânără, nici afară din cale frumoasă,
dar o adevărată întrupare a ispitei, oaches, ă cu fat, a pre-
lungă, cu obrajii supt, i s, i cu bărbia cam ascut, ită, cu buzele
ros, ii s, i parcă arse de văpaia firii, cu dint, ii mărunt, i s, i cu
nis, te ochi mari sub gene lungi s, i dese, înfundat, i oarecum
sub un cearcăn larg.

Raul, mai buimac de cum fusese, nu-s, i putea lua ochii
de pe dânsa s, i stetea la îndoială dacă vede o mască croită cu
multă măiestrie ori o fat, ă machiată. Uitându-se la mâna
ei s, i la degetele ei subt, iri s, i lungi, era încredint, at că dânsa
nu e Laura.

Mai era apoi s, i că-n dosul ei stetea o matahală de om
îmbrăcat ca arnăut, în fustanelă creat, ă s, i la brâu cu hanger
s, i cu pistoale.

- Es, ti un caraghios! îi zise ea. Îmbraci hainele jerpelite
ale unui chelner s, i-t, i uit, i în degete inelele cu diamante,
care pret, uiesc o avere întreagă. Nici această mână mică,
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albă s, i moale nu se potrives, te apoi cu favorit, ii câlt, os, i pe
care-i mângâi cu ea. Ce caut, i aici, omule?

Raul stete câtva timp zăpăcit: nu se putea dumiri ce
are să-i răspundă.

- Dar tu ce caut, i? întrebă-n cele din urmă. S, i de ce n-ai
pus mască viind la bal mascat?

- Eu ce caut? îi răspunse ea. Am un sot, care nu se
mult, umes, te cu o singură femeie s, i am venit să-mi caut s, i
eu, drept răzbunare, încă un bărbat, iar de mască n-am
nevoie, căci unde nimeni nu mă cunoas, te, pot să-mi vadă
tot, i fat, a, cum în adevăr o am, mască e s, i asta.

Raul se-nvioră.
- Am, zise, s, i eu sot, ie care aleargă pe la baluri mascate

fiindcă nu se mult, umes, te cu un singur bărbat.
- S, i-ai venit - adăugă dânsa - ca să te răzbuni căutându-

t, i s, i tu încă una.
- Nu! răspunse el. Vreau s-o fac de rus, ine: s-o prind

s, i s-o duc acasă. Vreau, la nevoie, chiar mai mult: am în
fiecare buzunar câte un pistol.

Femeia cea ispititoare râse cu hohote.
- Es, ti un nebun! strigă dânsa. În vreme ce tu o caut, i,

cuprins de mânie, ea stă ascunsă în dosul măs, cii s, i-t, i
râde-n dos dimpreună cu celălalt, cine-o fi. Scoate, omule,
masca, pentru ca să te cunoască, s, i ia-mă de brat, , pentru
ca, văzându-te cu mine, ea să crape de necaz.

„As, a e! îs, i zise el. Zis-a s, i dânsa că n-am s-o cunosc
după ce-s, i va fi pus masca. ”

- Da! da! - adăugă apoi luând-o de brat, s, i scot, ându-s, i
masca. Să zicem că tu es, ti cealaltă.

- Să zicem s, i să facem, adăugă s, i dânsa, apoi o porniră
razna printre cei îndesuit, i, urcară scările, cutreierară cele
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de sus, coborâră, ca să cutreiere cele de jos, încât era peste
putint, ă ca ea să nu-i fi văzut dacă era de fat, ă.

Uitându-se mereu cu încordată luare-aminte s, i la dreapta
s, i la stânga, ca doară s-o scoată pe Laura din dosul vreu-
nuia dintre măscile pocite, Raul a amet, it în cele din urmă,
încât nu mai era-n stare să-s, i dea seamă când e dus la
dreapta s, i când la stânga.

- Am s-o fac eu să-s, i peardă sărita s, i să-s, i scoată s, i ea
masca, grăi cealaltă s, i-i făcu un semn arnăutului, care se
t, inea pas cu pas de dâns, ii.

În vreme ce arnăutul se depărtă, ea îl luă pe Raul s, i-l
duse la o masă, îl pofti să s, adă s, i se as, eză s, i ea pe genunchii
lui.

„S-o văd acum dacă e în stare s-o înghită s, i aceasta” îs, i
zise ea.

Raul se simt, ea în mare strâmtorare. Se as, tepta-n fi-
ecare clipă s-o vadă pe Laura izbucnind de sub masca ei.
Cea de pe genunchii lui era însă atât de us, oară s, i se alipea
cu atâta mlădiere de el, încât era peste putint, ă să n-o pi-
păie, s-o cuprindă cu brat, ele s, i s-o strângă la piept, ca să
se-ncredint, eze că e trupul viu în aievea.

- N-o fi cumva prea mult? întrebă.
- Dă înainte! îl îmbărbătă dânsa. Mai e până la cele

neiertate!
Drept dovadă neîndoioasă, ea îi cuprinse gâtul cu brat, ele

s, i-l sărută.
Măscile-s, i căutau însă fiecare de drumul ei, s, i de sub

nici una din ele nu izbucnea mânia la care se as, teptau.
Erau lucruri pe care acolo, prin sălile acelea, le mai

făceau s, i alt, ii.
- Să vii cu mine, grăi dânsa peste câtva timp. Să vedem,
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ce va face când ne va vedea plecând împreună.
La ies, ire arnăutul cel cu fustanelă creat, ă îi as, tepta cu

cai îns, elat, i, s, i peste put, in ei goneau în treapăt întins de-a
lungul unei alee de plopi înalt, i.

Era o noapte de steteai la îndoială dacă te mai afli ori
nu pe fat, a pământului.

După vântul cel aspru urmase o adiere lină s, i blândă.
Partea despre apus a cerului mai era încă acoperită de
nori, s, i fulgi mari s, i de tot rari fluturau prin văzduh, dar
despre răsărit luna plină se ridica pe un cer aproape negru
de-nseninat ce era s, i-s, i revărsa lumina printre ramurile
desfrunzite ale copacilor. Pe jos, pe sub copitele cailor,
fâs, âiau frunzele spulberate s, i bătaia copitelor răsuna de-
parte în linis, tea nopt, ii de toamnă târzie.

Departe, spre fundul văii largi, la loc ceva mai ridi-
cat, se vedea din când în când, după cum cotea drumul,
un castel cu feres, ti de tot mari, din ale căror geamuri se
răsfrângea ca un fel de văpaie lumina lunii.

Erau toate cum numai prin vis poate să le vadă omul
pierdut în somn.

Sosit, i la scara cea mare a castelului, ei au descălecat,
s, i în vreme ce arnăutul a plecat cu caii, el s, i ea au urcat
scările s, i-au intrat în sala cea mare.

Nu-i as, tepta nimeni; nimeni nu le ies, ea în cale să-i
primească: era parcă într-o casă pustie.

Văzându-se în mijlocul sălii celei lungi, late s, i de tot
înalte în tavan, pe care n-o lumina decât luna pătrunsă
prin ferestrile cele de tot mari, Raul era cuprins de un fel
de fiori reci.

„Ce caut, i tu aici?! se-ntrebă dânsul. Câte s, i mai câte t, i
se pot întâmpla pe urma îndrăznelii tale?! ”

Ochii lui cu atât mai vârtos erau îndreptat, i spre dânsa.
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Ies, ind din sala cea mare, ei intrară în o încăpere mai
mică s, i bine luminată, în mijlocul căreia se afla o masă
încărcată de toate bunătăt, ile, atât mâncări cât s, i băuturi.

- Unde ne aflăm? o-ntreabă dânsul.
- Aici e acasă la mine, răspunse ea.
- De! întâmpină dânsul. Am trecut, as, a mi se pare,

peste cele iertate.
- As, ! grăi dânsa. Mai sunt multe pân-acolo.
- S, i dac-ar fi ca el să se-ntoarcă s, i să mă găsească aici?
- Cel pornit în calea păcatelor nu mai e în stare să se

întoarcă.
- Apoi, la urma urmelor, ceea ce face el mi se iartă s, i

mie.
Raul stete câtva timp pe gânduri.
- Aceasta parcă nu, zise peste câtva timp. Eu mă tem,

s, i lucruri pe care te temi a le face nu pot să fie iertate. Tot
atât de put, in pot să fie iertate lucrurile pe care t, i-e rus, ine
de a le fi făcut.

- Vorbă să fie! întâmpina dânsa. Se perde us, or atât
rus, inea, cât s, i temerea.

- Tot e mai bine ca ea să se teamă s, i să se rus, ineze!
strigă dânsul.

Frumoasă vorbă, dar omul, pornit odată în căile păcă-
tuirii, nu se opres, te când vrea, ci când poate, s, i nu intră
de bunăvoie, ci cade orbis, în păcat.

E greu să nu mânând când t, i-e foame s, i ai în fat, a ta
masa încărcată de fel de fel de bucate, greu e să nu bei
când băuturi amet, itoare t, i se toarnă în păhar, greu e să
nu strângi în brat, e femeia care-t, i s, ade pe genunchi.

„S, i dac-ar fi să nu fie adevărat ceea ce-mi închipuiesc
eu despre dânsa? Cu cât dispret, s-ar uita ea la mine?! ”
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Zicând-o aceasta, el se zbătea ca să scape.
A s, i scăpat, căci în clipa aceea, scuturat de o mână

us, oară, el s-a des, teptat din somn s, i s-a pomenit în fat, a
Laurei, care-i arăta ceasornicul.

Era zece fără un sfert.
Scăpase Raul, dar tot îi era rus, ine de cele ce visase.
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Dăscălas, ul

I

„Grea viat, ă, s, i nu se mai sfârs, es, te”, suspină Zamfir, mos, neagul
scurt s, i costeliv pe care de la Domnes, ti până la Jilava s, i
până la Arges, toată lumea-l s, tia cântând cu glas subt, ire
în strana bisericii de la Vârtej, pe la-nmormântări, pe la
nunt, i s, i pe la cumetrii.

Cântase în timpul tineret, elor sale în Dealul Filaretului,
la biserica Cut, itul-de-Argint, unde sunt icoane făcătoare
de minuni. Le mergea bine popilor, dar rău nu-i mergea
nici lui. După ce i-a murit baba, s-a mutat cu toate acestea
la Vârtej, în casa părintească, s, i a lăsat să-i crească părul
lung s, i barbă ca la popi.

Îi ziceau Dăscălas, ul nu numai pentru că-i mersese
vestea ca psalt s, i tipicar iscusit, ci s, i pentru că era sfătos s, i
de multe s, tiutor, un adevărat zodias, , care pătrunde tainele
firii, ba chiar s, i vrac, care pe mult, i vindeca de boale grele.

Acum el s, edea în pridvorul casei as, ezate pe coastă s, i
se uita îngândurat peste lunca cea largă a Sabarului.

Era-n ajunul zilei de Sf. Dumitru.
Pe cer se-ngrămădiseră mai multe straturi unul peste



altul norii cenus, ii, pe care vânturile de toamnă îi goneau
pe unii-ncoa, pe alt, ii-ncolo, încât lumina zilei se perdea
într-un fel de amurg posomorât. De mai multe zile acum
ploua rar s, i mărunt, dar fără-ncetare, din când în când
printre picăturile oarecum cernute prin sită deasă flutura
s, i câte un fulgus, or de zăpadă s, i-n răceala umedă se vărsau
la vale undele galbene ale Sabarului unit cu Ciorogârla,
ducând cu ele frunzele scuturate din copacii de pe t, ărmuri,
ici plopi, colo sălcii ori arini, mai rar salcâmi.

În amurg, vite plouate, mânate de copii plouat, i, se
întorceau de la păs, unea udă, s, i mari stoluri de ciori s, i de
stăncut, e zburau cârăind peste luncă spre zăvoaiele de pe
Arges, . În burnit, a revărsată peste toate se perdea tot ceea
ce ar fi putut să înveselească inima omului s, i-nzecite se
înfăt, is, au s, i cele mai neînsemnate dintre multele griji ale
viet, ii.

„Urâtă lume! ” suspină iar Dăscălas, ul.
Două zile mai avea, numai două, s, i legea-l silea să

des, erteze casa, care încă-n timpul verii fusese vândută.
Era casa în care s-a născut s, i-n care a petrecut partea cea
mai mare a viet, ii sale.

I-o dăduse, dimpreună cu pogoanele, de zestre Sandei,
singurul său copil, care mai era-n viat, ă, iar aceasta, rămasă
văduvă, a vândut-o.

O s, tia aceasta de mult s, i a avut destul timp pentru ca
să-s, i facă rost de alt adăpost pentru zilele de bătrânet, e.
Nu putea însă să se-mpace cu gândul că fata lui îl scoate
din casa pe care el i-o dăruise, s, i as, tepta s, i azi, s, i mâine să
se-ntâmple ceva, un fel de minune, în urma căreia dânsul
să s, i moară în casa în care s-a născut. S, tia că nu-i rămâne
decât să plece, dar nu era-n stare să se-nchipuiască pe sine
trăind în altă casă, nici adunându-s, i put, inele rămăs, it, e ale
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avutului său, ca să le ducă nu s, tia unde.
Ar mai fi trecut s, i aceasta: un mos, neag ca dânsul o

duce cum o duce, s, i când nu mai poate s-o ducă, nu se
sperie de moarte. El nu era însă singur s, i mai avea s, i altele
pe sufletul lui.

Măritată după un orzar din gura Oborului, Sanda s-a
încurcat cu altul s, i a fugit de la bărbat, părăsindu-s, i sin-
gurul copil, Leanca, o fată de vreo cinci ani, care, după
moartea tatălui, a rămas la bunicul său.

„Ce faci cu fata?! ” se-ntreba acum mos, Zamfir.
Citind prin tot felul de cărt, i biserices, ti, stând de vorbă

fie cu sine însus, i, fie mai cu unul, mai cu altul dintre cei
de seama lui, tălmăcind visuri, vedenii s, i închipuiri, el se-
ndrumase spre s, tiint, a tăinuită, care numai la-ntunerec s, i
pe s, optite e trecută de la om vrednic la alt om vrednic, s, i
nu se înspăimânta, ci se înduios, a, se-nveselea, se însenina
când se gândea la moartea care de toate-l scapă pe om.

Chiar s, i dacă s, i-ar fi dorit-o însă, chiar nici acum când
lumea i se părea atât de urâtă, nu-l ierta firea să s, i-o vo-
iască.

Cum rămânea cu Leanca? Unde o ducea? Sub ocrotirea
cui o lăsa?

Stând as, a singur cu gândurile lui s, i uitându-se la cele
ce se petreceau împrejurul lui, el a fost covârs, it încetul cu
încetul de amărăciune, încât vedea negru s, i numai negru
în fat, a ochilor săi.

Îs, i făcea, înainte de toate, cele mai aspre mustrări nu
numai pentru starea în care se afla, ci s, i pentru felul său
de a fi.

Om era el?! Ce fel de fiint, ă trebuia să fie pentru ca la
vârsta în care se afla să n-aibă căpătâi s, i să nu s, tie cu ce-s, i
va potoli mâine foamea?
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„O viat, ă ai avut s, i ai petrecu t-o s, i pe aceasta-n flecării!
” îs, i zicea, scârbit de sine însus, i.

Era-n timpul tineret, elor sale om cu dare de mână, care-
s, i ara ogoarele cu patru boi înjugat, i s, i avea o pereche de
cai frumos, i, slăbiciunea lui. În loc de a se pune cu hărnicie
pe treabă, el s, i-a părăsit gospodăria, dându-s, i-o în arendă,
s, i a plecat la Bucures, ti, ademenit de gândul că-n oras, viat, a
e mai plăcută.

A s, i avut adeseori zile în care nu picura, ci curgea.
În loc însă de a se pune pe treabă, ca să-s, i agonisească,
precum se zice, bani albi pentru zile negre, el îs, i t, inea
cai la grajd, cărut, a-n s, opron s, i pus, că-n cui, pentru ca,
întovărăs, it azi cu unul, mâine cu altul, să iasă la vânătoar -
un alt păcat al lui. Rar era omul care s, tia tot atât de bine ca
dânsul unde s, i când are să caute vânatul; pentru ca să-l s, i
găsească, era-n stare să piardă zile întregi bătând câmpii
s, i călcând prin smârcuri, s, i se socotea cel mai vrednic om
când se-ntorcea cu un vătui, cu o rat, ă-sălbatică ori cu o
pătumiche, cu un sitar ori cu câteva prepelit, e.

Minunat era s, i acum timpul pentru vânătoare de sitari,
s, i ochii se umplură de mânie.

Îl vedea parcă jos în vale pe Wili franzelarul, cel mai
stăruitor dintre tovarăs, ii lui de vânătoare, care în clipa
aceasta i se părea un fel de satană ispititor. E-n firea omu-
lui să caute a se dezvinovăt, i, s, i mos, Zamfir era încredint, at
că de multe ori s, i-ar fi căutat de treabă dacă n-ar fi fost la
mijloc Wili, care nu-l lăsa-n pace, ci-l zgândărea mereu
s, i-l fura cu vorba.

Wili ar fi putut, ce-i drept, să se plângă s, i el cam în
acelas, i fel.

„Da! îs, i zise mos, Zamfir. Îi este us, or lui! ” Pe când
eu am ajuns ca vai de mine, el s-a îmbogăt, it, căci mun-
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ceau alt, ii-n locul lui în vreme ce noi cutreieram căutând
vânatul”.

Dar lucrurile tot n-ar fi ajuns unde se aflau dacă acum
răposatul său ginere n-ar fi fost un om bleg, care nu s, tie
să-s, i chivernisească avutul s, i să-s, i păzească cinstea casei.
Prăbus, irea a urmat abia după ce Sanda a căzut în păcat.

Iară Sanda?! O nenorocită de femeie care merge cum
e pornită s, i se duce încotro îi dai brânci! Mis, el e celălalt,
care a scos-o din mint, i s, i a ademenit-o să se lepede nu
numai de sot, ul s, i de părintele, ci până chiar de copilul ei.

Oris, icât de stăruitor s, i-ar fi zis-o însă aceasta, el tot
nu scăpa de gândul că s, i el, ba chiar s, i mai mult decât tot, i
este el însus, i vinovat, s, i amărăciunea încă mai vârtos îl
împingea spre gândul că la mijloc e un mare păcat, care
numai prin moarte poate fi ispăs, it.

„Cu bine nu poate să se sfârs, ească acestea! ” îs, i zise
ridicându-se ca să treacă în casă.

II

Des, teptându-se dimineat, a zilei următoare din somn, mos,
Zamfir s-a uitat împrejurul său buimac s, i mai amărât de
cum fusese seara.

Era deprins să tălmăcească visuri, fie pe ale sale, fie pe
ale altora, s, i de obicei era voios ori posac după cum îi erau
visurile s, i după cum s, i le tălmăcea. Acum era necăjit, căci
s, tia c-a visat multe, c-a văzut în vis pe Wili, pe răposatul
său ginere, pe Leanca, dimpreună cu alt, i copii, dar nu era-
n stare să-s, i dea seamă ce anume a visat. Mai era s, i foarte
supărat pe Sanda, fără ca să s, tie de ce.

Pe deasupra burnit, a era mai deasă s, i ploaia se mai
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întet, ise, iară el era hotărât să plece la Bucures, ti ca să-i
spună Sandei că n-o mai t, ine pe Leanca, să s, i-o ia, să facă
ce-o s, ti cu ea.

Trebuia să se sfârs, ească odată, cât mai curând, chiar
azi, nu mai departe.

„Unii o să râdă, iar altora o să le fie milă de mine! As, a
mi se s, i cuvine! Seceră fiecare ce-a semănat! ” îs, i zise
îmbrăcându-s, i cojocul îmbrăcat pe dos, apoi îs, i încărcă
pus, ca, fără de care om ca dânsul nu pleacă în drum ce
trece peste câmpul pustiu, unde mult, i s, i multe i se pot ivi
în cale.

Umblat de cotigi de ale laptagiilor s, i de care încărcate
cu zarzavat, drumul ce duce de la Vârtej la Bucures, ti trece
pe ici, pe colo prin băltoace s, i e plin de noroi. Mos, Zamfir a
luat-o deci pe la Nefliu s, i pe la fort, drum mai put, in umblat,
dar s, i mai pustiu. Era pe aici mai put, in noroi, dar plăcere
nu-i să umbli prin burnit, ă ceasuri întregi fără ca să vezi
fiint, ă viet, uitoare, s, i bătrânul era din ce în ce mai răzvrătit
împotriva a toate.

Se zăreau prin ceat, a deasă cele dintâi case de la mar-
ginea Bucures, tilor când el se apropia de o vărzărie s, i o
pus, că se descărca, apoi un iepure gonit de un copoi trecu
în depărtare peste drum, ceea ce e de pează-rea.

„Să fie al dracului cel ce-a ochit s, i nu te-a nemerit!
” zise mos, Zamfir, s, i în acelas, i timp se ridică din s, ant,
vânătorul, un om mai mult bătrân decât tânăr, nu tocmai
înalt, cu deosebire bine hrănit s, i cu obrajii rotunzi, plini,
rumeni s, i râzători.

„E Wili, franzelarul, chiar el! ” zise mos, Zamfir, gata
s-apuce fie la dreapta, fie la stânga, ba chiar să se-ntoarcă
înapoi. Era însă peste putint, ă, căci Wili, în clipa în care
1-a văzut, 1-a s, i recunoscut s, i a pornit spre el, strigând în
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gura mare: „Uite, bravo! minunat! ”.
Minunate erau pentru el toate cele neas, teptate. Dacă

ar fi căzut în vreo groapă, el ar fi râs din toată inima, ar
fi râs dacă s-ar fi răsturnat cărut, a în care s, edea, ar fi râs
chiar dacă i-ar fi căzut casa-n cap.

Ajuns el s, i mos, Zamfir fat, ă-n fat, ă, unul râzând s, i altul
cu sprâncenele încret, ite, era parcă ziua s, i noaptea când
dau pept.

- Minunat! în adevăr minunat! strigă Wili când află că
mos, Zamfir are să des, erteze mâine casa s, i nu s, tie unde are
să se mute. Să s, tii că norocul nu e numai orb, ci totodată
s, i vagabond, care poate oris, iunde să-t, i iasă-n cale. Uite,
eu caut de atâta timp un portar, om vrednic de toată în-
crederea, care stă la poartă s, i trece în condică pânea care
iese fie în cărut, ă, fie cu cos, ul. Mult 1-am căutat s, i nu 1-am
găsit, s, i iată că 1-am găsit acum unde nici prin gând nu
mi-a trecut.

Mos, Zamfir se uită încruntat la el s, i-l măsură din cres, tet
până în călcâie. El slugă în viat, a lui numai lui Dumnezeu i-
a fost, numai la us, a bisericii a stat de pază, era o nerus, inare
ceea ce-i spunea franzelarul, s, i-i venea să întoarcă pus, ca
pentru ca să-l lovească cu patul ei în cap.

N-a făcut-o aceasta, ci s-a mărginit să i se strâmbe în
nas s, i să-s, i caute de drum.

Umilit era, dar cu mult mai umilit se simt, ea s, i orbit
de mânie a sosit la Sanda.

Iar mânia, făcându-l pe om nemilos, îl dezbracă de
firea omenească s, i îl coboară în rând cu fiarele codrului.

- De! a zis Sanda. Dacă zici că nu mai pot, i să o t, ii, nu-
mi rămâne decât s-o iau. De soarta ei nu poate să scape. Îi
plâng de milă, dar e trecută de anii copilăriei s, i o să răz-
bească cum i-o fi dat prin viat, ă. Sunt o nemernică, o simt
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aceasta, s, i moartea ar fi pentru mine scăpare, dar omul
nu moare când e sătul de viat, ă, ci când îi vine rândul, s, i
de aceea are să se ferească de tot ce-i face nesuferită viat, a.
Mă trec fiorii când mă gândesc ce are să sufere fiind trasă
s, i împinsă ca copil oropsit în casa aceasta s, i mă cutremur
gândindu-mă ce am să sufăr eu de pe urma suferint, elor ei.
Dacă zici însă că nu mai pot, i s-o t, ii, nu-mi rămâne decât
să o iau. Toate cele suferite sunt răsplata păcatului în care
am căzut. Mai am, precum s, tii, s, i băiatul, care s-a născut
câteva luni după ce am venit la casa aceasta. El nu-l poate
suferi. „De unde pot eu să s, tiu dacă e ori nu al meu? zice.
Cum t, i-ai îns, elat bărbatul cu mine, puteai să mă îns, eli s, i
pe mine, fie cu el, fie cu altul. ” O să sufere amândoi, fata
s, i băiatul, ca să mi se împlinească canonul.

- Nu cumva ai vrea să te scap s, i de băiat pentru ca viat, a
ta să fie mai us, oară s, i omul care te-a împins la păcat să fie
mai ferit de griji? întâmpină bătrânul.

- N-o vreau aceasta, răspunse Sanda. Vorbesc numai,
ît, i spun cum stau lucrurile, ît, i mărturisesc că nu sunt vred-
nică de milă s, i nu mă plâng, ci îmi plâng copiii.

- Nici n-am milă nici de tine, nici de dâns, ii, ci mă căiesc
de a fi ajuns om fără căpătâi, grăi bătrânul. O vorbă tot am
să schimb cu omul care mi-a surpat casa s, i mi-a întunecat
zilele bătrânet, elor, urmă el cu îndârjire.

- Asta te rog să n-o faci, stărui dânsa. De ce să înăspres, ti
lucrurile? Cui ar putea să-i fie as, a ceva de vreun folos? Sunt
doi ani acum de când trăiesc cu el. Deoarece el zice că nu-i
trebuie nici pogoane, nici casă la t, ară, mi-am vândut zes-
trea, pogoanele s, i casa, ca să-i aduc zestre banii luat, i pe
aceste, căci are s, i el doi copii s, i nu poate nimeni să-l so-
cotească vinovat dacă nu bucuros trage pentru alt, ii de la
gura copiilor săi.
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Ochii bătrânului iar se umplură de mânie.
- Iară eu - strigă dânsul - să-mi trag de la gură pentru

ca să se îndulcească alt, ii.
Sanda clătină cu toată hotărârea din cap.
- Aceasta n-o cere nimeni, zise ea. Dacă nu mai pot, i

sau nu mai vrei să t, ii fata, am să mă duc s-o iau s, i el n-are
să mă oprească. Trebuia însă să-t, i mărturisesc că viat, a
celor doi copii ai mei are să fie amară s, i încă mai amară au
să mi-o facă pe a mea. Te-am rugat dar să nu mai faci s, i
altele pentru sporirea suferint, elor noastre, care sunt, as, a
cred, s, i ale tale.

- Nu! nu! întâmpină el îndârjit. Destul. S-a sfârs, it!
dacă nu t, i-a fost t, ie milă de mine, nu îmi este nici mie milă
de tine, nici de copiii tăi. Put, in îmi pasă ce are să se aleagă
de voi. Destul am trăit pentru alt, ii; put, inele zile ce-mi mai
rămân am să le trăiesc pentru mine s, i numai pentru mine!
Am ajuns să nu s, tiu unde am să-mi pun căpătâiul: ia-t, i fata
s, i lăsat, i-mă în pace. Treaba voastră e cum vă descurcat, i!

Vedea parcă în depărtare iepurele trecându-i peste
drum s, i, temându-se ca nu cumva să i se întâmple ceva, a
ies, it oarecum cu ochii închis, i s, i s-a întors vijelios acasă.

III

Pentru ca să nu mai treacă pe unde i-a trecut iepurele peste
drum s, i unde 1-a întâlnit pe Wili, Dăscălas, ul a ies, it din
oras, pe Calea Craiovei spre Bragadir.

Ploaia încetase s, i aerul era limpede. Lumina soarelui
răzbea pe ici, pe colo, printre norii mai răsfirat, i. Prin
grădinile de la dreapta s, i prin cele de la stânga stoluri de
vrăbii ciripeau a timp frumos, iar ciorile nu mai zburau,
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ci îs, i căutau hrană prin gunoaiele risipite în toate părt, ile
din bels, ug.

Bălăcind prin noroi s, i prin băltoace, bătrânul a ajuns
încetul cu încetul să nu-s, i mai poată da seama de ce s-a
turburat, cum s, i-a pierdut as, a deodată sărita, care e păca-
tul că numai prin moarte poate să fie ispăs, it. Un singur
lucru îl mai supăra: că mâine are să des, erteze casa s, i nu
s, tia încă unde are să se mute.

S, i supărarea aceasta era însă mai mică acum după ce
a scăpat de fată. As, a, numai el singur, îs, i găsea us, or un
colt, în vreuna din casele de la Vârtej.

„La urma urmelor, - îs, i zise - as, a e viat, a cea adevărată,
as, a e lumea în aievea trăită; e fiecare cum s-a nimerit să
fie, cu păcatele s, i cu nevoile sale adevărate; scapă fiecare
cum îl taie capul s, i îl iartă puterile. Mai cuminte decât
mine nu sunt nici alt, ii s, i mai cumsecade decât Sanda nu
sunt nici altele. ”

Abia după ce a sosit acasă 1-a răzbit iar gânduri ca cele
ce-l făcuseră să plece prin ploaie Ia Bucures, ti.

I-a spus adecă fetei, nepoatei sale, că are să vie mama
ei ca s-o ieie s, i s-o ducă la Bucures, ti, unde va s, i rămânea.

Leanca începu să salte de bucurie.
Nu doară că-s, i iubea mama afară din cale, dar era o

schimbare, s, i oras, ul are în gândul oris, icui farmecele lui.
Bătrânul se înduios, ă.
„Sărmana de ea! îs, i zise. Nu s, tie unde se duce s, i ce-o

as, teaptă. Umblu să scap de dânsa eu, care îi sunt bunic,
chiar mai mult decât părinte; dar cellalt, care nu îi este
nimic s, i mai are pe capul lui încă trei? ”

Îi era învederat că mai mult va avea să sufere s, i cellalt
copil dacă va avea s, i pe sora sa lângă dânsul, s, i Sanda
de asemeni va suferi cu doi copii mai mult decât cu unul

1106



singur. Horopsit, i au să fie amândoi nu numai de tatăl lor
mas, ter, ci s, i de mama lor.

„Da, urâte belele sunt copiii”, grăi dânsul.
Era peste putint, ă să nu-s, i aducă aminte povestea co-

piilor pe care părint, ii i-au horopsit s, i i-au dus în pădure
ca să-i mănânce lupii.

„Lupii n-o să-i mănânce, zise el iar; ce o să iasă însă
nis, te copii care în fiecare clipă sunt ghiontit, i? ”

Îi era s, i milă s, i rus, ine de ceea ce făcea s, i-i venea să-s, i
facă mustrări pentru reaua-credint, ă cu care căuta să scape
de sarcina purtării de grijă pentru nepoata sa.

Nu degeaba îi trecuse iepurele peste drum.
Din clipa în care Wili îl poftise să-i fie portar, nu mai

era adevărat că nu are unde s-o ducă pe Leanca. Lucru
greu nu era să numere jimblele, franzelele s, i cornurile pe
care le scot din curte unii în cărut, e, alt, ii în cos, uri.

Putea apoi să-s, i ieie la casă o babă. Era la mijloc numai
încăpăt, ânarea lui de om, care nici de dragul nepot, ilor săi
nu vrea să intre slugă la casa altuia.

Des, i obosit de drum, el se plimba neastâmpărat prin
casă, s, i numai seara târziu a ajuns să se culce.

Nu era numai Leanca ea singură care nu-l lăsa să doarmă.
„Ia-mă s, i pe mine! Scapă-mă - striga parcă băiatu - că

o să te căies, ti toată viat, a ta de a mă fi lăsat la casa omului
căruia îi sunt nesuferit. ”

Adormit în cele din urmă, el se zbătea în culcus, ul lui,
încât fruntea îi era plină de sudori reci.

Târziu după miezul nopt, ii, spre revărsatul zorilor de
zi, el a tresărit speriat din somn s, i s-a uitat împrejurul său,
mult, umindu-i lui Dumnezeu c-a visat numai.

Îl văzuse adecă pe băiatul acela zdrent, ăros, murdar,
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plin de bube s, i cu părul vâlvoi, lihnit de foame s, i îmbrâncit
de unii la dreapta, iar de alt, ii la stânga, luat în ghionturi
până chiar s, i de sora lui mai mare.

„Da! — grăi bătrânu - zice că nu s, tie dacă e ori nu al său
copilul, eu nu mă îndoiesc că mi-e nepot, fiul fiicei mele,
s, i nu s, tiu dacă, lepădându-mă de el, nu m-as, zbate tot ca
acum s, i în visul ce urmează după moarte. Nenorocitul de
mine! Te pomenes, ti că în vreme ce eu stau pe gânduri,
Wili s, i-a găsit portar! ” urmă el sărind din pat, ca să se
îmbrace s, i să plece fără de întârziere la Bucures, ti.

Îi era parcă, des, teptat din somn, s-a născut din nou s, i
îs, i dorea ca viat, a cea nouă să-i fie destul de lungă pentru
ca să poată scoate la capăt ceea ce avea de gând.
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Împăcare

- Ce mai faci, maică? Cum o duci cu bătrânet, ele? întrebă
părintele Hariton arhimandritul, care de vreo douăzeci de
ani stăruia în obiceiul de a trece de sfintele sărbători pe la
schit.

- Mult, umesc, preacuvioase părinte, de întrebare, îi
răspunse maica Teofana. Iată, mă zbat s, i eu cu viat, a,
as, teptând s, i azi, s, i mâine să-mi vie rândul.

- Dacă te-am înt, eles bine, as, teptarea t, i se pare prea
lungă, întâmpină călugărul. Eu te văd însă tot în putere s, i
dau cu socoteala că mult mai ai încă de as, teptat.

- Es, ti s, i preacuvios, ia-ta om bătrân acum - grăi călugărit, a
-, iară eu eram tot babă s, i când ai venit - diacon tinerel s, i
sprinten - cu preasfint, ia-sa întâia oară pe la noi. Abia pe
ici, pe colo, câte una dintre maicile de atunci mai e în
viat, ă, des, i multe erau mai tinere decât mine, ba am dus la
groapă s, i câteva dintre cele venite mai în urmă. Prea sunt
ani mult, i trecut, i peste mine.

Arhimandritul îi tăie vorba:
- S, i-t, i sunt - zise zâmbind - cei trecut, i în altă lume

parcă mai mult decât cei rămas, i aici. Pe când unii te mân-
gâie s, i te cheamă, ceilalt, i te mâhnesc s, i te alungă.

- Cam as, a, părinte, stărui dânsa. Mă iartă! Am scăpat



vorba s, i n-am grăit-o dinadins, ca să mă plâng. După ce
mi-ai dat însă răspunsul, se cuvine să-t, i mărturisesc că
as, a e cum ai zis. Trăiesc aici în această lume strâmtă; mă
supără, în adevăr mă mâhnesc cei în viat, ă. Prea se ceartă
maicile între ele - urmă rostind vorbele mai pe s, optite - s, i
se ceartă s, i cu mine când fac, din păcate, încercarea de a
le împăca.

Călugărul râse cu hohote înăbus, ite.
- Sunt, maică, certăret, e - grăi dânsul - dar tot as, a erau

s, i mai-nainte, s, i nu numai ele sunt certăret, e. Totdeauna s, i
pretutindeni sunt pornit, i oamenii spre încăierare s, i se gâl-
cevesc mereu, precum în bătaia vântului fâs, ie frunzele s, i
freamătă codrul. Ceea ce ne face nesuferită sarcina viet, ii
nu e însă nici mult, imea anilor trăit, i, nici supărările ce [ne]
fac alt, ii, urmă el potolit. Îndeosebi, nouă bătrânilor ni se
desfăs, ură viat, a sufletească mai ales aducându-ne aminte
cele de mult trecute. Dacă fericită ni-a fost copilăria s, i de
bucurii curate am avut parte în timpul tineret, elor, inima
mereu ni se înveseles, te s, i viat, a ni-e dar din mila Domnului,
iar dacă lipsită de soare ne-a fost copilăria s, i în zbuciu-
mări ne-am trăit tineret, ele, viat, a ni-e canon de pocăint, ă.
Pentru dar avem să-i mult, umim Domnului, iar canonul
avem să-l împlinim cu îndelungă răbdare. Ai avut, se vede,
în trecutul mai mult sau mai put, in depărtat o mare mâh-
nire, care mereu t, i se reives, te în suflet s, i-t, i face prea de tot
sarcina viet, ii. Dacă n-ar fi aceasta, ai trece nepăsătoare
s, i pe lângă cei ce se ceartă, s, i peste oris, ice neajuns al firii
omenes, ti.

Maica Teofana, femeie înaltă s, i sfrijită, numai carne
uscată s, i oase, dar cu ochii tot plini de văpaie, rămase o
clipă cu privirea t, intă în pământ, apoi îs, i ridică încet capul.

- Da, - grăi - o fi, părinte, s, i aceasta, ba e mai ales
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aceasta, dar nu chiar s, i numai aceasta. O, Doamne, unde e
omul care nu are în viat, a lui mâhniri, mai mici, mai mari,
după cum le simte el însus, i în sufletul său! Da! - urmă
înviorată - copilărie fericită s, i tineret, e plină de bucurii am
avut s, i eu, s, i nici mâhnirile nu mi-au lipsit. Una însă, în-
deosebi, una le covârs, es, te pe toate, s, i ai, părinte, dreptate
când îmi spui că aceasta le întunecă pe toate s, i-ini face
pline de adâncă mâhnire zilele bătrânet, elor.

- Ai pornit, maică, pe calea cea bună, stărui călugărul.
Dă înainte! Spune ceea ce ai pe suflet! Adu-t, i acuma s, i în
toate zilele aminte de adevărul că bucuriile împărtăs, ite
cresc, dar durerile împărtăs, ite scad. Us, urează-t, i sufletul.

- Împlinisem, preacuvios, ia-ta, vârsta de treizeci s, i opt
de ani când am rămas văduvă cu un băiat de vreo patru
ani, Ion al meu, începu ea. Au trecut peste cincizeci de
ani de atunci, s, i resimt s, i acum durerea de care eram cu-
prinsă atunci, căci răposatul fusese om de o rară bunătate.
Oris, icât de adâncă mi-ar fi fost durerea, ea se perdea în
fat, a mângâierii ce mi se revărsa în suflet când mă uitam la
copilul meu, care era frumus, el, plin de viat, ă s, i mi se părea
des, tept - mare minune.

- As, a este! - grăi călugărul - copiii sunt sarcină, s, i
pentru ca părint, ii să se simtă îndemnat, i a purta sarcina
aceasta, bunul Dumnezeu a orânduit ca oris, icare părinte
să se încânte de copilul său.

- Nu, părinte, nu! stărui dânsa. El era în adevăr as, a
cum îl vedeam eu. Mai avusesem patru copii, s, i nici unul
nu se putea semui cu el, era în adevăr frumos, spuneau
tot, i, s, i erau mult, i cei ce-l s, tiau s, i prinseră slăbiciune de el,
căci avea obrajii rotunji s, i rumeni, dint, i albi, părul neted
peptănat, mâinile curate, îmbrăcămintea bine îngrijită
s, i mai ales ochii vioi s, i fat, a luminată. Răposatul fusese
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zidar. Ca să mai agonisească ceva s, i-n timpul iernei, când
n-avea de lucru, el cutreiera mahalelele vânzând „terchea-
berchea”, burtă pentru ciorbă acră, s, i câteodată picioare
de vit, el pentru piftii. După moartea lui, cutreieram eu
mahalalele s, i mai vindeam s, i păsări, precum s, i ouă, tot-
deauna proaspete. Câs, tigam destul pentru ca să putem
trăi bine amândoi s, i să mai s, i pun câte ceva la o parte.
Neavând cu cine să-mi las băiatul, îl luam cu mine s, i mai
aveam s, i mult, umirea că ochii tuturora se opreau asupra
lui. Erau multe casele pe la care treceam în fiecare săp-
tămână de câteva ori s, i pretutindenea lumea se bucura
că 1-am adus s, i pe el cu mine. Mă văd s, i acum în gândul
meu purtându-l de ici până colo, mândră s, i fericită de a-i
fi mamă, s, i ai, părinte, multă dreptate: bucuria mea de
atunci mi se reives, te mărită în suflet s, i-mi înseninează
zilele bătrânet, elor.

- Răsplata iubirii adevărate, grăi călugărul.
- Slăbiciunea de mamă a unui singur copil, afară de

care nu mai are pe nimeni în lume s, i pe care s, i-l gândes, te
drept un fel de minune, urmă dânsa. L-am dat apoi la
s, coală s, i mult, i ani de-a rândul numai prin el s, i pentru el
am trăit. Totdeauna cuminte, silitor s, i supus, cel dintâi
între cei de seama lui, el era fala mea s, i fericirea viet, ii mele.
Gândul îmi era dus mereu la el, nopt, ile îl vedeam în vis s, i
neîncetat eram stăpânită de îndemnul de a alerga s, i de a
osteni ca să-l t, in la s, coli pentru ca să scot din el om ales,
om de frunte, la care tot, i să se uite cu sfială.

- Oris, ice ar fi urmat mai târziu - grăi iar călugărul - ai
făcut ceea ce firea-t, i poruncea s, i nu ai nici un cuvânt de a
te plânge.

- Nici că m-am plâns vreodată, stărui dânsa. După ce
se pornise pe calea cea bună Ioan al meu, nu mai putea să
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urmeze nimic ce pentru mine ar fi fost un cuvânt de a mă
plânge. Unii mă fericeau, alt, ii mă pizmuiau, iară eu eram
amet, ită de bucurie neistovită căci el mergea mereu înainte.
Am ajuns în cele din urmă să-l văd inginer de frunte, vestit
între cei de seama lui. Un singur lucru îmi mai lipsea:
să-i sărut cununiile s, i să-l s, tiu s, i om la casa lui, sot, s, i cu
voint, a lui Dumnezeu, părinte. . . Mi-a fost dat s, i aceata:
cum însă?! cum?! urmă ea cuprinsă de adâncă durere. Am
aflat de la alt, ii că s-a logodit cu o fată frumoasă s, i bogată,
s, i mi-e s, i rus, ine să-t, i spun, părinte, s-a cununat fără să mă
fi poftit la nuntă, apoi a plecat în călătorie lungă, iar după
ce am aflat că s-a întors, m-am dus să-mi văd nora s, i am
plecat plângând de la casa lui, căci era în stare să mă puie
să iau masa cu slugile lui. Asta nu se uită, preacuvios, ia-ta,
nu se iartă s, i-i face s, i celui mai răbdător om nesuferită
viat, a.

Părintele Hariton clătină din cap.
- Însut, i t, i-ai făcut-o, grăi dânsul. Dându-i mereu zor

să meargă mai departe, tot mai departe s, i să se ridice, ai
rămas însăt, i tot unde fuseses, i mai-nainte, tot mai departe
în urma lui s, i tot mai înstrăinată de el. Nu, maică! Iubirea
părintească e nesecată s, i de aceea nesecată e s, i răbdarea
părintelui.

- Nu! strigă dânsa. Nu e în viat, a mea clipă în care nu-
mi aduc aminte de aceasta, s, i gândindu-mă la umilirea
mea, îmi reamintesc de toate suferint, ele viet, ei mele s, i nu
mai e cu putint, ă mult, umirea omenească pentru mine.

- Un semn învederat că nu din dragoste curată ai aler-
gat s, i te-ai ostenit, ci râvnind ca prin el să te ridici însăt, i
din ce în ce mai mult, stărui călugărul. Părintele iartă. N-
ar ierta frat, i s, i surori, dacă i-ar avea, n-ar ierta rude, nu
au să ierte oamenii în mijlocul cărora trăies, te; dar mama
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le iartă toate când îs, i vede copilul ajuns departe. S, i dacă
nesuferită-t, i este viat, a, nu suferi pe urma celor săvârs, ite
de dânsul, urmă el, ci fiindcă nu ai iubit îndeajuns pentru
ca să treci cu vederea neajunsurile fiului tău, să iert, i s, i să
te împaci, nu atât cu el, cât cu tine însăt, i.

Maica Teofana iar rămase cu capul plecat s, i cu ochii
t, intă la pământ.

- Auzi, femeie încăpăt, ânată, mamă cu sufletul înhăi-
nit! urmă arhimandritul. Zece, poate chiar douăzeci de
ani au trecut dé atunci, s, i tot se mai canones, te ea însăs, i
pe sine. Nu te iartă cerul dacă nu es, ti iertătoare s, i nu te
primes, te pământul fără ca să te fi împăcat. Ori nu cumva
ai fi voit ca el să te puie în capul mesei, pentru ca să te
facă de râsul celorlalt, i meseni, cu care nu erai în stare să
te potrives, ti nici la vorbe, nici la port, nici la apucături?!

Mult s-a zbuciumat maica Teofana până ce n-a ajuns
să se hotărască într-un fel. Îs, i dădea, nu-i vorbă, seamă
că are arhimandritul dreptate, dar n-o ierta firea să se
umilească în fat, a fiului său, s, i întreaga fiint, ă i se răzvrătea
când se gândea, că nora ei s, i nepot, ii ei ar putea să se uite
din sus în jos la ea.

În cele din urmă s, i-a călcat pe inimă.
Era în ajunul zilei de Bobotează, după care urma ziua

lui.
În loc de obis, nuitul ger, de care crapă copacii, se ne-

merise însă o zi cu soare, ca pe la sfârs, itul lunei martie,
cer senin s, i limpede, adiere lină, căldură dulce, care scoate
gângăniile de tot felul de prin adăposturile lor, ziuă parcă
rânduită anume ca să ademenească pe baba, care în atâtea
rânduri făcuse drumul până în oras, , mergând încetis, or
timp de trei, cel mult patru ceasuri.

Dacă pleca pe la unu, sosea acolo pe la asfint, it.
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Era însă cu inima îndoită, se hotărî cu anevoie, pleca-n
silă s, i trecuseră două ceasuri când s-a pus, în sfârs, it, pe
drum.

Nu era nici acum prea târziu, s, i mergând întins, so-
sea pe înserate. Ea mergea însă oarecum făcând doi pas, i
înainte s, i unul înapoi, mereu ispitită de gândul de a se
întoarce. La dreapta s, i la stânga drumului câmpul era aco-
perit cât vedeai cu ochii plin de ciori s, i de stăncut, e, care
cârâiau întruna, iar despre răsărit se ridica o ceat, ă deasă
ce se-ntindea mereu, ca să cuprindă tot cerul.

Mai era mult până-n amurgul serii când ciorile s-au
ridicat în stoluri mari, dese s, i nesfârs, it de lungi, iar ce-
rul a început să se posomorească s, i s-a prefăcut ici verde,
colo portocaliu s, i iar mai departe ros, u ca para focului. În
acelas, i timp s-a pornit o adiere din ce în ce mai rece s, i mai
întet, ită. Când s-a ivit apoi în depărtare luminile felinare-
lor din oras, , s-a pornit s, i ninsoarea.

La început pe ici, pe colo câte un fulgus, or mărunt, ca
cernut prin sită deasă, apoi din ce în ce mai des s, i mai cu
viscolire.

Se întorcea iarna, ca să intre în drepturile ei, iar baba-
s, i urma drumul zgriburind, apoi rebegită s, i-n cele din
urmă cu mădulările înt, epenite de oboseală s, i de gerul din
ce în ce mai aspru.

Oris, icât de dureros i-ar fi fost gândul că se umiles, te în
fat, a celor ce umilit, i aveau să stea în fat, a ei, era împăcată
în sufletul ei s, tiind că împlines, te porunca firii aducând
jertfa aceasta.

Erau încă tot departe luminile felinarelor de la margi-
nea oras, ului când ea a sosit la o cruce de peatră care, ies, ită
din piua ci, zăcea culcată la pământ.

Amort, ită cum era, atât de frig, cât s, i de oboseala tru-
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pească s, i sufletească, ea s-a as, ezat pe peatra rece ca să mai
răsufle, s, i at, ipind peste put, in, se vedea pe sine s, ezând în
capul mesei mari.

Acolo au găsit-o trecătorii în dimineat, a zilei urmă-
toare, acoperită de zăpadă.
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Om de caracter

Se nimerise ca el s, i ea să se-ntâlnească în căile-ncâlcite ale
viet, ii.

El, d-l Corban, măsura toată ziua cu metrul mai s, ifon,
mai olandă, mai mătăsuri ori catifele, mai fel de fel de
alte pânzeturi ori stofe pentru rochii, s, i gura nu-i mai
tăcea. Era ca numai put, ini priceput în ale lipscăniei. S, tia
provenient, a mărfurilor, le constata din pipăite calitatea,
era bine dumerit asupra pret, urilor, le spunea toate ca-
nvăt, ate pe de rost s, i toate erau bine rânduite-n capul lui
ca-ntr-un catastif purtat cu îngrijire. Era apoi totdeauna
spilcuit de 1-ai fi luat cel put, in drept procuror general, s, i
prietenii îi mai ziceau s, i „Literatul’. Nu doară că s, i-ar fi
perdut timpul liber făcând încercări literare, dar serile,
duminicile s, i zilele de sărbători citea tot ceea ce-i cădea-
n mână, umbla la teatru ca la s, coală, asista la conferint, e
s, i astfel nu numai avea slăbiciunea de a le spune altora
ceea ce a citit, dar era totodată s, i mare măestru în ceea ce
prives, te gesturile s, i alegerea vorbelor.

Ea, d-s, oara Didina, s, edea tăcută s, i cam înt, epată la
casă, lua banii în primire s, i-i înregistra, era neted pep-
tănată s, i de o except, ională simplitate în găteala ei. Fru-
moasă nu s-ar fi putut zice că e, dar era plăcută, o femeie



înaltă s, i voinică, curată în toate amănuntele înfăt, is, ării ei
s, i ademenitoare când îs, i deschidea gura.

El, om cu fălcile late s, i cu picioarele prea scurte, mai
avea s, i mustat, a răsucită ca penele din coada răt, oiului. Era
însă ceva ce-i apropia.

Dânsa-l socotea mai presus de alt, ii pentru că el purta
grijă de mamă-sa, care era văduvă săracă, de frăt, iorul său
s, i de cele două surori ale sale, iară el îi zicea ei „bună s, i
cuminte” fată fiindcă purta s, i ea grijă de mama ei, tot
văduvă, s, i de doi frăt, iori ai săi.

Rar se-ntâmpla să aibă timp ca să schimbe câte o vorbă.
Din când în când însă, ochii lor se-ntâlneau s, i atunci ea
zâmbea ca o iată cuminte. D. Corban, des, i om as, ezat, zâm-
bea s, i el, drept dovadă că s, tia ce va să zică buna-cuviint, ă.

La ameazăzi el se ducea la birtul economic din apro-
piere, ca să îmbuce-n pripă ceva, iară ea se retrăgea în
iatacul din fund, îs, i desfăcea legăturica s, i-s, i potolea foa-
mea cu cele aduse de acasă, totdeauna put, ine, dar îi era
multă pofta de mâncare s, i de aceea obrajii îi erau plini,
rotunji s, i rumeni, de ai fi luat-o drept fetis, cană dacă n-ai
fi s, tiut-o trecută de douăzeci s, i patru de ani.

Câteodată, la-nceput mai rar, apoi ceva mai deseori,
întorcându-se, el aducea un carton de prăjituri, pe care le
mâncau amândoi împreună, ceea ce le făcea amândurora
o deosebită plăcere, încât ît, i venea să zici că mare păcat ar
fi fost ca alt, ii să fi mâncat prăjiturile acelea.

Serile plecau împreună. Se nimerise că mama lui avea
o casă de zestre în strada Traian, mai spre Calea Dudes, tilor,
iar mama ei s, edea spre Delea. Făceau deci drumul stând de
vorbă până la Hala Traian unde se despărt, eau, căutându-
s, i fiecare de drum. Când vremuia însă, fie plointe, fie vânt
mai aspru, fie viscolire, el n-o lăsa singură, ci făcea ocol,
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ducând-o pân-acasă la ea.
As, a s-a urmat vara, când se-ntorceau în ziua mare,

toamna, când făceau drumul prin amurgul serii, cu atât
mai vârtos iarna, când îi prindea noaptea prin mahalalele
pline de câini, s, i mult ar mai fi dus-o tot as, a dacă n-ar mai
fi fost în lume s, i alt, ii.

Mai măsura însă cu metrul alăturea cu d. Corban s, i d.
Ilie Jalea, care n-avea mamă văduvă, dar mos, tenise împre-
ună cu sora sa, acum fată mare, o casă cu loc larg, pentru
care i se oferiseră peste o sută de mii de lei. Deoarece nu
rămâne nimeni bucuros slugă la altul când poate să tragă
nădejde de a fi stăpân, îi umbla lui Jalea prin cap gândul
că, puind la un loc partea sa din mos, tenire, priceperea
lui Corban s, i zestrea surorii sale, ar putea să deschidă o
prăvălie, fie chiar s, i mai spre Piat, a Sf. Anton.

Corban, tot slugă la altul ca s, i el, ce-ar fi putut să zică?!
Negut, ător s, i om de bună chibzuint, ă, el mai era s, i fiu,

precum s, i frate, s, i n-avea să peardă din vedere că norocul
ai să-l prinzi când ît, i flutură pe dinainte, căci nu pot, i să
s, tii dacă mai are ori nu să se-ntoarcă.

Avea, ce-i drept, să se lipsească de mult, umirea de a
vedea pofta cu care d-ra Didina mânca prăjituri, s, i ochii
nu i se mai îndreptau spre casă decât pe furis, , când ea se
uita, din întâmplare în altă parte, dar aceste sunt lucruri
peste care trece oris, icare om ce s, tie să se stăpânească pe
sine însus, i.

Mai greu îi era când îs, i dedea seamă că se cuvine s-o
dumirească pe fată asupra cuvintelor, pentru care trebuia
neapărat să facă ceea ce avea de gând. Aceasta se mai
putea însă amâna, căci era-n toiul verii, iar lucrurile abia
pentru Sf. Dimitrie erau plănuite, s, i ei îs, i căutau serile de
drum parcă toate ar fi cum atâta timp fuseseră.
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Gura lumii se pornise însă, s, i în curând a ajuns s, i d-ra
Didina să nu-s, i mai îndrepteze privirile decât tot pe furis, ,
când ea se uita, din întâmplare, în altă parte.

Îi era greu fetei s, i se simt, ea umilită, adânc jignită.
Pe-nserate dar, când se-ntorceau, ca de obicei, spre

Hala Traian, erau tăcut, i, ca s, i când n-ar mai fi avut ce să-s, i
spună unul altuia.

- Mi s-a spus că e frumus, ică sora lui Jalea s, i n-a-mplinit
încă vârsta de douăzeci de ani, grăi dânsa-n cele din urmă,
parcă numai as, a, ca să nu tacă. Cum o cheamă?

El se uită stăruitor la ea.
- Da! îi zise. S, i de ce mă-ntrebi?
Se uită s, i dânsa stăruitor la el.
- De ce mă mai întrebi când s, tii prea bine că am de ce

să te-ntreb?! îi răspunse ea.
- As, a-i! zise el iar s, i-s, i urmă câtva timp pe tăcute dru-

mul.
Nu doară că n-ar fi s, tiut ce să-i spună. Erau în capul

lui toate bine lămurite, dar ea-l luase prea repede s, i el nu
s, tia de unde s-o-nceapă.

- Dacă e as, a - urmă peste câtva timp — te-ntreb s, i eu:
es, ti ori nu mâhnită că ai să le faci s, i altora parte din ceea
ce câs, tigi pe urma ostenelilor d-tale?

Ea stete put, in pe gânduri.
As, a, trecând de-a lungul mahalalei, îi era greu să spună

ceea ce gândea, dar o pornise odată s, i nu-i rămânea decât
să meargă înainte.

-Îmi dau seamă de ce-mi pui întrebarea, zise ea. Da! Ai
dreptate! Face fiecare ceea ce se potrives, te cu firea lui. Cea
mai viuă s, i mai adevărată dintre mult, umirile viet, ii mele
e să pun în mâna mamii mele bănis, orii ce iau drept leafă.
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De câte ori mă gândesc la aceasta, mă simt mai presus de
alte fete s, i sunt încântată de mine însămi, iar mult, umirea
aceasta o s-o am oris, icât as, mai trăi. Nu-i as, a că asta e
ceea ce voiai să-t, i spun? urmă dânsa, apăsând asupra
vorbelor. Ai s, i d-ta asemenea mult, umiri. Ît, i mai spun
însă s, i că am avut mai multe partide, dar am rămas fată
mare s, i-o să fiu azi-mâine fată bătrână nu doară fiindcă
as, fi având slăbiciune pentru vreunul care nu mi-a cerut
mâna, ci pentru că t, in ca nimeni să nu aibă căderea de a
se pune între mine s, i mama s, i de a cere să mă lipsesc de
mult, umirea de care ît, i vorbii.

Dl. Corban s-ar fi simt, it în alte împrejurări jignit de
această mărturisire. În starea sufletească în care se afla
acum, el era încântat de-nt, elepciunea fetei, s, i încă mai în-
cântat ar fi fost dacă ea nu ar fi stăruit cu atâta-ndărătnicie-
n hotărârile ei, s, i s-ar fi măritat, ca să nu i se mai pună
acum în cale.

- As, a e, domnis, oară, îi zise dar; t, ine fiecare să fie stă-
pân pe sine însus, i s, i să facă, nesupărat de nimeni, ceea ce
după cea mai bună a lui convingere trebuie să facă. D-ta
n-ai avut nici o slăbiciune, as, a zici, urmă el, apăsând s, i el
asupra vorbelor. Eu am avut s, i am o mare slăbiciune, dar
sunt om de caracter s, i nu m-as, ierta niciodată pe mine
însumi dacă m-as, s, ti vinovat de a mă fi lăsat să fiu răpus
de slăbiciunea mea.

- Tot aceasta am zis-o s, i eu, întâmpină dânsa; deose-
birea e numai că-n gândul meu slăbiciunea adevărată e
numai aceea care te răpune.

- Nu! grăi dânsul, clătinând cu-ndărătnicie din cap.
Nu e bărbat în adevăratul înt, eles acela care-ntr-o clipă de
slăbiciune săvârs, es, te fapta s, i apoi toată viat, a lui se căies, te-
n fiecare clipă s, i-s, i face mustrări pentru c-a săvârs, it-o.
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- As, a e în romanele pe care le cites, ti d-ta, întâmpină
iar dânsa.

- Nu! strigă el luându-s, i avânt. În viat, a trăită în aievea
este as, a. Zises, i adineoară c-ai avut mai multe partide,
dar ai rămas fată mare. Foarte fires, te! Căsătoria este s, i
ea o afacere, ca oris, icare alta: intri-n ea dacă-t, i vine la
socoteală. Dacă vreuna din acele partide t, i s-ar fi potrivit,
pentru ca încă mai vârtos să-ndulces, ti viat, a mamei s, i a
frat, ilor, t, i s-ar fi făcut urgisit cel ce te-ar fi înduplecat
să n-o primes, ti, s, i muma s, i frat, ii, ba chiar s, i alt, ii 1-ar fi
blestemat pe adimenitorul acela. As, a e, ori nu-i as, a?!

D-s, oara Didina ridică mai întâi un umăr, apoi cellalt,
dar nu mai zise nimic.

S, tia acum că el era hotărât s-o facă s, i-i dedea dreptate.
Vorba era numai să nu spună c-o face pentru ca ea să nu-
i fie urgisită s, i pentru ca alt, ii să n-o blesteme. O făcea
pentru că daravera îi venea la socoteală, căci fata era tânără
s, i frumus, ică, avea zestre s, i pe deasupra s, i un frate cu care
se putea întovărăs, i. Aceasta tot mai trebuia să i-o spună.

- De! zise dar; pe d-ta n-are, pe cât s, tiu eu, nimeni
să-s, i dea silint, a de a te-ndupleca să nu faci ceea ce vei fi
având de gând.

El o-nt, elesese.
- S, i chiar s, i dac-ar fi să fie cineva, îi răspunse, zadarnic

i-ar rămânea toate silint, ele.
De aici înainte nu mai aveau ce să-s, i zică: mergeau

stând fiecare numai cu sine însus, i de vorbă.
„Ei s, i?! Put, in îmi pasă! îs, i zicea dânsa. Eu prăjiturile n-

am să i le mai mănânc, de zâmbit n-am să-i mai zâmbesc,
acasă cu el n-am să mă mai întorc. ”

„Asta-i! îs, i zicea dânsul. De unde s, i până unde s-a
pomenit să-mi ceară socoteală despre ceea ce fac ori nu
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fac?! ”
Se mint, eau amândoi, s, i unul s, i altul, s, i fiecare pe sine.
El îs, i dedea din ce în ce mai bine seamă că purtările pe

care le-a avut fat, ă cu dânsa n-au fost as, a ca să poată zice
acum că put, in îi pasă, s, i-i era greu să se mai uite-n fat, a ei.

Ea era din ce în ce mai mâhnită s, i-s, i făcea mustrări
pentru că a fost proastă s, i nu s-a măritat când căsătoria
ar fi fost pentru dânsa o afacere care putea să-i vie la soco-
teală.

Ziua următoare li se făcea amândurora negru înaintea
ochilor când se gândea el la metrul cu care măsura, iară ea
la casa unde avea să steie toată ziua, acum înspăimântător
de lungă.

„Ei! o să treacă s, i aceasta! îs, i zicea el. Nu e nevoie cu
care omul nu se deprinde voind cu tot dinadinsul. ”

Tot as, a zicea s, i dânsa. E însă prea de tot greu să te
siluies, ti zi cu zi de dimineat, ă până seara zâmbind, pentru
ca să nu simtă nimeni că inima ît, i este plină de amără-
ciune. Cei dimprejurul lor îs, i vor fi căutat fiecare de tre-
burile sale, dar atât lui, cât s, i mai ales ei li se părea că simt
ceva, s, optesc între dâns, ii, ba chiar chicotesc prin colt, uri.
Îi venea ei mereu să t, ipe, să sară-n picioare s, i să fugă de
la casa unde ochii tuturora erau îndreptat, i asupra ei. Iară
el mereu era ispitit să apuce mai pe unul, mai pe altul de
pept s, i să-l scuture zicându-i: „Ce râzi, domnule?!

De unde s, i până unde te-ai pomenit să-t, i vâri nasul
unde nu-t, i fierbe oala?! ”

As, a au trecut două, trei zile, au trecut cinci, trecut-au
s, i opt: slabă ca toate femeile duioase din fire, d-ra Didina
n-a mai putut în cele din urmă s-o ducă tot as, a s, i - fie ce-o
fi! - a rămas acasă, ceea ce a pus la grea-ncercare virtutea
bărbătească a d-lui Corban.
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După-ntorsătura pe care o luaseră lucrurile în desfăs, urarea
lor, urma ca el să răsufle mai us, or acum, după ce nu mai
era osândit s-o vadă toată ziulica în fat, a lui. Nu era însă
la mijloc numai slăbiciunea, pe care el s, tia să s, i-o stăpâ-
nească cu atâta bărbăt, ie. Recunos, tea s, i el că unul din
amândoi trebuia să plece, dar se-ntreba din ce o să trăi-
ască ea s, i mama s, i frăt, iorii ei dacă ea nu mai venea să-s, i
ia bănis, orii.

„Ba te pomenes, ti că-n strâmtoarea ei, nu-i rămânea
decât să se mărite după cine s, tie ce secătură! îs, i zise. Asta
pe urma purtărilor mele us, uratice. Am să plec eu, care,
după Sf. Dumitru, tot n-am să mai fiu aici! ”

Om de caracter, el trebuia să i-o spună aceasta fără
de-ntârziere s, i s-o-nduplece a se-ntoarce la casa ei. La
ameazăzi n-a mai plecat dar la birtul economic, ci s-a dus
pus, că-n Delea, ca să-s, i facă datoria s, i abia după aceea să-
mbuce undeva ceva.

A găsit pe mama ei, o femeie cu nis, te ochelari mari pe
un nas tot mare s, i el.

- De! i-a zis aceasta. Mai s, tiu s, i eu ce-a apucat-o?! Se
zbate toată noaptea s, i nu mai pot, i vorbi cu ea. Din fată
cuminte ce-a fost s-a făcut o zănatică. E dusă acum la
mătus, a ei, veris, oară-mea Corbeanca, tocmai dincolo de
cimitirul Belu, pe s, oseaua Giurgiului.

D. Corban, plin de nădus, eli, rămase uluit.
Tocmai dincolo de cimitirul Belu!
Câte s, i mai câte nu mai e-n stare să facă o femeie

scoasă din sărite, care nu are destulă bărbăt, ie spre a se
stăpâni pe sine?!

Cel mai apropiat gând al lui a fost să oprească o birjă
s, i să se arunce în ea. Pe acolo însă unde se afla el nu prea
umblă birji; a luat-o deci pe jos, cu nădejdea de a prinde-n
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drum o birjă, 1-a s, i ies, it una-n cale, dar tocmai pe la Mai-
danul Dulapului, s, i mare risipitor ar fi trebuit să fie ca să
mai dea banii pe birjă s, i acum, când putea să-s, i urmeze
drumul pe jos, iute s, i tot mai iute, des, i era zăduf, dar era
nelinis, tit de temerea ca nu cumva în vreme ce el aleargă
pe ici, ea să se întoarcă a-ndelete pe dincolo. Trecut de ci-
mitirul Belu pe s, oseaua Giurgiului, a întrebat mai pe unul,
mai pe altul s, i-a dat peste put, in nu însă de Corbeanca, ci
de bărbatul ei, un om posac, din care numai cu cangea
puteai să scot, i vorbele.

- Didina? grăi dânsul. Nu-i aici.
- Dar a venit aici.
- Da, a venit, dar a plecat.
D-l Corban răsuflă o dată din greu s, i-s, i s, terse nădus, eala

din fat, ă.
„Cine, păcatele mele, m-a pus să intru-n daraveri cu

asemenea femeie?! ” îs, i zise cătrănit.
- Unde a plecat? întrebă apoi.
- Unde să plece?! Cu Tănase, cu fata s, i cu mă-sa la

Copăceni, ca să adune ouă s, i să se scalde la podul de pe
Arges, .

D-l Corban rămase într-un fel de aiurire.
Cu Tănase? Să se scalde la podul de pe Arges, , unde apa

e adâncă s, i plină de vuitori.
Îi era greu să-ntrebe cine e acel Tănase s, i ce rost are.
- S, i când e vorba să se întoarcă? întrebă.
- Vorbă s, i asta! Nu vezi?! îi răspunse posacul cu sprin-

cene îmbinate arătând spre Bragadiru, unde cerul era aco-
perit de nori negri, din care scăpărau din când în când
fulgere. Te pomenes, ti că-i prinde furtuna, încât o să fie
nevoit, i să mâie la părintele Radu.
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— Uleu! suspină d-l Corban scărpinându-se în dosul
urechii.

Citise el multe romane, dar nici unul dintre ele nu-
l zguduise ca-ntâmplările petrecute acum în aievea. El,
omul totdeauna chibzuit, nu mai s, tia ce să facă, încotro s-o
apuce s, i simt, ea că nu mai e stăpân pe sine însus, i. Flămând
s, i obosit era, la cerul acoperit în mare parte de nori se uita,
la treburile lui din prăvălie se gândea s, i, cu toate aceste, era
ispitit să plece-n urma ei la Copăceni, acum, numaidecât,
în grabă mare. Mai fusese el la Jilava, ca să se scalde-n
Sabar, s, i la Copăceni, ca să pescuiască-n Arges, , s, i-i erau
bine cunoscute locurile, dar acum drumul îi părea de tot
scurt să-l faci într-o răsuflare. Era o nebunie, dar trebuia
neapărat s-o facă după ce venise odată pân-aici.

Să se sfârs, ească odată. Să se aleagă într-un fel.
Nu trecuse încă de la cele din urmă case, când s-au s, i

pornit tunetele, din ce în ce mai dese s, i mai apropiate, la-
nceput spre Vârtej s, i Măgurele, apoi spre Cotroceni s, i Bă-
neasa, în urmă spre Plumbuita s, i Pantelimon, ba chiar s, i
spre Dudes, ti s, i Cioplea. Se-ngrămădeau din toate părt, ile
nouri cenus, ii, se vărsa mai ici, mai colo puhoiul, într-o
clipă-n alta se strâmta cercul în care se vedea strâns, s, i din
când în când începeau să cadă picături mari s, i deocam-
dată rare. El se uita din când în când înapoi, la dreapta s, i
la stânga, ca să vadă de unde se stârnes, te vântul vârtejit
ca să-i aducă furtuna, dar fie ce-o fi! îs, i urmă drumul cu
pas, i lat, i s, i t, eapăn călcat, i.

„Iat-o”! îs, i zise înviorat când se ivea înaintea lui la
oarecare depărtare vreo cărut, ă ori vreo trăsură.

„Nu e! ” zicea apoi mirat după ce se încredint, a că s-a
îns, elat, s, i drumul nu-i mai părea s, i acum scurt, dar nu-i
rămânea decât să-l facă, des, i tot nu s, tia ce are să-i zică s, i
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să-i facă ei după ce-o va fi găsit.
As, a a sosit târziu după-amiazăzi la răscruci, unde un

drum apucă la dreapta spre sat, la casa popii, iar cellalt se
urmează înainte spre podul de pe Arges, .

„Ce faci, omule? se-ntrebă. Mergi înainte: te pomenes, ti
că se află la casa popii s, i pleacă de acolo prin dosul tău îna-
poi. Apuci la dreapta: te pomenes, ti că ea se află la pod s, i
pleacă tot prin dosul tău. ”

El se-ntinse ursuz pe iarba de la marginea drumului.
Ud leoarcă - nu de ploaie, ci de nădus, eli - el se uita cu jale la
pantalonii lui cu dungă s, i la jacheta lui croită după cel din
urmă fason, haine scumpe s, i pline acu de praf s, i stropite
peste praf de ploaie.

„Ce-am ajuns?! ” se tângui. Făcutu-m-am din om
neom pe urma slăbiciunii mele! O să râdă până chiar s, i ea
de mine. ”

Îi era rus, ine lui însus, i de sine s, i-i venea să fugă s, i să
se ascundă, când o zări, în sfârs, it, în bris, culit, a ce venea
despre sat, trasă de un cal mânat de Tănase, băiatul de
vreo treisprezece ani. I-o fi venit lui să fugă dar, după ce
se ridică-n picioare, neajunsurile firii omenes, ti îl t, inură
ca înfipt în pământ.

D-ra Didina rămase încremenită când îl zări la mar-
ginea drumului s, i opri bris, culit, a. Li-a fost apoi destul să
se uite o dată unul în ochii s, i-n fat, a celuilalt pentru ca să
se-nt, eleagă s, i să le fie oris, ice vorbă de prisos.

- D-ta de ce ai venit aici? întrebă dânsa zăpăcită s, i
stăpânindu-s, i firea ca să n-o înece plânsul.

- Mă mai întrebi? răspunse el. Am venit pentru că n-
am crezut s, i nu pot nici acum să cred că ai venit aici numai
ca să aduni ouă s, i să te scalzi în apa Arges, ului.

- Fires, te că nu de aceea am venit, grăi dânsa. S, tiam că
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ai să te superi, s, i dac-as, fi rămas acasă, tot n-as, fi putut să
mă stăpânesc s, i m-as, fi dus la prăvălie. La mătus, a mea de
asemenea nu puteam să rămân: s, i de acolo mă duceam.

D. Corban era foarte strâmtorat. Urma să-i spună că
trebuie să se ducă fiindcă n-are să se mai ducă el. Asta nu
mai era însă-n stare s-o spună.

- O să mergem - zise - amândoi, cum am mers pân-
acum.

Ea se uită când la Tănase, când la sora lui, când la
mătus, a sa: nu putea dânsa să spună-n auzul lor aceea ce
îi era în gând.

— O să fie parcă n-ar fi fost nimic, adăugă dânsul.
— S, i-o să râdă tot, i ceilalt, i de noi, întâmpină dânsa.
D. Corban stete put, in pe gânduri.
— Pentru ca să nu râdă - grăi apoi - nu mergem nici

mâine, nici poimâine - urmă mai pe s, optite - le spunem
că ne-am logodit.

D-ra Didina rămase cu ochii-n pământ s, i nu zise nici
„da”, nici „ba”.

De asfint, ite soarele a ies, it de sub nori s, i, uitându-se
înapoi, a-nflăcărat tăriile ceres, ti s, i a vestit pe cei plouat, i
că ziua următoare are să fie frumoasă, iar peste câtva timp
lună plină s-a ivit, mare s, i ros, ie, spre răsărit s, i a-nceput
să se ridice prin văzduhul limpede pe cerul înseninat. Ea
era sus când Tănase, mamă-sa, soră-sa, Didina s, i Corban
se-ntorceau îndesuit, i în bris, culit, ă s, i înaintau pe drumul
înălbit de lumina revărsată din lună.

Era frumos s, i bine, răcoare s, i aer împrospătat. În
linis, tea nopt, ii de vară cântau greierii, t, ârâiau cosacii, oră-
căiau broas, tele, se răsfăt, au prin zăvoaie privighetorile
s, i prin apele revărsate bubuia din când în când boul-de-
baltă.
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— Asta am fi putut noi s-o facem s, i fără ca să venim
pe aici, grăi dânsa într-un târziu.

— Ferit-a Sfântul! răspunse el. Trebuia să trec prin
toate ca să mă-ncredint, ez că slăbiciunea e în adevăr mai
tare decât mine.

— Da! întâmpină dânsa. As, a zici acum. De unde s, tiu
eu dacă mai târziu n-o să-t, i fiu urgisită s, i alt, ii mă vor
blestema pentru că. . .

— Asta nu! — o întrerupse el - căci pe când tu ai fugit
de mine, eu am alergat după tine.
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O mos, tenire grea

I

„Bine e să fii pensionar, as, a-s, i zicea nenea Iorgu Calbac în
fiecare zi de mai multe ori. Lasă că te culci când ît, i vine
somnul, te scoli când t, i se urăs, te de a mai sta culcat s, i-t, i
petreci ziua după pofta inimii tale, dar mai e s, i că n-ai să
te căciules, ti când s, efului de birou, când directorului de
servici, când vreunuia dintre cei mai mari decât aces, tia,
care au fiecare toanele lui. ”

Pensioara nu s, i-o socotea, ce-i drept, răsplată deopo-
trivă cu munca ce săvârs, ise în timp de patruzeci de ani
lungi s, i grei. El s, i-a petrecut viat, a la ghis, eul de la pos, tă,
unde s-a deprins a chivernisi mii s, i mii în fiecare zi, as, a ca
să iasă totdeauna cu obrazul curat, des, i purta în spinare
s, i a căpătuit cinci copii, trei băiet, i s, i două fete, care-i luau
fiecare în felul său bucăt, ica de la gură. S, tia dar s, i acum,
când scăpase de aces, tia, să-s, i stăpânească firea s, i să-s, i
împartă cele trei sute pe lună fără ca să se încurce.

E purceasă din înt, elepciunea omenească vorba veche
că e bogat săracul care s, tie să se mult, umească cu put, in, s, i
tot înt, elept e s, i cel ce s-a pătruns de gândul că bucata pe



care i-o dai altuia e mai dulce decât cea înghit, ită de tine
însut, i.

Rămas văduv, nenea Iorgu a dat mobila s, i ce mai avea
prin casă Măriei, fiica sa mai mică, care se măritase după
un s, ef de stat, iune, s, i n-a păstrat pentru sine decât un pat,
un dulap pentru haine s, i albituri, o masă de brad, trei
scaune s, i un cuier. Atât îi era lui destul pentru ietăcelul pe
care 1-a luat cu chirie în fundul curt, ii unei case din dosul
Cis, migiului. Cu cât mai put, ine-i rămâneau, cu atât mai
mică îi era bătaia de cap.

Diminet, ile, după ce se scula, mătura s, i dereteca în
ietăcelul lui, îs, i văcsuia încălt, ămintea s, i-s, i peria hainele,
se spăla s, i se îmbrăca, apoi se punea să-s, i facă pe-ndelete
cafelut, a, pe care o lua sorbind rar s, i câte put, in din ea, ca
să-i simt, ă în deplin gustul.

Dacă timpul e frumos, iese apoi la plimbare prin Cis, migiu,
câteodată chiar la S, osele, iar dacă plouă, se duce în Piat, a
Mare s, i umblă de ici până colo, ca să se dumerească asupra
pret, urilor, vechea lui slăbiciune.

Masa s, i-o ia la un birt economicos, apoi se-ntoarce
acasă s, i trage un pui de somn, iar pe la patru se duce la
cafenea, unde stă de vorbă cu prietenii săi, tot pensionari
ca dânsul. Stă la o cafelut, ă până pe înserate, când iese s, i
mai face o plimbare de la Piat, a Episcopiei până la colt, ul
bulevardului s, i înapoi, o dată, de două ori, fie chiar s, i de
trei ori, apoi se-ntoarce acasă s, i-s, i ia gustarea de cină,
totdeauna put, in, ca să nu-s, i încarce stomacul mai înainte
de a se fi culcat, mai put, ină brânză, mai câteva măsline,
mai două ouă fierte la mas, ină, ori în timpul iernii la gura
sobei, ceva mezeluri, câteodată chiar s, i numai pâne cu
ceapă. Azi ca ieri s, i mâne ca azi, viat, ă de om cumpătat s, i
cu bună rânduială, care e deprins a se mult, umi cu put, in.
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Putea să fie s, i mult, umit, căci avea mereu poftă de mân-
care, dormea nopt, ile bine, era mereu sănătos, sprinten
s, i-n voie bună, de puteau să-l pizmuiască s, i cei mai bogat, i
oameni.

Cu desăvârs, ire ferită de mâhniri nu era însă nici a lui
viat, ă.

Erau, mai înainte de toate, între prietenii lui s, i oameni
care, pe lângă pensiunea mai mare decât a lui, aveau oare-
care stare, s, i i se întâmpla din când în când că mai unul,
mai altul dintre aces, tia, întâlnindu-l fie la cafenea, fie în
timpul plimbărilor sale, t, inea să-i facă cinste s, i-l poftea
la un aperitiv. Nu era apoi nenea Iorgu omul lipsit de
bună-cres, tere, care-n asemenea împrejurări îs, i jignes, te
prietenii, s, i primea cu plăcere. Gusta el bucuros s, i-o sar-
dea, s, i-o felie de cas, caval ori de s, uncă, s, i câte un pateu, s, i
bea fie un t, ap de bere, fie o t, uiculit, ă, fie un pahar de vin
bun, unul, două, ba chiar s, i mai multe, căci era om plin de
duh s, i nepret, uit tovarăs, la chef.

Nefiind deprins cu asemenea îmbuibări, el pleca cam
amet, it, s, i dacă era asupra mesei, nu se mai ducea la birtul
economicos, ci se-ntorcea acasă, din ce în ce mai poso-
morât în cele din urmă ursuz.

Avea s, i el, ca oris, icare om, păcatele lui, s, i când i se-
ntâmpla să amet, ească îs, i pierdea voia bună. Aducându-s, i
adică aminte de nevoile cu care s-a luptat în timpul copilă-
riei s, i-n al tineret, elor sale, de sarcinile ce i-au încărcat în
spinare cei cinci copii ai săi, de umilirile ce-a suferit din
partea s, efilor săi de tot felul, de toate neajunsurile înde-
lungatei sale viet, i, el se pătrundea din ce în ce mai mult de
simt, ământul că e mare canon să trăies, ti în lumea aceasta.

Nici că s-ar fi putut zice că nu are omul dreptate. După
ce a petrecut o lungă viat, ă punându-s, i mereu sie însus, i
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frâu, se cuvenea să-s, i petreacă bătrânet, ele în oarecare
lărgime. Chiar s, i dacă n-ar fi râvnit cu tot dinadinsul la
mult, umirea de a da „revans, ă”, cinstind s, i el pe alt, ii, îl
mâhnea afară din cale gândul că nu-i este dată putint, a de
a-s, i face sie însus, i cinste.

Ajuns apoi odată cu gândul aici, el îs, i dădea seamă,
cuprins de durere, că nici unul dintre copiii săi nu s-a
învrednicit să-i poată îndulci zilele bătrânet, elor. Cel mai
mare dintre aces, tia, tot Iorgu s, i el, ajunsese, ce-i drept,
maior, dar avea patru copii, s, i chiar s, i dacă nu i-ar fi avut,
îi plăcea să trăiască, încât chiar nici leafa de general nu i-ar
fi fost destul. Elvira, fata lui cea mare, funct, ionară la pos, tă,
era măritată după dirigintele unui oficiu pos, tal, avea s, i ea
păcatul femeilor cumsecade, o casă plină de copii. Coralia
nu-s, i întemeiase încă bine casa, iar Costică, cel mai mic
dintre băiet, ii lui, era student la Facultatea de Litere s, i o
ducea numai el s, tia cum, dând lect, iuni particulare. Unul
singur ar fi putut să facă ceva, Anton, bărbierul, care a
s, tiut să învârtească lucrurile, încât avea la loc bun casă
frumoasă, jos salonul lui de bărbier, s, i o băcănie la colt, ;
iar la etagiu, două apartamente date cu chirie. Acesta se
făcuse însă zgârcit s, i cămătar, încât nici până la vârsta de
treizeci s, i s, ase de ani nu s-a căsătorit, s, i mai era s, i supărat
pentru că frat, ii s, i surorile lui intraseră în rândul boierilor,
iar din el n-au scos părint, ii săi decât un biet bărbier.

Erau triste s, i dureroase adevărurile acestea, dar nenea
Iorgu se culca, îs, i dormea somnul, s, i dimineat, a, des, teptat
cu capul limpede, îs, i zicea că bine e să fii în lumea aceasta
pensionar, care-s, i petrece viat, a după pofta inimii sale.

As, a ar fi zis în toate clipele viet, ii lui dacă mai unul, mai
altul dintre prietenii lui n-ar fi t, inut, din păcate, să-l cin-
stească, poftindu-l la un aperitiv, de la care se întorcea mai
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mult ori mai put, in amet, it, purtându-s, i capul sus, călcând
t, eapăn s, i cu băgare de seamă, ca nu cumva să se răstoarne
pământul ce i se clătina sub picioare, s, i dorindu-s, i multe,
de care nu putea să aibă parte. I se desfăs, ura viat, a cum
curge râul lin s, i limpede, dar dând pe ici, pe colo de câte un
bolovan răsturnat în albia sa, se-nvultores, te s, i se tulbură
pe o clipă, apoi iar se alină s, i se limpezes, te.

El tot mai bucuros da decât lua, s, i mult, umirea lui era
să-s, i tragă de la gură ca să le poată face parte altora. Era
aceasta mos, tenire rămasă de la răposat, i.

II

Nu trece zi lăsată de Dumnezeu, ceas nu trece, nici o clipă
fără ca să moară ici un om, colo altul, mult, i în toate părt, ile,
fiecare în felul lui. Mirare nu are dar să ne cuprindă că i-a
venit s, i lui Anton rândul s, i a murit as, a, pe neas, teptate.

Primind vestea dureroasă, frat, ii lui, maiorul s, i studen-
tul, s, i surorile, una sot, ia dirigintelui s, i alta sot, ia s, efului de
stat, iune, au grăbit să-i facă înmormântarea s, i să împartă
între dâns, ii mos, tenirea rămasă de la el.

Avea fiecare dintre dâns, ii nevoie de partea ce i se cu-
venea. Ei s, tiau, ce-i drept, că mos, tenirea tatălui lor i se
cuvine, dar era lucru de sine înt, eles că acesta renunt, ă la
ea în folosul lor. Au s, i plecat cu tot, ii la tribunal, ca nenea
Iorgu să-s, i facă declarat, iunea de renunt, are, dar, sosit, i în
sala de as, teptare, au fost nevoit, i să as, tepte, ca să le vie
rândul.

Nu e însă lucru mai supărător decât să as, tept, i în sala
de as, teptare a judecătoriei, unde tot, i forfotesc, fiecare în
treburile sale, s, i supărare e cu atât mai mare când ît, i dai
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seamă că as, teptarea nu e de nici un folos.
„Cu ce m-am ales după ce-mi va fi venit rândul? Ce

câs, tig după ce voi fi făcut renunt, area? As, a se întreba el. E
oare lucru cuminte să renunt, , pentru ca dintr-o mos, tenire
destul de însemnată să se facă patru mici, care-n timp au
să fie risipite? ”

El îs, i cunos, tea copiii: îl s, tia pe Iorgu, maiorul ce poamă
e; îs, i închipuia ce are să facă cellalt, studentul, când va
pune mâna pe părticica lui; despre cele două fete nu mai
era vorba. Era învederat c-o să se îmbuibe un timp oare-
care s, i-o să se deprindă cu bels, ugul s, i-apoi o să fie tot, i
patru, viat, a lor întreagă, nemult, umit, i cu sărăcia în care
au trăit până acum s, i o să fie nevoit, i a trăi s, i-n viitor.

„Un aperitiv care te-amet, es, te s, i te scoate din mint, i,
apoi te lasă cu inima friptă! ” îs, i zise el s, i hotărârea îi era
luată.

- Să ne-ntoarcem, dragii mei, acasă, că degeaba ne-am
mai perdut timpul as, teptând aici, le zise el copiilor săi.
Eu am chivernisit viat, a mea întreagă averi mari fără ca
să mă fi încurcat vreodată, s, tiu să chivernisesc s, i să-mi
stăpânesc firea s, i e mai cuminte să iau eu în primire averea
rămasă de la fratele vostru s, i s-o sporesc.

As, a a zis, căci acesta îi era gândul, s, i as, a a s, i rămas
să fie. Nu era nenea Iorgu om care sufere ca copiii lui să
treacă peste vorba lui, s, i bun îi s, i era de altminteri gândul.

Lucrurile nu ies însă totdeauna as, a cum s, i le plănuies, te
omul.

În fundul curt, ii caselor pe care nenea Iorgu le luase
în primire ca bun chivernisitor al mos, tenirii rămase de la
răposatul său fiu se afla fosta locuint, ă a acestuia, două odăi
bine mobilate, un iatac în care dormeau cei doi ucenici ai
bărbieriei, un alt iatac în care s, edea Ioana, care purta grijă
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de gospodăria răposatului, s, i o mică bucătărie.
Nenea Iorgu, bun chivernisitor, a dat bărbieria în arendă,

s, i arendas, ul, unul din fostele calfe, om cu rosturile lui, nu
avea nevoie s, i de locuint, a din fundul curt, ii. Mult a stat
s, i noul stăpân al casei pe gânduri, dar în cele din urmă
tot nu i-a rămas decât să părăsească iatacul în care pe-
trecuse atâtea zile plăcute s, i să se mute în fundul curt, ii
sale, luând-o dimpreună cu celelalte s, i pe Ioana, care era
femeie sprintenă, curăt, ică s, i cu deosebire pricepută întru
ale gospodăriei.

Nu mai mătura de aici înainte s, i nu mai deretica prin
casă, nu-s, i mai văcsuia încălt, ămintea s, i nu-s, i mai curăt, a
hainele, cafelut, a nu s, i-o mai făcea el însus, i. Se s, i cuvenea
ca la vreme de bătrânet, e să fie crut, at.

Având-o la îndemână pe Ioana, nu mai avea nevoie
să prânzească la birtul economic. S, tia Ioana nu numai să
gătească bucate foarte bune, ci să-s, i aleagă atât la băcănie,
cât s, i pentru oamenii ajuns, i la vârsta în care se afla dânsul.

Diminet, ile dar el nu se ducea în piat, ă numai pentru
ca să se dumirească asupra pret, urilor, ci s, i pentru ca să
cumpere, s, i o lua s, i pe Ioana cu cos, ul ei cel mare, pe care-l
umplea potrivit cu stăruint, ele ei. Mult se oprea s, i mai ales
pe la măcelării, căci omului ajuns la vârsta lui îi priies, te
din când în când câte o fleicut, ă, câte o vrăbioară, câte un
mus, chiulet, , câte un uger de vacă, câte-o pulpă de berbec
s, i ce se mai cuvenea pe lângă aceste, pe care Ioana s, tia să
i le gătească atât de bine.

Apoi, la bătrânet, e firea, ea însăs, i, cere câte un pahar
de vin, iar vinul ori să fie bun, ori să nu-l bei. Umbla deci
nenea Iorgu mereu de ici până colo, ca să guste vinurile s, i
să-s, i găsească un izvor de vinuri „naturale” s, i curate.

E însă lucru trist să-t, i petreci viat, a-n singurătate s, i
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mai ales să stai la masă. Când avea deci câte o bucată bună,
el îl poftea pe fiul său, studentul, care venea bucuros să-i t, ie
bunului său tată de urât. Bun, bucuros era dânsul s, i când
Ioana s, i-a dat părerea că e păcat să stea gol iatacul în care
dormeau mai înainte ucenicii. După ce el s-a mutat apoi
acolo, erau doi care-s, i dedeau silint, a să-i facă bătrânului
plăcută viat, a.

T, inea nenea Iorgu s, i acum să se ducă la cafenea, ca să
stea de vorbă cu prietenii săi, dar nu mai mergea singur,
ci dimpreună cu fiul său, s, i tot el plătea, dar fiul său coma
- - ori ceaiul cu rom s, i cu gogoas, ă, mâine cafea cu lapte s, i
cu o bucată de cozonac ori cu pesmet de Bras, ov.

A început apoi nenea Iorgu să le dea „revans, ă” celor
ce-l poftiseră ori îl pofteau la un aperitiv, iar serile Ioana
îi punea s, i câte ceva cald pe masă.

El era tot cel de mai-nainte, dar felul de a viet, ui îi era
cu totul altul.

Omul nu numai mâncând s, i bând trăies, te.
El, care-s, i petrecuse zilele viet, ii la ghis, eu, era deprins

să fie totdeauna bine s, i curat îmbrăcat. Nu i se părea nimic
mai frumos decât haina veche s, i bine păstrată. Acum i se
părea că tot mai frumoasă e haina nouă s, i bine croită, mai
ales fiind bună s, i frumoasă s, i stofa din care era făcută.
Iar fiul său îl încredint, a că are multă dreptate s, i-n ceea ce
prives, te multe alte amănunte ale viet, ii de toate zilele.

E apoi cu desăvârs, ire netăgăduit adevărul că omul nu
numai de hrană trupească are nevoie pentru ca viat, a să i se
desfăs, ure cu bine, iară hrana sufletească e distract, iunea.
Hrana aceasta o găsea stând de vorbă cu prietenii săi, tot
mai priincios îi era însă dacă mai adăuga la ea s, i o partidă
de table, una de domino s, i una de cărt, i, ba din când în
când s, i câte o plimbare, ceea ce-i făcea mult bine unui om
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ajuns la vârsta lui.
Mai ales serile, după ce se scula de la cina atât de bine

gătită de Ioana, nu îi era iertat să se culce numaidecât. Ar
fi fost lucru mai mult ori mai put, in primejdios. Îngrijind
deci de sănătatea bătrânului său tată, fiul stăruia ca acesta
să mai petreacă un ceas, două fie la un cinematograf, fie
la un concert, fie chiar la teatru, ceea ce nu-l supăra pe
bătrânul.

Era o viat, ă plină de amănunte plăcute, de care nenea
Iorgu nu se mai sătura, dar voia bună de mai-nainte el
n-ajungea s-o mai aibă. Era mereu posomorât s, i ursuz,
parcă s-ar fi întors de la un aperitiv.

El a rămas tot bunul chivernisitor, care nu se-ncurcă
niciodată; îs, i făcuse socoteala veniturilor pe care le are,
le împărt, ise aceste pe trimestre s, i pe luni, hotărâse cu
multă chibzuint, ă cât era să cheltuiască pentru hrană, cât
pentru cheltuiala casei s, i pentru plata Ioanei, cât pentru
îmbrăcăminte s, i cât pune în fiecare lună la o parte pentru
sporirea averii ce-o să le rămâie după moartea lui copi-
ilor s, i nepot, ilor săi drept mos, tenire. Pentru plăcerile s, i
comodităt, ile viet, ii nu cheltuia decât ceea ce mai rămânea,
s, i când ajungea la fundul sacului, strângea băierile pungii
s, i zicea: „Atât s, i mai mult nu! ”

Zicea el as, a, dar tocmai de aceea era ursuz, mereu
supărat de simt, ământul că pentru noul său fel de a viet, ui
are prea put, in, îi era nesuferită supărarea aceasta, s, i ca să
scape de ea, nit, el câte nit, el iar le dădea băierilor drumul.

„ - - îs, i zicea dându-se pe bra - - s, i o să pun la loc luna
viitoare ceea ce iau acum din partea socotită pentru sporul
averii. ”

Se împrumuta omul dintr-un buzunar ca să aibă ce
scoate din cellalt, dar tocmai de aceea îi era încă mai mare
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s, i mai nesuferită supărarea luna viitoare când sosea ter-
menul de plată s, i se încredint, a că iar e nevoit să se împru-
mute.

„Da! îs, i zicea acum. Ce să-mi faci? Nevoile viet, ii. O să
pun la loc trimestrul viitor”.

O zicea el aceasta, dar era din ce în ce mai strivit de
simt, ământul că numai cel tare e în stare să se stăpânească
pe sine însus, i s, i că el nu mai e destul de tare ca să se înfrâ-
neze.

Purtând povara acestui simt, ământ, nenea Iorgu nu
mai umbla cu capul ridicat s, i nu mai călca t, eapăn s, i apăsat,
des, i îi era s, i acum parcă i e clătina cu totul altfel pământul
sub picioare.

Era, dacă e vorba, cel mai nevinovat om, care se mărgines, te
a se folosi de drepturile sale, s, i, cu toate aceste, umbla cu
ochii în pământ s, i se uita din când în când împrejurul său
sperios, ca omul care se s, tie vinovat de a fi asuprit s, i des-
puiat pe ceia ce se reazemă cu încredere pe el s, i-n toată
clipa se as, tepta să fie tras la răspundere.

III

Dumnezeu 1-a înzestrat pe om cu minte ca să judece s, i să
poată deosebi ceea ce e bun de ceea ce e rău, iar omul se
foloses, te de darul dumnezeiesc pentru ca să se încredint, eze
pe sine însus, i că e bine ceea ce se simte ispitit a face.

Nu-l trăgea nimeni pe nenea Iorgu la răspundere, dar
se judeca el însus, i pe sine s, i nu-l ierta firea să se asuprească.
Avea, dacă e vorba, toată dreptatea când îs, i zicea că i se
cuvine să-s, i petreacă în toată lărgimea put, inele zile de
viat, ă ce-i mai rămâneau. A suferit, a răbdat, a muncit,
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s-a canonit destul în timpul lungii sale viet, i: prost ar fi
fost dacă s, i-ar mai fi tras de la gură s, i acum, când nu era
nevoit.

Destul era să păstreze averea rămasă de la fiul său as, a
cum a luat-o în primire, ba vinovat nu putea să-l scoată
nimeni nici dac-ar mai fi mics, orat-o.

As, a vedea el lucrurile judecându-se pe sine însus, i, s, i
mult n-a stat pe gânduri, ci s-a împrumutat cu câteva mii
de lei când medicul, un om priceput într-ale lui, a stăruit să
facă o cură de vro patru săptămâni la Karlsbad. Sănătatea
e mai presus de toate!

Una e însă când e s-o faci s, i alta după ce ai făcut-o, s, i
el nu mai era omul linis, tit s, i totdeauna voios care fusese
mai-nainte.

Plecat adică odată la drum, se căia de a fi făcut-o, s, i-i
era greu să facă ceea ce făcea.

Nu doară că se socotea vinovat s, i-s, i făcea mustrări,
dar îs, i cunos, tea copiii s, i s, tia că dâns, ii, maiorul s, i cele
două surori ale lui, se socotesc nedreptăt, it, i s, i sunt pornit, i
cu mânie asupra fratelui lor, studentul, în gândul lor un
lingus, itor viclean, care profită de slăbiciunile bătrânului
său părinte ca să se îndulcească.

„ - - zicea - - îmi as, teaptă cu nerăbdare moartea, ca
să poată pune mâna fiecare pe partea ce i se cuvine din
mos, tenire. Iar lumea, totdeauna părtinitoare s, i pornită
spre răutăt, i, le dă dreptate. Urât e să trăies, ti în lumea
aceasta! ”

I se făcuse negru înaintea ochilor când se gândea că e
plecat, cu toate aceste, în drum lung s, i costisitor spre a-s, i
căuta de sănătate, ca să-s, i lungească viat, a.

Sosit la Karlsbad, nenea Iorgu, mai posomorât s, i mai
ursuz decât oris, icând, s-a dus la medicul ce-i fusese reco-
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mandat.
Acesta 1-a pipăit s, i 1-a ciocănit cum s, tia dânsul, apoi

s-a uitat la el strâmbând din nas.
— Da! i-a zis. De scăpat ai să scapi dacă vei face cura

cuvenită trei ani de-a rândul, dar sunt multe lucruri pe
care n-ai să le faci; multe mâncările din care n-ai să gus, ti,
multe băuturile de care trebuie să te feres, ti.

Mai negru i se făcea lui nenea Iorgu înaintea ochilor.
- Dacă-i as, a, de ce să mai trăiesc? ce rost mai are pentru

mine viat, a?!
Umblând ca să-s, i facă plimbările prescrise, el căuta

cele mai strâmte poteci, pe unde era mai deasă s, i mai
întunecată pădurea, s, i tresărea speriat când i se ivea fie în
fat, ă, fie în dos vreun om ca dânsul.

Mereu era ispitit de gândul de a împărt, i între copiii
săi averea rămasă de la răposatul lor frate. Iar i se înse-
nina, parcă, cerul când îs, i aducea aminte cum îs, i mătura
s, i deretica prin casă, cum îs, i văcsuia încălt, ămintea s, i-s, i
curăt, a hainele, cum îs, i făcea cafelut, a:

„Am s-o fac! îs, i zicea din ce în ce mai hotărât. E cel
dintâi dintre lucrurile ce am să fac după ce mă voi fi întors
acasă”.

O zicea aceasta s, i după ce s-a întors, dar se amâna
mereu de azi pe mâne s, i de mâne pe poimâne. Era pentru
dânsul mos, tenirea aceea o mare pacoste, de care voia să
scape, dar nu e us, or să te lipses, ti de ceea ce poate să-t, i
îndulcească viat, a.

„Ce te mai tot zores, ti as, a? îi s, optea, parcă, cineva la
ureche. Azi-mâne o să-t, i vie s, i t, ie rândul, s, i o să-s, i ia fie-
care dintre dâns, ii partea la care râvnesc cu mult nesat, iu
copiii tăi, pentru care atâta timp t, i-ai tras de la gură s, i care
acum ît, i doresc moartea. ”
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Mergea deci omul posomorât s, i ursuz, ducându-s, i pe
gâfâite spre mormânt greaua sarcină a viet, ii.
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Renas, tere

Eram prieteni, des, i nu ne potriveam nici la gânduri, nici
la simt, iminte. Lui îi era adecă milă de mine pentru că tot
mai cred, iară mie îmi era milă de el pentru că-l s, tiam lipsit
de mângâierea credint, ei. El mai trecuse apoi patru ani
la Facultatea de Medicină, unde se deprinsese a privi în-
treaga viet, uire sufletească drept un fel de aiurire purceasă
din funct, ionarea organelor trupes, ti. Stăruia deci cu un fel
de încăpăt, ânare în gândul că temelia fericirii omenes, ti e
neadormita purtare de grijă a fiecăruia pentru sine însus, i.
Râdea de mine când îi spuneam că obârs, ia a toată fapta
bună compătimirea firească a omului, s, i fie la o ceas, că de
cafea, fie plimbându-ne pe la locuri mai dosnice, petre-
ceam ceasuri întregi, ca să mă convingă că durerile viet, ii
toate ar înceta dacă n-ar fi atât de mult, i oamenii care, aler-
gând după fel de fel de fantasmagorii, nu poartă din destul
grijă de sine îns, is, i. După părerea lui, statele s, i popoarele
erau însot, iri pentru apărarea intereselor pozitive ale celor
întovărăs, it, i, s, i i se înfipsese în minte gândul că măsura
iubirii de t, ară s, i de neam e ura împotriva celor ce nu sunt
din aceeas, i t, ară s, i de acelas, i neam cu tine. În felul acesta
făcuse din ură o mare virtute, s, i una din mult, umirile viet, ii
lui era să deie dovezi despre ura lui.



Mai era s, i de o zgârcenie adeseori mojicească, încât să
facea fie de râs, fie nesuferit. Noi, colegii lui de la Universi-
tate, t, ineam cu toate aceste la el, căci era de bună-credint, ă
s, i cu inima deschisă, îs, i spunea gândul fără încongiur, de
puteai să pui temei pe el, s, i era o adevărată mult, umire
sufletească să stai de vorbă cu el.

Când s-au pornit mis, cările pentru intrarea în război,
el era în fruntea celor ce spărgeau feres, tri s, i huiduiau
pe neutralis, tii urgisit, i. Rău nu-i s, edea, căci mai avea s, i
mutră de zurba - - om scurt s, i îndesat, cu părul cam cret, s, i
totdeauna vâlvoi, cu privirea-ncruntată s, i răstit la vorbă.

Rândul la oaste n-a voit, se-nt, elege, să-l facă mai în
dosul frontului, ca sanitar, ci a stăruit să intre-n linia lup-
tătorilor.

- Aceasta - i-am zis eu - nu se potrives, te deloc cu prin-
cipiul că fiecare de sine însus, i are să poarte grijă. Dacă
t, ineai la principiul acesta, trimeteai pe alt, ii în foc.

- N-ai dreptate, mi-a răspuns el. Ura e o patimă care
orbes, te pe cel stăpânit de ea, s, i omul nu are numai inte-
rese materiale. Pe mine nu gândul de a alina suferint, e
s, i de a scăpa viet, i mă-ncântă s, i mă adimenes, te: râvnesc
la mult, umirea de a da lovituri s, i de a-mi vedea dus, manii
murind în chinuri grele.

Mult, umirea aceasta diavolească i-a fost dată s-o aibă
din plin s, i cu prisos s, i a gustat-o cu atât mai vârtos cu cât
tatăl său, om în toată puterea, a fost unul dintre cei mult, i
care au murit de tifos exantematic.

După ce germanii s, i aliat, ii lor au început să se retragă,
el a grăbit la Câmpulung, unde-i rămăsese de la tatăl său
o casă s, i altă avere destul de frumoasă.

Dus, manii erau plecat, i de trei zile când el a sosit cu
cele dintâi trupe române acasă, s, i chiar ziua aceea a ple-
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cat la Dragoslave, ca să vadă ce s-a ales de herestraiele
s, i de depozitul de scânduri pe care tatăl său le avuse pe
Dâmbovit, a.

Mă aflam, din întâmplare, la Nămăies, ti când el s-a
oprit la mănăstire, ca să mai răsufle calul de la bris, culit, a
cu două roate în care venise.

Ne bucuram amândoi de revedere, căci în tot timpul
războiului nu numai că nu ne văzuserăm, dar nici n-am
auzit unul de altul.

Deoarece el era hotărât să se întoarcă până seara acasă
s, i astfel era grăbit, ca să mai putem sta de vorbă, 1-am
însot, it cu atât mai vârtos cu cât eram doritor să văd locurile
unde românii i-au t, inut pe dus, mani atâta timp în loc.

S, tiindu-mi părerile în ceea ce prives, te războiul, el nu-
mi vorbea despre faptele ce săvârs, ise pe câmpul de luptă.
T, ineam însă eu să aflu dacă s, i după grozăviile războiului
el mai stăruie ori nu în vederile lui de mai-nainte.

- Vrei să-t, i vorbesc cu inima deschisă, după cum îmi
este firea, îmi zise el. Abia acum am ajuns să-nt, eleg de ce-n
scurgerea vremurilor atâte s, i atâte milioane dintre cei mai
destoinici oameni s-au prăpădit pe câmpul de luptă. Nu
e pentru bărbatul adevărat nimic mai presus de pornirea
delicioasă de care e cuprins războinicul când dă pept cu
moartea. Moare în chinuri grele un dus, man, iar colo, unul
dintre tovarăs, ii de luptă s, i, mânat de-un fel de bet, ie, de
o patimă oarbă, de o nebunie, răzbes, ti printre mort, i s, i
peste trupurile celor ce se zbat în chinuri. Cu cât mai
mare e primejdia pe care-o înfrunt, i, cu atât mai dulce e
simt, ământul de a fi trecut prin ea s, i dacă ai scăpat as, tept, i
cu nerăbdare ziua de mâine ca să te arunci iar în foc. N-
o-nt, elege aceasta decât echilibristul, care aleargă sărind
într-un picior, dansează, se dă peste cap pe o funie întinsă
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la o mare înălt, ime.
Ziua trecută fusese lapovit, ă, iar peste noapte ninsese,

acum însă ninsoarea încetase s, i negurile se risipiseră, tot
mai era înnourat cerul, iar culmile munt, ilor de pre Laota
se vedeau.

Trecând peste Mateias, în valea Dâmbovit, ei, drumul
apucă pe sus, de-a lungul coastei prăpăstioase, de unde
albia râului strânuorat între stânci nu se poate vedea, dar s-
aude vâjâitul furtunatec al apelor revărsate peste bolovanii
risipit, i în calea lor. Măret, ia sălbatică a locurilor e fioroasă
s, i încă mai fioroasă t, i-o fac trans, eele s, i gropile de adăpost
risipite la dreapta s, i la stânga drumului.

- Vezi tu, - urmă dânsul - pe mine trans, eele acestea
mă fac să tresalt. Locurile acestea sunt parcă anume croite
pentru cele mai crâncene lupte, s, i-i pizmuiesc pe cei ce
s-au luptat aici. Aud bubuitul tunurilor, răpăitul mitrali-
erelor, s, uieratul gloant, elor, răcnetele de atac, vaietele s, i
gemetele celor ce trag de moarte s, i văd cum ici unul, colo
altul să prăvăles, te-n adâncime.

Deodată calul se dete sforăind la o parte.
La marginea despre prăpastie a drumului zăceau întins, i

la pământ doi oameni, după toate semnele unul mort, iar
cellalt, un tânăr de vreo douăzeci s, i cinci de ani, bălan s, i
voinic, greu rănit, care-s, i ridică put, in capul s, i-s, i întoarse
fat, a spre noi.

Departe spre fundul prăpastiei zăcea răsturnat cu roa-
tele în sus un automobil, care-n căderea lui se oprise-n
nis, te copaci. Era învederat că, trecând cu mare iut, eală
peste s, ant, ul din fat, a noastră, automobilul s-a săltat s, i i-a
aruncat la mare depărtare pe cei doi ce se aflau în el, apoi
s, i-a schimbat direct, iunea s, i s-a prăvălit.

Cel mai apropiat gând îmi era că nu puteam să-l lăsăm
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pe mort s, i mai ales pe rănit în starea în care se aflau.
Prietenul meu se uită lung la mine.
El îi ura pe rus, i, pe bulgari, pe sârbi, peste tot pe slavi,

pe care îi socotea cei mai primejdios, i dintre dus, manii
neamului românesc. Încă mai mult îi ura însă pe maghia-
rii care nu înt, elegeau că trebuie să caute prietenia româ-
nilor, căci s, i pentru poporul maghiar sunt slavii cei mai
primejdios, i dintre dus, mani.

Îi ura deci s, i pe austriaci, precum s, i pe germani, pen-
tru că îi sprijineau pe maghiari. S-ar fi putut apoi ca mortul
s, i rănitul să fie chiar maghiari.

- Ba bine că nu, îmi zise dar. Nici cioclu, nici agent
sanitar nu sunt s, i n-am fost niciodată.

Eu stăruii însă.
El îmi aruncă o căutătură în care mila se-mbina cu

luarea în bătaie de joc, dar ca să nu mă jignească, opri s, i ne
deterăm jos, apoi îngenunche lângă rănit, îi pipăi plusul s, i-
l examină în amănunte, în vreme ce acesta-l roagă să-i dea
apă, vorbind în o românească pocită cu accentul maghiar.

Atât i-a mai lipsit prietenului meu.
- As, ! Apă? Dar de unde s-o iau?! s, opti cu un gest parcă

era gata să dea cu piciorul în el.
Întorcându-se apoi spre mine, el dete din umeri.
- Îmi pare foarte rău - zise -, dar ăstuia nu mai pot, i

să-i dai nici un ajutor. Nu e, ce-i drept, rănit în înt, elesul
obicinuit al cuvântului; dar în cădere i s-au frânt două
coaste s, i i s-a scrântit încheietura de la s, old, ba sunt s, i
semne de leziuni interne, căci a început să aibă fierbint, eli.
În tot cazul, nu e transportabil.

Ce puteam să fac? în bris, culit, a n-avea loc, iar în spi-
nare nu puteam să-l iau: nu-mi rămânea decât să-mi ur-
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mez drumul, cuprins de o adâncă mâhnire, alăturea de el,
care era tăcut s, i ursuz.

Peste câtva timp sosirăm la un s, ipot.
- Iată apă! zisei eu.
- Apă, da - răspunse el cam pe răstite -, dar cum i-o

duci? O iai în pumni ori i-o duci în gură? Dă-l încolo! urmă
peste put, in cu necaz. Necuratul ni 1-a scos în cale, ca să ne
strice cheful. I-o fi lui sete, dar încă mai mare decât setea
îi este nevoia de oblojeli reci.

El se mis, ca neastâmpărat s, i, cuprins de nerăbdare,
trăgea dând cu biciul în cal, des, i apucaserăm la vale s, i era
mai mare nevoia de a-l opri.

- Om tare la fire, urmă el. Zace de cel put, in două zile
acolo s, i tot se mai t, ine. Nu-i vorba, de scăpat mare minune
ar fi dacă ar scăpa, dar tot mai trăies, te, în vreme ce cellalt
a murit, după toate semnele, de cel put, in două zile. De!
ce să-i faci? urmă iar. S, tiu c-o să zici că una e să mori la
margine de drum s, i alta să-t, i dai cea din urmă răsuflare
la adăpost. As, a-i însă la război: cât, i dintre-ai nos, tri s-au
prăpădit as, a?!

- Treci cu vederea că nu mai suntem în război, îi zisei
eu.

Aceasta-l scoase din răbdări.
- Ei bine! zise. La urma urmelor, dacă t, i-e atât de mare

nevoia, am putea să improvizăm un fel de targă de crăci
s, i să-l ducem până la cel mai apropiat canton, care nu
mai poate fi departe. Mare mizerie! grăi prietenul meu,
stăpânindu-s, i mânia. Cum, păcatele mele, să-njghebez
targa dacă nu am topor, ba nici măcar un cut, it mai mare?
Da! — urmă aruncându-mi o căutătură încruntată - să
le vii s, i altora într-ajutor când n-ai o altă treabă s, i es, ti în
stare s-o faci. Te pomenes, ti însă că, perzându-mi timpul
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pe aici, n-o să mă mai pot întoarce acasă s, i tot nu mai fac
nici o treabă. . .

- Ei bine! - îi zisei - să ne căutăm de drum.
- Lasă-mă în pace! se răsti el. Dacă te-ai apucat de-o

treabă, ai s-o scot, i la capăt. Tot vom fi găsind noi pe aici
pe undeva două crăci rupte, fie de vânt, fie-n toiul luptelor,
iar dacă avem crăcile, alcătuim cu chiu, cu vai targa.

Căutând apoi la dreapta si la stânga, mai la deal, mai
la vale, am s, i găsit în cele din urmă două crăci potrivite,
am pus pe ele de-a curmezis, ul altele mai scurte, am as, ezat
pe aceste cetină s, i, bombănind mereu: „Ce mizerie! ”, el a
înjghebat targa.

- Haid’! Pune mâna! s-o ducem la rănit, îmi zise apoi.
Ca să nu zici că n-avem s, i noi, cei măi cu minte, ceea ce
voi numit, i inimă.

Gândul lui era să le facă pe toate numai pentru ca să
nu mă mâhnească pe mine. Văzându-mă însă pe mine
mult, umit, era mult, umit s, i el, s, i gustând dulceat, a mult, umirii
de a fi săvârs, it o faptă bună, era din ce în ce mai îndeplin
stăpânit de îndemnul de a merge mai departe pe calea în
care pornise.

Era înduios, ătoare grija cu care s-a pus să pregătească
culcus, ul pentru rănit. I se părea lucru neiertat să-l culce
pe cetină; a-ntins deci peste cetină pătura calului, apoi s, i-a
dezbrăcat paltonul, ca să i-l pună căpătâi.

Toate bune s, i frumoase; făcându-s, i însă anii la Facul-
tatea de Medicină, el se dumirise că e lucru primejdios să
ridici pe un om cu coaste frânte s, i cu încheietura de la s, old
scrântită fără ca să-i fi făcut mai-nainte un bandaj provi-
zoriu, iar în asemenea împrejurări nu-t, i rămâne decât să
scot, i fâs, ii din cămas, a de pe trupul tău. Eram gata să-i dau
pentru aceasta cămas, a mea; el n-a voit cu nici un pret, s-o
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primească, ci, drept nouă dovadă de prietenie, a sfâs, iat-o
pe a sa.

Altă pacoste.
Îl luam noi pe nenorocitul acela după ce îi va fi făcut

bandajul s, i-l duceam undeva la adăpost. Cum rămânea
însă cărut, a s, i calul? Ce făceam dacă găseam cantonul
ruinat? Mai era apoi s, i mortul, la care el aruncă o căutătură
lungă.

- De! zise. Nu. Nici pe acesta nu putem să-l lăsăm aici
- hoit părăsit la margine de drum. Nu e, la urma urmelor,
nici câne, nici dobitoc.

Dacă am fi avut unelte, i-am fi săpat groapa acolo unde
1-a ajuns moartea s, i 1-am fi înmormântat, după obiceiul
rămas din bătrâni, la margine de drum. Aceasta nu eram
însă în stare s-o facem, ceea ce ne mâhnea pe amândoi.

- Dau cu socoteală - zise el necăjit - că înjghebând targa,
am ostenit fără rost. Tot n-o să ne rămâie decât să căutăm
fie la canton, fie chiar în sat un car cu boi, ori o cărut, ă, în
care-l ducem s, i pe rănit mai bine decât pe targă.

- Fără îndoială, întâmpinai eu, dar perdem timp s, i n-o
să te mai pot, i întoarce azi acasă.

El se scărpină în dosul urechii.
- Ei bine! - strigă încă mai necăjit - o să ne întoarcem

la noapte. Ne-a căzut odată în cap beleaua aceasta, avem
să le facem toate ca să scăpăm de ea.

În vreme ce el a făcut bandajul, eu am plecat cu bris, culit, a
la vale. Mult a trebuit apoi să alerg încoace s, i încolo la vale
s, i la deal, căci cantonul ri-avea nici us, i, nici ferestri, iar
prin sat numai pe ici, pe colo mai rămăsese câte o casă în-
treagă. Nici nu puteam apoi să-l lăsăm pe rănit în seama
oris, icui s, i abia târziu am dat peste o babă pricepută s, i
sfătoasă, care era în stare să-i poarte de grijă.
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Cu toată graba mea, era deci cam târziu după-ameazăzi
când m-am întors la deal cu un car, aducând cu mine s, i
doi oameni cu uneltele cuvenite ca să sape groapa.

- Să fie ai dracului tot, i nemt, ii de pe fat, a pământului!
strigă dânsul când îi spusei în ce stare am găsit cantonul.

- Dar nu nemt, ii au luat us, ile s, i ferestrile, ci ai nos, tri,
zise unul dintre cei doi oameni.

- Nu le-ar fi luat dacă n-ar fi venit nemt, ii, întâmpină
el.

- Dar le-au luat abia alaltăieri, după ce au plecat nemt, ii,
grăi cellalt.

El se uită zăpăcit când la oameni, când la mine.
- De! răspunse peste put, in. Tot ceea ce se poate. Răz-

boiul e o mare nenorocire, în urma căreia oamenii se în-
sălbăticesc.

L-am ridicat apoi pe rănit în car, unde baba îi făcuse
culcus, potrivit, s, i rămânea ca-n vreme ce noi îl duceam, cei
doi săteni să sape groapa s, i să-l înmormânteze pe mort.

Ei se uitară nedumerit, i la noi.
- Cum adecă să-l înmormântăm? întrebă unul dintre

dâns, ii. Nu cumva as, a, fără cos, ciug?!
- Iasă c-a murit, ca un dobitoc, fără lumânare s, i fără

ca să-i fi închis cineva ochii, adăugă cellalt, cel put, in la
înmormântare să aibă parte de rânduiala cereasca.

- Ce să-i faci? le răspunsei eu. As, a e în vreme de răz-
boi. Câte s, i câte mii dintre ai nos, tri au murit s, i au fost
îngropat, i as, a, de nu mai s, tie nimeni unde le zac oasele?!

- Urât lucru!
- Mai rău decât păgânesc!
Prietenul meu strâmbă din nas, dar nu zise nimic.
- Ei bine! grăii eu. Săpat, i-i groapa, c-o să-l înmormân-
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tăm noi când ne întoarcem.
Coborând încetul cu încetul la vale, el era posomorât

s, i tăcut, iar trecând prin sat, pe lângă casele ruinate, el
trăgea din când în când, as, a, bolborosind pentru sine, câte
o înjurătură.

- Nu s, tiu nici eu ce să mai zic, grăi apoi într-un târziu.
Mi-e greu să spun că oamenii aceia n-au dreptate, ba mi-e
parcă mă bucur când îi aud vorbind as, a. Pentru mort, ce-i
drept, totuna dacă o fi îngropat cu ori fără de cos, ciug, dacă
o fi mistuit de foc pe rug, fie-n cuptor, dacă o fi mâncat
de viermi ori de fiare flămânde: les, ul e s, i el tot hoit! Nu e
însă totuna pentru cei rămas, i în viat, ă s, i e lucru neiertat
să-i jignes, ti pe aces, tia, net, iind seamă de obiceiurile s, i de
credint, ele lor. Ai grăit adevărul când li-ai spus că mult, i
dintre ai nos, tri tot as, a au fost îngropat, i, urmă el; când era
însă cu putint, ă, tot le făceam înmormântare după obiceiul
pământului. Vor mai fi rămas prin vale patru scânduri ca
să înjghebăm un cos, ciug.

- Eu nu zic nu - îi răspunsei -, dar dau cu socoteală că
atunci n-o să te mai pot, i întoarce nici la noapte acasă.

- Chiar s, i dacă! întâmpină dânsul. S, tie omul când s, i
unde pleacă, dar nu când s, i cum se întoarce. Am dat peste
beleaua aceasta s, i eu mă gândesc mereu ce vor fi zicând
sătenii despre noi dacă 1-am îngropa pe mortul acela ca
pe un câne.

- Bună părere n-au să-s, i facă - zisei eu - fără îndoială
gres, ită, dar bună nu.

Aici era ajuns când am ajuns la casa babei.
Baba 1-a dus mai departe.
Ea începu să-l bocească pe tinerelul mamii, pe voinicul

s, i frumus, elul mamii s, i să întrebe dacă are mamă s, i bunică,
frat, i s, i surori, poate chiar s, i sot, ie s, i copii, care tot, i îl doresc
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s, i plâng, tot, i as, teaptă cu inima încles, tată însănătos, irea
lui.

- Trebuie, măiculit, ă, să-i vestit, i cât mai curând, ca să
s, tie s, i să vie, dacă pot, i - stărui dânsa - că nu e leac mai bun
decât ochii celor ce te iubesc.

- De, babă dragă, - îi zisei - în vremuri ca cele de azi nu
pot, i să trimit, i s, tiri nici dintr-un sat în cellalt, dar decum
la mari depărtări.

- Mare păcat! se văicări dânsa. E urgia lui Dumne-
zeu. A căzut blestemul părint, ilor pe capul nostru, de s, i-au
perdut oamenii mint, ile s, i s-au făcut mai răi decât fiarele
codrilor.

Prietenul meu iar tăcu, făcându-s, i de lucru pe lângă
rănit, pe care-l ispiti, ca să afle cine anume e mortul s, i
unde i se află familia.

- Baba are toată dreptatea, zise el. Când va fi cu putint, ă,
avem să-i vestim pe ai lui, dacă n-o fi cumva prea târziu,
ba avem să-i punem mortului la căpătâi o cruce cu numele
lui, ca trecătorii să s, tie că om e îngropat acolo s, i ca ai lui
să-l poată găsi dacă-l vor fi căutând vreodată. Cel put, in
atâta mângâiere li se cuvine celor rămas, i în viat, ă.

Baba se uită sperioasă când la mine, când la el.
- Se poate?! grăi dânsa. Nu se poate, maică. Nu cumva

credet, i că un om îngropat as, a poate să aibă odihnă-n lu-
mea cealaltă? Nu!! Umblă fără de astâmpăr s, i nemân-
gâiat de aici până colo s, i cers, es, te mereu lumânare aprinsă,
tămâie s, i jăratec s, i dezlegarea prin rugăciuni făcută de
preot. Ciocli să nu vă facet, i, dragii mei, că daca-ar fi să nu
vi se arate ca strigoi, o să-l vedet, i mereu în vis, o să vă căit, i
toată viat, a s, i o să vă hulească tot, i cei ce s, tiu. Tot omul are
după moarte să fie îngropat în legea lui.

- As, ! Bazaconii băbes, ti! grăi dânsul.
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Des, i pe deplin convins însă că cel ce-a murit e mort s, i
nu mai poate să supere pe nimeni cerând mai una, mai alta,
nu se îndoia nici că poate să-l viziteze, nici mai ales că hula
lumii îi urmăres, te pe cei ce nu t, in seamă de deprinderile
ei. Mai era apoi s, i alta. Luase-n gândul lui hotărârea că
are să vestească familia mortului cum s, i unde 1-a îngropat
pe acesta s, i-i era greu să nu poată spune că i-a făcut s, i
înmormântare cres, tinească.

- La urma urmelor - zise dar - popa unguresc e la bărăt, ia
din Câmpulung s, i lucru afară din cale greu n-ar fi să i-l
aducem, ca să nu se poată zice că noi, românii, suntem
neam de oameni haini din fire.

Da, dar lucrurile se-ncurcau s, i dandanaua se făcea din
ce în ce mai mare.

Rănitul, zdruncinat, precum se vede, de drum, avea
fierbint, eli s, i pulsul îi era accelerat. Îi făcea oblojeli reci
s, i-i arăta s, i babei cum are să le facă după ce vom fi plecat
noi. Se temea însă de vreo complicat, iune, ar fi trebuit să
aibă termometru, pentru ca să-s, i poată da seamă dacă nu
cumva e nevoie să-i lase sânge, s, i nu prea avea încredere-n
babă. Dacă mai era apoi vorba să-i facă mortului înmor-
mântare cres, tinească, erau nevoit, i să-l aducă s, i pe el la
casa babei.

- As, a n-o să te mai pot, i întoarce nici la noapte acasă, îi
zisei iar.

- Se-nt, elege că nu! răspunse el îndârjit. Nu vezi, că
se-nserează s, i eu tot n-am ajuns să văd de treburile mele?!
Toate merg alandala. Nu m-apuc bine de una s, i dau cu
socoteală că n-am pornit-o bine, trebuie să încep alta. Se-
nt, elege că n-o să mă pot întoarce, urmă el, plimbându-se
încă mai îndârjit prin casă. Cum să mă întorc, dacă pentru
una am venit t, i alta fac, nu-ncep bine una s, i la alta trec?
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Afurisit să fie cel ce-a pornit războiul.
Eu mă uitai zâmbind la el.
- Războiul 1-at, i pornit voi, cei ce n-avet, i răbdare ca

să as, teptat, i ceea ce vine-n virtutea desfăs, urării fires, ti a
lucrurilor, îi zisei. Închipuindu-vă că putet, i fie să grăbit, i,
fie să împedecat, i ceea ce trebuie să vie, vă avântat, i. . .

- Nu! strigă el. Eu s, i alt, ii ca mine, care ne-am avântat,
am fost îmbrâncit, i în valurile apei adânci: nu ne-a rămas
decât să dăm din mâni s, i din picioare. În vreme ce noi
sângeram pe câmpul de luptă ori răbdam prin trans, ee de
foame s, i de frig s, i eram mâncat, i de păduchi, ei chefuiau
departe-n dosul nostru s, i adunau bogăt, ii pentru zilele
viitoare. Pe urma lor am ajuns de batjocura lumii, încât le
suntem tuturora urgisit, i s, i nu mai are nimeni încredere
în noi. Nu! - urmă el - noi am fost unii amăgit, i, iar alt, ii
silit, i. Băgat, i odată-n război, am mers orbes, te înainte. Uite,
tocmai ca acum: am pornit-o s, i nu-mi rămâne decât s-o
duc până-n capăt. Ce s, tiu eu?! multe se pot întâmpla
în timpul nopt, ii care vine s, i nu m-as, ierta niciodată eu
însumi pe mine dacă din vina mea ar muri omul acesta
înainte de vreme. Nu mă iartă firea nici să-l las în purtarea
de grijă a babei, nici să iau eu însumi răspunderea pentru
cele ce se vor mai întâmpla. Mă zbucium s, i nu s, tiu ce să fac
ca să fiu mult, umit eu însumi de mine. Abia acum am ajuns
să-mi dau seamă că cea mai mare dintre toate crimele e
fapta prin care-t, i faci neamul urgisit.

Mult am chibzuit apoi până ce n-am ajuns să luăm
în cele din urmă hotărârea că el rămâne să poarte grijă
de rănit, iară eu mă-ntorc singur la Câmpulung, ca să
aduc de acolo un medic s, i un preot pentru înmormântarea
mortului, pe care cei doi oameni urma să-l ducă la canton,
închizând us, a cu crăci.
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Sarcina ce am luat asupra mea întorcându-mă la Câm-
pulung era cu mult mai grea de cum ne închipuiserăm
noi.

Era târziu după miezul nopt, ii când am sosit ia Câm-
pulung, obosit de drum s, i de alte osteneli ale zilei, s, i abia
pe la amează am ajuns să ies s, i să caut medic s, i să iau
înt, elegerea cu popii de la bărăt, ie.

Erau la Câmpulung mai mult, i medici, între care s, i
unul militar german, care rămăsese acolo cu vreo douăzeci
de greu rănit, i, care nu puteau să fie transportat, i; nici unul
dintre dâns, ii nu putea însă să plece decât după ce vor fi
fost împlinite anumite forme.

Unul spunea că nu poate să-s, i părăsească client, ii, altul
t, inea să s, tie cine are să plătească, medicul militar român,
care sosise cu primele trupe române în localitate, era de
părerea că întreaga afacere privea Crucea Ros, ie, iară me-
dicul militar german era, după părerea celor în drept, pri-
zonier de război, care numai cu voia comandamentului
românesc s, i sub paza militară ar fi putut să plece.

Încă mai mare erau greutăt, ile în ceea ce-l privea pe
preot. Mi s-a spus adecă la bărăt, ie că preot, ii catolici n-au
voie să prohodească decât pe cei ce-n timpul viet, ii lor au
făcut parte din singura mântuitoarea biserică romano-
catolică. Întrebarea era deci dacă mortul de la Dragoslave
a fost ori nu fiu al bisericii romano-catolice. Pentru ca
să pot da răspunsul la întrebarea aceasta, am fost nevoit
să trimit un om călare la prietenul meu, care mi-a dat
următorul răspuns:

„Iubite amice,
Vestea ce mi-at, i trimis m-a luminat asupra lumii în

care mi s-a petrecut viat, a de până acum.
Celor ce te întreabă de plată răspunde-le că am să plă-
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tesc eu, drept adaos la ceea ce am perdut în timpul război-
ului, iar medicului care va fi luând hotărârea de a se jertfi
venind aici spune-i că stau zi s, i noapte la căpătâiul bolna-
vului s, i am nădejdea că el va scăpa. Temperatura se urcă,
ce-i drept, încetul cu încetul, dar ele de o constitut, iune
puternică s, i, după părerea mea, e nevoie să i se lase sânge
cât mai curând, ceea ce cu răspunderea mea nu cutez să
fac.

De preot nu mai e nevoie.
Mortul e calvinist s, i s-ar cutremura-n cos, ciug dacă

prohodul i 1-ar face un popă romano-catolic, care pentru
el nu e preot.

Abia acum am ajuns să înt, eleg de ce românii au stăruit
cu atâta hotărâre în ds, a-zisa lege strămos, ească. A trecut
adecă din întâmplare pe aici părintele Serafim, călugăr de
la mănăstirea Stânis, oara, care-n timpul războiului a stat
adăpostit la schitul din gura Pes, terei. I-am spus că preotul
romano-catolic n-are voie să prohodească pe cres, tinii care-
n viat, a lor n-au fost fii ai bisericii papale.

«Noi, taică - mi-a zis el — suntem datori să prohodim
pe oris, icine, fie cres, tin, fie păgân, căci oamenii, oris, icare
le-ar fi credint, ele ori rătăcirile, tot, i sunt fiii lui Dumnezeu
s, i frat, i între dâns, ii, s, i oris, icât de deosebit, i ar fi în timpul
viet, ii, după moarte sunt deopotrivă. De aceea îndeosebi
noi românii nu suntem în stare să prigonim pe alt, ii pentru
că t, in la neamul s, i la legea lor s, i despret, uim pe cei ce se
leapădă de obiceiurile, de credint, ă s, i de legea lor. »

As, a mai înt, eleg s, i eu legea cres, tinească.
Romano-catolicii duc mai departe tradit, iunile roma-

nilor, pentru care erau barbari tot, i cei ce nu erau romani,
ale elinilor, cari dispret, uiau pe cei ce nu erau elini, ale
evreilor, care numai între dâns, ii se iubeau, s, i ale tuturor
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celor ce nu erau în stare să se ridice până la gândul iubirii
de oameni. Tot astfel cres, tinii din Orient duc mai departe
tradit, iunile lui Mohamed, care spunea că Dumnezeu i-a
pus sabia-n mână ca să stârpească pe cei ce nu-i primesc
învăt, ăturile. De aceea trăiesc popoarele din Europa în
hart, ă necurmată.

Am rugat deci pe părintele Serafim să-l prohodească
pe mort după rânduiak bisericii noastre s, i, vestind fami-
lia mortului despre cele petrecute, voi avea mângâierea
sufletească de a-i putea spune că noi românii avem inimă
s, i pentru dus, manii nos, tri.

Dă, iubite amice, zor cu facerea formelor, ca să mi-l
pot, i aduce mai curând pe medic. ”

Am s, i dat zor, dară formele erau multe s, i întortoche-
ate.

După îndelungate s, i cu deosebire amănunt, ite discut, iuni,
cei în drept au ajuns în sfârs, it să se dumirească-ntre dâns, ii
că nenorocitul de la Dragoslave are să fie socotit drept pri-
zonier de război. Urma deci ca medicul german să iasă la
fat, a locului s, i să ia cuvenitele măsuri pentru aducerea lui
la ceilalt, i rănit, i, tot prizonieri de război s, i ei.

Abia ziua a patra am putut dar să plec din Câmpulung,
împreună cu medicul german, luat pe răspunderea mea.

L-am găsit pe rănit încâ-n viat, ă, numai însă pentru ca
medicul să-s, i poată exprima mirarea c-a putut s-o ducă
timp atât de îndelungat s, i să ne-ncredint, eze că n-ar fi
scăpat nici dacă i s-ar fi lăsat sânge. Ceea ce se făcuse pen-
tru el n-a putut decât să-i aline suferint, ele s, i să-i us, ureze
moartea.

Prietenul meu era cu toate acestea nemângâiat:
— S, i tu tot mai stărui că e bun s, i drept dumnezeul

căruia te închini, îmi zise el, răpus de amărăciune adâncă.
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Drept răsplată, pentru bunele mele îndemnări, pentru
ostenelele mele, pentru faptele pornite din cea mai curată
iubire nu mi se cuvenea oare mult, umirea de a fi scăpat de
moarte pe omul acesta?!

— Vezi cu desăvârs, ire gres, it lucrurile, i-am răspuns.
Te întreb dacă-t, i pare ori nu rău de ceea ce ai făcut. Te
căies, ti de a fi avut acele îndemnuri bune? Es, ri mâhnit de
a fi ostenit săvârs, ind fapte pornite din iubire curată? ît, i
faci oare o mustrare?

— Asta nu! strigă dânsul. Mă simt, din contră, înălt, at
în propriul meu gând, mai vrednic de a mă socoti om. Sunt
mult, umit, chiar mândru de mine însumi, s, i mult, umit s, i
mândru am să mă simt totdeauna când îmi voi aduce
aminte de ceea ce am făcut. Tocmai de aceea mi-a fost
foarte scump omul acesta. Stând ziua s, i noaptea la căpă-
tâiul lui, des, i numai prin gesturi puteam să ne-nt, elegem,
ne-am apropiat sufletes, te s, i sunt cuprins de adâncă du-
rere văzându-l mort în fat, a mea.

— Ei bine! am stăruit eu. Bun e Dumnezeu, drept s, i
înt, elept pentru că 1-a făcut pe om as, a ca să se răsplătească
pe sine însus, i prin mult, umirea ce i se revarsă în suflet
de câte ori săvârs, es, te vreo faptă pornită din adevărată
iubire s, i de câte ori îs, i aduce aminte de asemenea fapte ale
sale. De aceea sunt atât de dulci s, i de senine bătrânet, ele
omului care s, i-a petrecut viat, a săvârs, ind fapte bune, s, i
numai omul dezbrăcat de firea omenească poate să fie
hain s, i asupritor.

— O fi! întâmpină dânsul. Nu mai zic nici eu că nu,
dar omul acesta, de ar fi trăit, totdeauna s, i pretutindeni
ar fi vorbit bine s, i numai bine despre români, s, i una din
cele mai senine mult, umiri ale viet, ii e să fi săvârs, it fapte
pe urma cărora neamul tău câs, tigă iubirea s, i încrederea
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obs, tiilor omenes, ti. De mult, umirea aceasta m-a lipsit moar-
tea lui.

— Neamul, iubitul meu prieten, sunt oameni mult, i - i-
ani zis - s, i numai prin faptele bune ale multora se ridică-n
gândul obs, tesc. De aceea cel ce-s, i iubes, te cu adevărat nea-
mul este neadormit, stăruitor ca frat, ii săi să nu asuprească
pe nimeni, să deie fiecăruia ce i se cuvine s, i-n toate împre-
jurările să se înalt, e prin fapte pornite din iubire curată.
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