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De la Dorna pană la Piaira se întinde o parte 
din nenumăratele ramuri ale munţilor Carpaţi şi 
dă naştere la privelişti de-o frumuseţă selbatecă, 
ce minunează pe călător. Şiruri de munţi se in- 
deasă unele lăngă altele şi astupând toată zarea 
din spre apus, se prelungesc in depărtare pănă ce 
se cufundă in albastrul cerului. In strămtele văi 
ce se deschid la poalele lor, şerpueşte Bistriţa cu 
apele repezi; ea isvoreşte de peste hotar, şi in 
mersul ei neîmpăcat roade intr’una malurile de 
stanei ce-o string din amăndouă părţile. Vine de 
ape argintii işi iac loc prin păduri, coborăndu-se 
din spre dealuri, şi se aruncă cu vuet intr’ănsa. 
Nenumărate plute alunecă pe luciul ei, sau sunt 
prinse in vărtejele de spume.

Dar peste toate dealurile şi peste toată valea 
domneşte Ceahlăul cu trupul său de urieş, şi pis
cul său inait te urmăreşte pretutindenea. Pe vér
iül său trec nouri cari de acçlo se respandesc peste 
ţară şi din poalele sale alţi nouri se ridică. Pe
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coaste şi pană ’n văi se întind nesfârşitele păduri 
de brazi şi de stejari, in cari se ascund urşi şi 
căprioare.

La munte, apa dă sănătate; aerul umple ini inele 
de vioiciune şi toată firea incunjurătoare te’ndeamnă 
la viaţă şi veselii. De aceea şi locuitorii de pe 
plaiuri sunt mai ageri şi mai isteţi. Pe de altă 
parte, munţii i-au apărat de multe rele ; năvălirile 
duşmanilor nu i-au prea atins şi asuprirea domii- 
lor streine şi a ciocoilor de toate neamurile au a- 
păsat mai puţin asupra lor decăt asupra locuitori
lor de la cămp.

Nu arareori întâlneşti printre plăeşi oameni de 
o statură urieşă; in deobşte insă sunt oameni nalţi 
şi bine făcuţi, iar femeile lor sunt frumoase şi se 
gătesc minunat.

La ei s’au păstrat mai bine decăt ori unde vechile 
tradiţii; nenumărate legende se ţin cu sfinţenie 
din neam in neam, şi cele mai frumoase cântece de 
dor sau de vitejie la dënsii cată un adăpost in 
potriva uitării. Ei sunt deştepţi la minte, iscusiţi 
in toate, şi in vinele lor bate mai tare decăt iu 
ori-ce loc pulsul vieţii româneşti.

Tocma, in fund, in spre Ceahlău, se aflau pămen- 
turile familiei Negradi; moşia lor era mare: cu
prindea o parte din valea Bistriţei şi o parte din 
Ceahlău cu pădurile ce’l înconjoară. Curţile erau 
aşezate pe un deal in apropiere de riu, de unde 
ochiul putea să privească slobod minunile de prin 
prejur.

De cealaltă parte a riului se întindea satul cu 
casele sale curate şi bine îngrădite. Intre densul 
şi rîu se vedea şoseaua pe care trec mulţime de
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carë sau de trăsuri ce vin din Piatra sau se în
torc din Transilvania. Satul e plin de mişcar : 
unii ţărani vin de pe cămp la casele lor, alţii pleacă, 
şi după ce se opresc la crăşma din capătul podu
lui, se împrăştie in toate părţile; unii se duc in 
munţi alţii se îndreaptă spre curte.

Casele boereşti erau cu un singur rend, dar în
căpătoare şi bine împărţite; o mulţime de odăi 
erau ţinute pentru călătorii ce vor să se sue pe 
Ceahlău şi pentru neamurile şi prietinii care ve
neau să petreacă vara la Negradi. In faţă era un 
ceardac cu mai multe scări de piatră şi in partea 
stăngă se întindea o grădină bine ţinută şi cu o 
alee de stajari încântătoare. Tocmai in fundul o- 
grăzei se aflau grajdiurile cari adăposteau o her
ghelie întreagă.

Era in spre toamnă. Soarele apunea după o a- 
dunătură de munţi şi de nouri şi respăndea o lu
mină roşetică peste toată priveliştea; dealurile în
cepeau să se inalbăstreze şi in depărtare se au
zea buciumul unui păstor, care părea a prevesti o 
nouă înviere a natúréi. Cămpiile luau o culoare 
cenuşie şi pămcntul întors de îăiuşul plugurilor 
se întindea in lungi brazde, cari se prelungeau in
toate direcţiile. Riul strălucea de-o albeaţă mai*
vie şi murmurul lui părea că se aude mai bine in 
tăcerea de prin prejur. Dealungul său treceau cele 
din urmă plute, şi după ce se strecurau printre 
stănci,se pierdeau in dealurile din spre resărit.

Peste păduri se întindeau aburi; clar la picioa
rele copacilor se grămădiseră cunuai de frunze că
zute, cari erau colorate in chipul cel mai deosebit 
de cele din urmă raze ale soarelui. Unii arbori
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despoiaţi mai de tot de podoaba lor se ridicau ca 
nişte scheleţi pe marginea pădurii; şi in acest nă
mol de frunze căzute şi printre arborii pe jumă
tate goliţi se inălţau brajii cu verdeaţa lor în
treagă.

Pe ici pe colo, paseri pribege mai ciripeau căte 
un cănt şi apoi se amestecau in şirurile acelora 
cari’şi luau sborul spre miază-zi. Spre curte şi spre 
sat se întorceau grupuri de oameni, care’şi făceau 
cruce auzind sunetul toacei de la biserica de lăngă 
riu. Copii întorceau spre casă turme de vite pe cari 
le mânau din urmă şi alţii alergau in toate păr
ţile să prindă vre-o vacă sau vre-un viţel scăpat, 
Soaiele se pleca tot mai mult dupe munţi, acum 
toată zarea era in flăcări, şi-o lumină purpurie se 
juca cu coama dealurilor şi se restrângea spre sat 
unde fereştrile de pe la case şi de la biserică erau 
luminate ca de un pojar isbucnit din lăuntru.

Dar aceasta nu ţinu decăt o minută*. intr’o clipă 
soarele se făcu nevăzut, şi acum nu se mai zăreau 
n locul lui decât nişte nouri groşi şi intunecoşi, 
;ari se ridicau cu repeziciune pe ceriuri ; Ceahlăul 
lispăru şi el pe jumătate după un val de nouri şi 
ambrele serii se arătau pretutindenea. Văntul, care 
înainte de apusul soarelui batea ca un vănt de 
primăvară, acum crescuse şi vuea in toate părţile; 
pădurile erau scuturate şi ploi de frunze cădeau 
in drumul seu. De pe marginile pădurilor el se 
îndrepta spre şesuri şi sufla de-asupra Bistriţei, 
care’şi umfla apele şi părea posomorită. Şi văntul 
creştea tot mai tare şi luând cu dănsul frunzele 
veştejite de eri şi frunzele smulse de curănd, le 
împrăştia in toate unghiurile.
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Aerul, care mai inainte era recuros, se făcu rece 
şi prevestea zile urite. Toată firea incunjurătoare 
părea tristă şi fără de voe, şi sufletul omului era 
cuprins de tristeţă.

Frumoasele zile erau trecute şi toamna înainta cu 
repeziciune.

La curte era mişcare mare. O mulţimede ţărani in
trau şieşeau; slujitorii umblau cu grabăprin ogra
dă; din grajdiu se scotea o trăsură şi mai mulţi cai. 
Negradi se întorcea din Peatră. Stăpânul moşiei, 
cuconul Alecu Negradi, era un om ca de vre-o 
şase-zeci de ani, nalt şi ăncă voinic, de şi spetele 
începeau să i se incovoaie. Părul lui era alb dar 
mustăţile erau ăncă negre. Roşu la faţă, cu ochiul 
hotărit, cu mersul repede, cuconul Alecu dovedea 
că are o voinţă nestrămutată şi un caracter des
potic. El nu învăţase carte, căci era de vechea 
rasă a proprietarilor de moşii şi din copilărie nu 
se indeletnicisô cu alte lucruri decăt cu cele atin- 
gătoare de cultivarea practică a pământului. Ta
tăl seu avusese avere mare, dar şi-o mâncase toată 
in cărţi, pe cănd ducea traiu mare in vechea capi
tală a Moldovei. Nimeni nu strălucea ca dënsûl prin 
lux şi petreceri, dar nimeni nu arunca aşa banii pe 
fereastră. In căţi-va ani, lăutarii, mesele şi cărţile 
il sărăciră de tot şi el se retrase cu femeia lui şi 
cu un copil la un văr al său in Neamţu, unde muri 
in mizerie, urmat in curând de soţia lui. Copilul 
remase singur şi fără nici o îngrijire, căci moşul 
său M trata ca pe-o slug'ă. Intr’o bună dimineaţă, 
fugi de acasă şi intră calfă la un băcan din Peatră, 
de acolo se făcu vătaf de moşie, pe urmă vechil 
şi’şi adună ceva parale, cu cari începu negoţul de



6

cherestele, in care reuşi atât de bine incăt in trei 
ani de zile ajunse să’şi cumpere o moşioară. De 
atunci norocul nu’i părăsi niciodată şi averea lui 
crescu necontenit.

Cănd avu trei-zeci şi şapte de ani, se insură cu 
fata unui proprietar din vecinătate şi-şi indoi ast
fel bogăţia. Cucoana Agripina era cu vre-o şapte 
spre-zece ani mai mică decăt bărbatul ei. Ea era 
ancă plăcută şi trăsăturile ei dovedeau că fusese 
foarte frumoasă in tinereţe. Era brună, naltă, ca şi 
bărbatul ei, şi toată viaţa ei se silise a-1 do
mina, fără a reuşi ănsă mai nici odată pe 'deplin. 
Din această pricină se năşteau sfezi nesfărşite in
tre ei şi gospodăria lor nu era una din cele mai 
liniştite din judeţul Neamţului.

Ei aveau doi copii: un băeat, anume Iorgu, care, 
după ce se plimbase prin Germania vre-o doui ani 
fără a face nirnic, acum se îndeletnicea cu aceleaşi 
studii la Paris; şi o fată căt se poate de frumoasă, 
educată in Dresda, care ’şi măntuise studiile de 
curănd şi era cu părinţii ei.

.Negradi se plimba prin salonul cel mare cu paşi 
mari şi cu măinele dinapoi. Cucoana Agripina ste- 
tea pe o canapea netezind un motan, pe când Ma
ria alerga in coace şi ’n colo, dănd ordine pe la 
slugi şi gătind toate lucrurile ci pentru plecare.

Negradi vorbea cu sub-prefectul plăşei şi cu ve
chilul moşiei.

— Să iai seama să meargă lucrurile strună căt 
nu voiu fi eu pe aici

— Lasă pe mine, cucoane Alecule...
— Şi d-ta Antoane, zise Negradi sub-prefectu- 

lui, cată de treci pe aicea căt de des ’i putea ; mai
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cu‘seamă vezi cum merg trebile la cancelarie şi 
scrie-mi indată ce vei fi nemulţumit ele vr’un lucru.

— Da vin eu singur in Peatră să te înştiinţez 
când se va intămpla ce-va.

— Şi mai trimite ceva vënaturi, domnu Lepsischi, 
zise cucoana Agripina.

— N’are să ve lipsească nici-odată, cuconiţă, a ! 
eacă vine şi ierşterul...

— Da unde te-ai rătăcit zilele acestea, her Carl ? 
întrebă stăpânul.

— Am fost la pudure...
— Fii şi dumneata ager şi nu te pune pe tănjeală 

dacă me intőre in Peatră... căt priveşte datoria 
dumitale ţi-am spus să fii fără milă.

— Datoria merge la mine înainte tot.
— Dar ce dracu nu mai măntue de înhămat caii ? 

strigă cuconul Alecu eşind in ceardac. Mult aveţi 
să ve mai codiţi acolo... ai mai repede cioară, că 
acum pun să te s tăi ceas că !

Curând trăsura trase la scară şi cu toţii se gă
tiră să plece. Slugile veneau pe rănd să sărute 
măna boerilor şi a duducii. O slujnică veche, ma
ma Ileana, atăt ’i părea de reu că se desparte de 
Maria, in căt plângea şi se văita in gura mare.

— Mamă, ai s’o luăm şi pe Ileana cu noi la 
Peatră, se ruga Maria.

— Sue-le mai bine in trăsură, zise Negradi, dacă 
vom lua toate slugile, cine mai remăne să îngri
jească de curte?

Maria se sui in trăsură, dar cănd erau să por
nească ea ’şi aduse aminte că şi-a uitat un roman 
in sofragerie. Când se întoarse, cucoana Agripina 
’şi aduse aminte şi ea că a uitat o broşă intr’o
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besectea, şi aşa amândouă sesuiră şi se mai sco- 
boriră de vr’o doue ori, ceea ce supăra foarte pe 
Negradi.

— Cred c’aţi mântuit ? doar n’avem să stăm 
pănă măine pe loc...

— Hi ! strigă visitiul la un semn al boerului, şi 
trăsura porni, pe cănd sub-prefectul, ierşterul, ve
chilul şi cu scriitorii salutau fie-care in ielul seu. 
Cum trecu de poartă, visitiul incepu a pocni din 
harapnic, şi bătând caii ii repezi in goană.

— Mănă repede Yasile, să nu ne apuce noaptea 
pe drum.

— Nici n’aveţi să prindeţi de veste cănd om 
ajunge.

Pe unde treceau, ţăranii’şi scoteau cu grabă că
ciulile şi steteau smirna pănă ce nu putea să’i 
mai vadă boerul, de care aveau o mare teamă.

Trăsura se opri puţin la capătul podului, unde 
jupănul Şirul eşi afară şi se închină pănă la pă- 
mënt lui Negradi şi cucoanelor. De acolo drumul 
e cam rău pe o intindere îndestul de mare ; el e 
făcut pe marginea riului şi trăsura trebue să mear
gă incet pentru a nu se primejdui. Apoi vine o 
cămpie lungă şi caii alergară intr’una pănă la 
Peatră. Cu toate lăudările visitiului, noaptea ’i a- 
pucâ pe drum înainte de-a ajunge la monastirea 
Bistriţa, şi căiid intrară in oraş era intunerec de 
tot. Lumini ardeau pe la fereştri şi pe ici pe colea 
căte un fanar respăndea şi el o lumină tristă şi 
gălbue. Fanarele erau la o distanţă nemărginită 
unul de altul, aşa in căt, cum te depărtai de vre
unul, intunerecul părea şi mai mare. Pe strade nu
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mai trecea nici un om, şi numai lătratul câinilor se 
auzea in toate părţile, ca un concert selbatee.

II.

Negradi avea curţi şi in Peatră, şi cu drept cu
vent erau privite ca unele din cele mai de frunte 
din acel oraş. Ele erau aşezate pe partea cea mai 
inaltă a tërgului, aşa incăt din balconul ce venea in 
dreptul grădinei se vedea toată Peatra cu impre- 
jurimile ei şi pănă in spre munţii delà hotare. In
tre nişte dealuri foarte inalte (de şi unul din ele 
poartă numele de Petricica) şi cari se unesc prin 
marginile lor, sunt inşirate fără multă răndueală 
o mulţime de case, ce strălucesc la soare şi se 
pierd tocmai in spre dealul pe la poalele căruia 
curge Bistriţa. In dreapta dealurile se deschid şi 
privirea sboară fără a fi impedecată de nimica pe 
şirurile de munţi ce se intind pănă ’n Transilva
nia şi pănă la moşia lui Negradi. Ca şi la munte, 
Ceahlăul dominează toată priveliştea, insă la o a- 
semenea depărtare fruntea lui adeseori pare întu
necată şi trupul seu e invëlit intr’u zare albăstrie.

Acum Peatra părea moartă ; vremea băilor tre
cuse de mult timp, şi toţi streinii se întorseseră prin 
judeţe, lăsând golul mai mare in urma lor. Bieţii 
Petreni erau reduşi earăşi la propriele lor mijloace, 
adică erau siliţi să se întrunească eară intre dânşii, 
să se întâlnească cu toţii de căte doe sau trei ori 
pe zi, să’şi spună de o sută de ori aceleaşi lucruri 
şi să caute oarecare măngăere in cărţi şi ’n vorbe 
rele pe socoteala d’aproapelui. Cea mai mică intăm-

'
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plare lua in ochii lor o însemnătate straşnică şi 
vorbeau de densa zile întregi, ca şi cum ar fi pus 
in primejdie soarta ţerei ; cel mai mic lucru ce 
făcea cineva, era ştiut intr’o clipă dintr’un capei la 
celait al tërgului. şi fiecare spunendu’l vecinului 
seu, căuta să’l înflorească şi să’i mai’adaoge şi alte 
lucruri mai mult sau mai puţin potrivite, după pu
terea inchipuirei sale.

— Ai auzit, soro, că s’a întors Negradi delà 
moşie, zicea cucoana Frăsina Alimpici vecinei 
sale Aristiţa Uluceanu...

— De acum ear are să ne facă mofturi Negră- 
doaia, mai ales căi-a venit şi fata delà pansion...

— O strâmbătură ca şi mása... da mai ştii una, 
că ghiujul s’a hotărât să ’şi aducă băeatul din stră
inătate şi să-l trântească la moşie...

— Elei ! zeu, nu mai spune...
— Aşa să trăesc ! spune şi dumneata dacă nu ’i ne

bun... de ce-o mai cheltuit atunci atăţi amar de 
bani cu densul, pentru ca să-l inlunde intr’o bună 
dimineaţă ’n munţi?

— Ia nişte smintiţi soro, ce ’ţi spuneam eu mai 
deunăzi şi nu vroiai să me crezi...

In adevăr, Negradi se hotărise de câtva timp să 
aducă inapoi pe Iorgu şi ’l înştiinţase de aceasta 
chiar a douazi delà sosirea lui in Peatra, după ce 
avu o discuţie înfocată cu cucoana Agripina şi cu 
fratele seu Dumitraki, cari ţineau foarte mult la 
băeat. In zadar căutarâ să’l înduplece, să’l facă să 
mai aştepte, spunënd că Iorgu e tânăr şi că se va 
îndrepta indată ce’i va trece furia tinereţei ; Ne
gradi nu voea s’asculte nici un cuvënt.

— Când am zis ceva ştiţi că ’i zis, le spunea el ;

j
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’l am ţinut doi ani prin ţara nemţeasca şi ’mi-a 
mâncat o mulţime ele parale, fără să facă nimic ; 
nu sunt nebun să mai cheltuesc cu densul incă pe 
atăta, pentru ca să ’şi bată mendrile şi n ţara fran
ţuzească. Parcă nu ştiu eu că s’a încurcat cu-o 
franţuşcă şi că a făcut şi-o mulţime de datorii pe 
lăngă sutele de galbeni cu cari me stoarce intr’- 
una. Am să’l aduc frumuşel acasă să’l pun la moşie 
şi să muncească pănă ce ’i vor eşi ochii din cap, 
cum am făcut şi eu cănd eram ca densul, N’are 
decăt să câştige şi el bani ca mine şi după aceea 
ducă-se unde-o pofti, pănă şi’n ţara chinezească, 
dacă ’i va veni gustul.

— Ei, mai lasă Alecule, zicea Dumitraki... nu te 
arăta aşa supărat, fiindcă la urma urmei tot nu 
poţi să aibi ură pentru lorgu, care e din sângele 
dumitale doar...

— Şi-apoi' parcă dumneata te-ai fi purtat mai bine 
dacă erai in locul lui, adăoga cucoana Agripina.

— Eu ? striga Negradi şi mai înfuriat, eu dră
guţă n’am avut pe nimeni să me cocolească şi să 
mè ţie pe puf in străinătate. Ceea ce sunt astăzi 
o datoresc lui Dumnezeu şi necurmatei mele tru
de. Şi acum la bătrâneţe voiu îngădui eu să ’şi 
bată joc un puşchiu de mine ? Căt s’a purtat cum 
se cade, am ţinut la dènsul, dar de cănd vrea să 
me poarte de nas, s’a mântuit, nici nu voesc să’l 
mai véd. Şi me mir cum dumneata cucoană îndrăz
neşti să’i iái apèrarea, dumneata, care ’l-ai stricat 
prin necurmate trimiteri de bani fără ştirea mea.

— Apoi eu doar nu am de gănd să’l surgunesc 
la schit la Durău

— Da ce pofteşti să iac cu el ? A sta şi dumnea-
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lui frumuşel la moşie, cum stau atâţia oameni de 
treabă şi cu frica lui Dumnezeu, cum am stat şi 
eu aţâţi amar de ani, de am făcut şase-zeci de 

. mii degalbini.... şi apoi, de cănd aţi scos’o dum
neavoastră că-i înjositor pentru cineva să se ocupe 
de trebile moşiei ? Ba el poate să ’mi aducă incă 
mare folos, dacă ar fi cu durere de inimă; ar pu
tea să ’mi înlocuiască vechilul, care ne fură, mă
car că’l ţin căt se poate din scurt.

— Cum ! strigă cucoana Agripina, care se stă
pânise pănă acuma, dar insfărşit nu mai putu răbda. 
Vreai să iaci din copilul nostru un vechil ? Asta’i 
treabă de om nesocotit şi nu m’aş mira dacă Iorgu ar 
perde toată iubirea şi tot respectul ce-i dator să aibă 
pentru dumneata. Dacă voiai să faci vechil din el, nu 
trebuia să’l trimeţi in străinătate, şi dacă voeai să’l 
rechemi, trebuia s’o faci indată ce ai prins de 
veştede năzbutiile lui, ear nu^după trei ani de zile.

s— Mai bine târziu decăt niciodată... şi mai la 
urmă vorba multă’i sărăcia omului; i-am scris azi 
dimineaţă să se întoarcă şi are să se întoarcă...

— Vrea să zică s'a sfârşit ? întrebă cucoana A- 
gripina cu mănie şi sculăndu-se in picioare.

— S’a sfârşit, şi ai face bine să te dai şi dum
neata in partea mea cu Dimitrache, care a făcut 
ca un om cuminte.

— Ba nici odată ! Să’ţi aduci aminte numai de 
vorbele mele 

— Aş! fleacuri 
Cucoana Agripina aruncă o căutătură amenin

ţătoare bărbatului ei şi trântind uşa cu tărie, eşi.
De mult timp incă Negradi avuse sfezi cu ne

vasta lui din pricina lui Iorgu, şi cu căt cucoana

J
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Àgripina lua mai mult partea bäeatului, cu atăta 
el stăruea mai tare in hotărirea sa. Acum insă 
lucrul se inveninase de tot, şi din această zi un 
soiu de răceală se stăvili intre relaţiile ambilor soţi.

*» o

Cucoana Agripina era intr’o verstă foarte cri
tică pentru femeile cari nu au iubit nici odată. 
Ea luase pe Negradi fiindcă părinţii ei o siliseră 
să se mărite, şi in viaţa ei, petrecută mai mult la 
ţară, nu avusese niciodată timpul să se gândească 
la alt ceva decât la trebile gospodăriei şi la da
toriile de familie. Insă de când bărbatul ei luăo- 
biceiul de-a sta cel puţin trei părţi ale anului 
prin Peatra, precum şi prin Iaşi sau Bucureşti, 
şi ea incepu să se schimbe, şi cu toată versta ei 
stătută, să capete gustul pentru lux şi toalete şi 
mai la urmă şi gustul pentru bărbaţi mai tineri 
decât al ei. Pe cuconul Alecu nu putea să’l mai 
sufere şi se mira cum putuse să trăiască atăta 
vreme cu densul. Lasă că şi el nu-i mai intra 
nici intr’o voe şi o dojenea de dimineaţa pănă ’n 
sară pentru cheltuelile cele peste măsură şi pen
tru mania ei de-a nu lipsi de la nici o petrecere.

Acum avea un prilej minunat de-a se duce şi ' 
mai mult la aşa numitele «soarele» din Peatra. 
Pica ei Maria se întorsese din Dresda şi trebuea 
să o poarte prin lume, să o facă* cunoscută prin 
societăţi. Dacă ar ţinea-o închisă ’n casă, se ’nţe- 
lege că nimenea nu s’ar interesa de dănsa ; şi 
apoi nu trebuea să se mai distreze biata iată după 
atăta chin şi învăţătură? Aceste le spunea cu
coana Agripina lui Negradi, şi multe altele incă. 
Scopul ei acum insă era de-a căuta un mire Mă
riei şi a se desbara de dănsa căt se poate de de-
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grabă, pentru a nu mai fi impedecată in planurile 
ei viitoare.

Maria nu ştia nimic din toate acestea, şi cu nă
dejde şi nevinovăţie era in ajunul să intre intr’o 
lume cu totul necunoscută ei pănă atuncea Ea 
era învăţată, bogată şi frumoasă, aşa încât mulţi 
o aşteptau cu cea mai mare nerăbdare să se arate 
in lume.

Maria era cam naltă, avea o talie mlădioasă şi 
toate formele trupului ei ii dedeau o închipuire 
din cele mai plăcute; dinţii ei erau de o l'rumu- 
museţă rară, moştenire de la mama ei; un păr 
negru, cam încreţit pe frunte şi împletit in doë 
cozi groase cari ’i cădeau pe umeri, şi nişte ochi 
albăstrui învăpăiaţi, măreau frumuseţea feţei sale 
regulate şi potrivite.

— Mă ’nchin cu plecăciune, zise cuconul llris- 
tea Cozmescu, intrând in odae la cucoana Agri- 
pina.

Hristea era prietinul casei, şi era tot atăt de 
bine văzut de Negradi, ca şi de femeia lui. El ’şi 
luase de samă să fie totdeauna de părerea ace- 

‘ lora cari aveau o poziţie mai înaltă decăt a lui, şi 
pentru nici un cuvănt nu ar fi îndrăznit să li se 
împotrivească intru ceva. Gosmescu putea să aibă 
vre-o cinci-zeci de ani, dar nimeni nu ştia adevă
rata lui- vărstă, şi el singur zicea că n’o ştie. Nu 
e vorbă, cucoana Nastasia Bogoslov, văduva pro- 

. topopului, care cunoscuse şi pe mama lui Hristea 
cănd era copilă, zicea că trebue să aibă acum pa- 
tru-zeci de ani, de vreme ce era deja pe lume in 
vremea eteriei. Tatăl lui fusese ciocoiu şi se imbo 
găţise pe lăngă postelnicul Metehnea, şi, impre-
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unà cu o avere de vr-o zece müde galbeni, el lăsă 
moştenire lui Hristea şi un caracter demn de stră
moşii sëi. Era umilit cu cei mari, obraznic şi asu
pritor faţă cu cei ce erau siliţi să se plece lui ; 
cinstea şi demnitatea nu-i veneau la socoteală de
cât dacă nu-1 ţineau parale sau nu-1 împiedecau 
de la nici un câştig. N’avea nici un simţiment 
pentru ţară şi pentru trebile obştiei; pe lângă a- 
ceste, era făţarnic şi ştia să căştige in crederea 
multor oameni, pe cari ’i ademinea prin purta
rea sa.

— Auzi dumneata ce istorie ! zise el cucoani 
Agripina; in alte lucruri poate i-aşi da dreptate 
lui coconu Alecu, dar aice n’am?ce zice şi me mir 
cum de-ai putut lăsa să iacă una ca asta... Lasă 
că am să-i vorbesc şi eu, să vedem nu-1 voiu îndu
pleca.

— Ui ! nu ’mi mai vorbi... facă mai la urmă cum 
i-a plesni in cap... dar ce face soţia dumitale? tot 
bolnavă ?

— Tot! sermana... eaca acum trei septămăni 
decănd nu s’a sculat din pat, şi nu ştiu zeu când 
s’o mai scula mititica... Am căutat’o la început 
cu babe, ştii mata baba Ioana, pe care mi-a trimes’o 
cucoana Săftica; dar peste trei zile i-a fost şi mai 
rău; dacă am văzut aşa, am chemat la urmă doc
torul, pe doctorul Arghir, fiindcă doctorul Mari- 
nescu era la ţară, unde se dusese să vândă nişte 
lemne. Acest Arghir ce-a făcut cea dres, i-a dat 
o mulţime de reţele pe cari le schimba pe mică 
pe ceas, şi la urmă in loc s’o îndrepte s’a îmbol
năvit şi mai tare sermănica. Dar cum s’a întors 
Marinescu l’am chemat şi pe dânsul, şi ce să vezi?

■
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a luat reţelele lui Arghir şi după ce le-a cetit a buf
nit de ris şi i-a dat şi el altele...[şi i-a fost şi mai 
rëu. Alaltăeri m’a sfătuit el să facem consult şi 
am chemat şi pe doctorul Burdea de la spital de 
la Nemţu; trebue să sosească astăzi sau mâine... Of ! 
tare ’s năcăjit cucoană Agripină !... da duduca 
Maria ce face. Vèzënd’o cineva, nici n’ar crede că-i 
fata matale, aşa a crescut de mare, şi apoi frumoasă, 
potretul mumi-sa ’n picioare...

— Tare mai eşti caraghios Hristachi... A, eacă 
vine şi Maria.

■— Sărut măriuşiţele duducă... pe semne nu te-ai 
săturat mata de atăta carte şi piano... căntai aşa 
de vërtos cănd am trecut prin salon, că nici iTai 
lua* sama la mine.

— Oh., vë cer pardon, domnule Cosmescu, fiţi 
sigur că a fost din greşeală...

—: Ce domnule, domnule... zi’mi moşule şi hai 
să ne ’mpăcăm, zise Cosmescu voind să o sărute; 
dar Maria se retrase cu iuţeală inapoi...

— A! am uitat să trimet Avollo-valse la Aglaea, 
zise ea eşind repede din odae...

— Şerpoaica ! mi-a scăpat din mănă
— Ei ce zici, Hristache, e bună de măritat ?

trebue să-i căutăm un mire...
— Da ce să te grăbeşti... lasă că miri sunt de

stui şi cu cât ’i aştepta mai mult, cu atăt ’i găsi o 
partidă mai bună... Ei! dar tot uit să me duc la 
cuconu Alecu Cred că ne-om intălni la soarea la 
Forăscu... Am să trec şi eu pe-acolo, aşa vre-un 
sfert de ceas, numai ca să fac plăcere soţiei mele 
care nu vrea să më vadă supărat.

— Poate nu am făcut bine ! intrebă Negradi

1
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pe Hristea, care intrase in canţelarie la dansul şi 
se trântise pe o canapea.

— Dacă nu te-ai pricepe nici dumneata să în
torci lucrurile, apoi nu ştiu zeu cine armai izbuti 
să le învârtească, respunse Hristea.

— Am să-l aduc inapoi...
— Foarte bine faci.
— Să-l pun la moşie...
— Cel mai nemerit lucru...
— Şi dacă s’a mânia Agripina pe mine, atăta 

pagubă...
— Si dobândă, răspundea Hristea de pe canapea, 

ca un ecou.
— Ai văzut pe Maria ?
— Chiar mai adineoară... s’a făcut frumoasă coz.
— încă o belea pe cap... are să trebuească s’o 

mărit şi pe dânsa şi să mai scot vre-o cinci-spre- 
zece mii de galbeni din pungă, tocmai anul acesta, 
cănd nu mi-a mers bine de loc A ajuns lumea 
de vănzare, Cozmescule ! crezi tu că mi-ar lua ci- 
ne-va fata, dacă nu i-aşi da nimica zestre ?

— Ti-ai găsit ! unde se mai însoară azi lumea 
ca in vremea noastră.... ai să fii nevoit să dai şi 
două-zeci de mii de galbeni, dacă ’i umbla după 
miri simandicoşi... bună oară deputaţi..

— De voiu găsi eu un om cum imi place mie, 
am s’o scot cu vr’o zece mii la capăt... cat des
pre deputăţie, am să mă aleg eu singur anul a-
cesta.

III.

Domnul avocat Forăscu dădea bal de ziu alui,
z
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adică de Sfanţul Dumitru. Invitase toata lumea 
care fusese la el la soareoa trecută şi o mulţime 
de alte porsoane pe cari nu le chema de cat la 
zile mari. Forăscu, care acuma era cel intăiu avo
cat din Peatră, prin urmare omul cel mai şiret din 
poalele Retricichii, avea o stare bunicică, şi era 
amestecat in politică şi in intrigile de tot soiul ce 
mrejeau Retrenii intre dânşii. El era avocatul şi 
povăţuitorul familiei Negradi şi stătea bine cu toată 
breasla judecătorească. Pentru nimica ’n lume nu 
ar fi jignit pe cel mai mic scriitoraş de la tribu
nal, şi de la uşier pănă la prezident cu toţii ’i 
surideau cu dulceaţă cănd ’l vedeau intrând in 
sală. Lasă că şi el era un om foarte plăcut: o 
faţă deschisă, nişte ochi mari, părul castaniu cam 
dat pe frunte şi nici o datăpeptănat cum se cade,
si niste favoriţi cari sburau in vânt. Ceea ce do- *> * «
vedea insă fineţa lui Forăscu era nasul ascuţit şi 
subţire, părea că e purtătorul ştiinţei avocatului şi 
că ştie să descurce lucrurile cele mai întunecate. 
Forăscu se ridicase şi el din clasa dejos, fiind mai 
intăiu scriitor la o moşie, şi cucoana lui păstrase 
obiceiurile şi purtarea de pe când erau săraci şi 
fără vedere ’n lume ; acuma Forăscu nu o mai băga 
’n seamă şi o trata ca pe o păpuşă inchizëndu-i 
gura la fie care minut : taci că nu ştii nimica !

Des de dimineaţă banda de lăutari a vestitului 
Sinică cântase sub fereştile odăei boerului şi a- 
cuma era inşirată din nou in ceardac aşteptând 
sosirea invitaţilor. Forăscu se primbla mulţămit 
prin casă, şi la lumina luminărilor de spermanţetâ 
nasul seu părea şi mai ascuţit; cucoana lui nu 
stătea o clipă locului, dădea porunci in coace şi
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’n colo, şi la cea mai mică nebăgare de seamă a- 
meninţa pe slugi că le va scoate ochii, că-i va da 
la căni şi multe alte amabilităţi de aceste; slugile 
se împingeau una pe alta, batjocorindu-se intr’una.

— Ai scos ga vanul cel cu nuci zăhărite din că
mară? întreabă cucoana Săftica Forăscu pe Anica.

— Am spus lui Ion să-l scoată şi mi-a răs
puns că nu-i treaba lui...

— Aşa! cheamă-1 încoace...
In acest minut se auzi un vu et in cămară ; Ion 

se sfădea cu Marghioala, şi in sfada lor scăpă din 
mână ga vanul, care se făcu bucăţi.

— Mănca-te-ar moartea tălharule! strigă cucoana 
Săftica dăndu-i o palmă... eacă treabă! păstram 
gavanul ista ca ochii din cap pentru cuconu Di- 
mitraki.... aleargă repede, ticălosule, până alăturea 
la cucoana Aristiţa, şi spune să’mi facă bine 
unul...

— Eaca vin ! strigă Anica venind cu grabă 
in spre cămară ; vin boerii, duducă !

— Vai de mine! şi eu la cămară ... da unde-i 
Mitică ?

In adevăr, vre-o două trăsuri intrau in acest timp 
in ogradă ; şi alţi invitaţi veneau pe jos mai in 
urmă : la balurile de provincie poate să se scu
tească ci ne-va de cheltueala tră surei şi chiar de 
frac. In trăsura d’ăntăi era doctorul Marinescu cu 
soţia lui Adela şi cu sora acesteia Aglaia ; in a 
doua venea cuconul Lascaraki Petreanu, unul din 
cei mai bogaţi proprietari din judeţul Neamţu şi 
cu unica sa fată Profira, cea mai urâtă «vergură» 
de pe faţa pămăntului. Pe jos venea doctorul Ar- 
ghir, părintele Mihalaki Prapur, şi substitutul Să- 
cultea.

cu
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Fie-care cum intra era primit la scară de Fo- 

răscu şi întovărăşit pănă ’n salon. Acolo se înce
peau felicitările şi respunsurile şi îndată veneau 
dulceţile şi cafeaua.

Curând după aceea intrară Alecu Negradi cu 
Agripina şi Maria ; in urma lor venea Dumitraki 
Negradi şi cu Hristea. Apoi o mulţime de lume 
mai măruntă : Frăsina Alimpici şi cu Aristiţa Ulu- 
ceanu, cele mai rele limbi din Peatră ; văduva 
protopopului cucoana Nastasia Bogoslov, şi cu ne
potul ei Vasile, profesor de istorie la gimnasiu şi 
care publica poezii in «Aurora provincială», ziar 
cotidian, apărând de doue ori pe septămănă, sin
gura gazetă a Petrei, de care se slujeau amăndoue 
partidele din oraş pentru a se batjocori şi a se 
face de ris. Poeziile lui Bogoslov erau mai mult 
politice şi băteau in minister, aşa incăt Forăscu, ce 
era cam din opoziţie, nu putea să primească decăt cu 
plăcere pe un asemenea luptător.

Salonul se cam umpluse ; dar numerul invitaţilor 
se mărea iără răgaz : eată şi maiorul Protici, mi
litar in retragere, care ’şi ţine pieptul soldăţeşte 
şi are un cap atăt de mic, in căt socotim că nu 
mai e nevoe de-a-1 descrie. El înaintează drept 
pănă la Forăscu cu ochii ţintă, 'Istrángé de mănă 
cu tărie şi fără a zice nici un cuvent, se întoarnă 
pe călcăe cu dosul la el şi se duce de se aşează 
intr’un fotoliu de lăngă piano, unde nu întârzie de- 
a adormi.

De-odată o mişcare se făcu in adunare : venea 
deputatul Guzgan şi cu noul prezident Sotir, un 
tënâr de vre-o douë-zeci şi patru de ani, care nu 
datorise postul seu decăt unor puternici spete. Fo-
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răscu alergă înaintea lui şi-i strânse améndouê 
mâinii ë cu căldură.

— Ce fericire simt, domnule Sotir, de-a te ve
dea la mine... O! nu-ţi poţi închipui căt me simt 
de onorat de vizita dumitale...

Şi toată seara Forăscu avu cea mai mare băgare 
de seamă să nu cum-va să se iacă vr-o nemulţu
mire «scumpului seu prezident», cum i plăcea a-1 
numi.

Mai venise altă lume incă şi lăutarii ’şi dregeau 
scripcele. înainte de-a începe balul insă, Maria, 
rugată de toată lumea, se puse la piano şi cântă 
cu măestrie, ăntăi menuetul din sonata a XX-a a 
lui Beethoven, şi pe urmă mai multe arii naţionale. 
La urmă căută hora lui Gheorghiadi.

— Asta zic şi eu că-i muzică, zise cuconul Di- 
mitraki, da nu flecării de cele nemţeşti de cari 
ne-ai căntat mai adineoară.

Mesele se dedeseră ’ntr’o parte, scaunele se a- 
propiaseră de perete, lăutarii începură să cânte şi 
balul se începuse. Solir valsa cu Maria, Bogoslov 
cu cumnata lui Marinescu, şi doctorul Arghir cu 
Profira Petreanu ; substitutul umflase şi el pe cu
coana Aristiţa Uluceanu şi o invărti pănă ce o trânti cu 
capulde fotoliul in care horăea maiorul Pro ti ci; acesta 
deschise ochii o clipă, şi după ce privi cu*ochii 
lui şterşi împrejurul seu, adormi din nou. Lăutarii 
’i trăgeau intr’una, şi Forăscu luă şi el la joc pe 
cucoana Agripina Negradi, care se gătise straşnic 
şi era cam prea.decoltată, ceea ce supărase foarte 
pe bărbatul seu.

Negradi vorbea cu Petreanu.
*— Foarte bine ai socotit cucoane Alecule, se

.
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te alegi deputat ; noi avem nevoe de oameni cu 
praxis, da nu de sturluibaţi cu limba de un cot şi 
in cap tufă. Şi ’n care partid ai de gănd să te alegi ?

— Cu guvernul ; aeolo’s oameni vechi şi înţele
gători de treabă, şi apoi e şi mai uşor... am să 
vorbesc eu cu prefectul şi-a scrie el la minister... 

— Ei apoi atunci poţi să le numeri ca ales.... 
Cănd se incepu cadrilul, sosi sub-prefectul Anton 

Căraărăscu cu cucoana lui, o feinee grăsulie şi 
foarte nostimă. El era întovărăşit de locotenentul 
de infanterie Prisăceanu, comandantul companiei 
care păzea închisoarea de la Pangaraţi.

Negradi se apropia de sub-prefect, şi o convor
bire foarte vie se născu intre ei; ofiţerul se puse 
la vorbă cu doctorul Marinescu, pe cănd Forăscu 
şedea pe-o canapea din odaia de-alăturea şi pă
rea că ascultă cu mare luare aminte la ce’i spunea 
cucoana Agripina. Intr’o altă odaie se întinseseră 
mai multe mese de cărţi şi in jurul lor se aşezară 
Maiorul Protici, deputatul Guzgan, Lascaraki Pe- 
treanu, cuconul Hristea Cozmescu, doctorul Ar- 
ghir, cuconul Dimitraki, şi un alt boer de la 
Neamţu.

— Ei, ce zici më rog de mascaralicul ăsta? să 
se aleagă Buduşcă primar! parc’ ar ii remas de 
ris oraşul Petrii., zicea Petreanu lui Guzgan.

— Şi acum ne-o mai trimes şi pe ţi neu 1 ăsta 
de prezident, urmă Petreanu şi mai mânios; pu
tea să aleagă un om cu mintea coaptă, dar nu un 
băetan.

— Are diplomă şi-a löst magistrat şi ’n Bucu
reşti.

— Aşi... ne trimet aice toţi oamenii de cari
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să se descotorosească... căt despre diplomă, 
şi nepotul meu diplomă, măcar că nu ştie doue 

buchii....
— Dar asta nu te’mpiedecă, cucoane Lascaraki, 

să’i cauţi vre-o slujbuşoară.... ba zeu, ia spune’mi 
ce i-ar conveni?

— Adecă zeu, s’ar putea să chibzuim ceva? 
zise Petreanu imblănzindu-se...

— Cum nu... bunăoară un post de procuror la 
Bacău, ştii aşa mai de-o parte...

— Minunat! iă asta pentru mine şi nu mai zic 
nimica de guvern.

— Las pe mine !
— Nici nu credeam să’mi meargă atăt de bine 

in astă sară, zise cuconul Dumitraki...
— Ai un noroc chior! respunse Hristea... te 

buzunăreşte rëu, domnule Arghir... de ţi-o merge 
tot aşa de bine, leală pe-o lună

In acest timp un bătrân reu îmbrăcat, cu ochii 
turburaţi, gârbovit şi nepieptenat se apropia., de 
scaunul lui cuconu Dumitraki şi se uita cu cel 
mai mare interes in jocul acestuia, bucurăndu-se 
cănd căştiga, intristăndu-se cănd pierdea. Era ves
titul Cigulea, care in tinereţa lui avusese peste treL 
sute de mii de galbeni şi Ie mâncase in căţi-va 
ani cu cărţile şi cu petrecerile. Intr’o singură că
lătorie la Paris, unde mersese cu trăsura şi cu 
bucătarul lui, cheltui doue-zeci de mii de galbeni. 
La cărţi avusese intrăm timp un noroc nespus şi 
venea îa joc cu-o căciulă plină de petre scumpe; 
pană ce intpo seară pierdu trei moşii una după 

• alta, şi de atunci nu se mai ridică nici odată. A- 
cum era lipit pământului şi ţrăia de azi pe mâne.

voesc
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Nenorocitul jucător se imprumută de la cu conu 
Dimitraki cu cinci-zeci de bani şi ceru voe să’i 
pue pe-o carte.

— Mai ales, mai ales, cucoane Manoli... ziseră 
jucătorii plini de respect pentru o remăşiţă atăt 
de glorioasă din nişte timpuri cari nu au să se 
mai intoarcă.

Cigulea pontase in potriva maiorului Protici, 
care câştigă cei cinci-zeci de bani şi’i puse in bu
zunar fără cea mai mică sfială. Bietul Cigulea re- 
mase desnădăjduit şi se uita cu adăncă mâhnire 
la banul care intra in punga maiorului.

Cucoana Nastasia Bogoslov se retrăsese in altă 
odaie cu părintele Mihalache Prapur, şi vorbeau 
lucruri de pe cealaltă lume.

— Rea ë lumea părinte! rea e lumea... nu mai 
merge nimeni la biserică, nici nu se mai posteşte.

— Nici sărindare pe la biserici nu se mai dau, 
respunse părintele Mihalachi, care era ăncă roşu 
la faţă de vinul ce'l băuse cu vre-o trei ceasuri 
mai nainte, şi se tot uita pe furiş să vadă oare 
nu se pune masa.

— Ei, da sfinţia ta cum o mai duci ? mai iai 
ceva de la molifte, botezuri sau îngropări ?

— Cu botezul tot am dus’o bine; zilele acestea 
am mai făcut şi nişte masle nevestei lui Iiristea ; 
căt despre îngropări, prost de tot, de vre-o trei 
sëptëmâni n’a murit nici un creştin mai dihaiu.

In vremea aceasta bărbaţii tot părăseau înceti
şor unul căte unul salonul de danţ şi se duceau 
in cel unde se jucau cărţile. Negradi se puse la o 
masă cu sub-prefectul şi cu doctorul Marinescu. • 
Peste vre-un ceas trecu şi militarul la postavul

V
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verde si mai la urmă sosise şi Sacultea, şi părintele 
Mihalaki, şi Vasile poetul. In odaia unde adormise 

Nastasia Bogoslov se aşeză o masă decucoana
cărţi pentru cucoane şi împrejurul ei se aşezară 
Frăsina Alimpici, Aristiţa, madam Marinescu şi so
ţia lui Forăscu. Fetele remaseră lângă piano şi 
ascultau ce lo spunea prezidentul Sotir, singurul 
d’intre bărbaţi care nu fugise dincolo.

Forăscu vorbea intr’una cu Agripina.
— Da, dumneata me cunoşti de mult pe mine, 

precum te cunosc şi eu pe dumneata ; ’ţi spun că-i 
lucru hotărât şi că am să fac cum ine vei inveţa.

— De mult aveam şi eu aceleaşi gânduri ; dar 
n’am indrăsnit... respunse Forăscu.

— Ţi st, mai incet, să nu ne audă ci ne-va. 
Acum că am regulat toate, putem să ne des
părţim.

Forăscu se sculă voios, şi ce făcu ce drese, mo
mi şi pe prezident să joace cu el cărţile. Fetele 
remaseră singure şi vorbeau incet intre ele, pe cănd 
Maria cânta cu-o mănă din piano.

Afară era tăcere mare şi începuse a ploa. De
odată se auzi o trăsură, care intră cu repeziciune 
in ogradă. Forăscu se sculă să vadă cine a venit. 
Doui tineri îmbrăcaţi in frac se scoborîră şi intrară 
in salon.

— Iorgu ! strigă avocatul strîngăndu-1 in braţe. 
Intr’o clipă vestea se răspândi in toate odăile ; 
cucoana Agripina leşină, şi cele-alte dame căuta 

Să o aducă in simţiri; Negradi asvărli cărţile şi se 
sculă cam galben la faţă,' ear Maria se aruncă in 
braţele fratelui ei.
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Toată lumea ’l înconjură şi ’i făcea mii ele 

intrebări.
— Cănd ai venit ? ce ai de gănd să iaci ? nu 

iai ceva? ce eşti aşa galben? nu şezi jos ?
In puţine cuvinte, Iorgu le lămuri că sosise cu 

vre-o doue ore mai nainte, şi aflând că familia lui 
e la domnul Forăscu, se imbrăcă repede şi veni 
la el.

Mama lui se sculase şi ’l săruta minunăndu-se 
căt s’a făcut de frumos ; Negradi ’i strânse mana 
şi-i vorbi cu oare-care răceală.

— Cred că nu eşti ostenit ?
— De loc ; pot să stau pănă la sfârşit aici ; 

numai daţi-mi voe să vă recomand pe domnul Le
on Valerianu, cu care am făcut prietenie la Viena 
şi cu care am călătorit împreună pănă acuma.

Toată lumea examina din cap pănă ’n picioare 
pe noul venit.

Cucoana Aristiţa împingea cu cotul pe vecina sa.
— Ştii că-i nostim, soro !
Valerianu era bine făcut şi faţa lui insufla cea 

mai mare simpatie şi încredere. Era blond şi avea 
un păr de o^ culoare aurie şi nişte ochi albaştri 
cari-l prindeau de minune. El era transilvănean, 
şi după ce învăţase căţi-va ani dreptul in Viena şi 
’n Pesta, se lăsă de studii regulate la moartea u- 
nui moş al său, care-i lăsă o moşie intre Tulgheş 
in Borsec, la o depărtare de vre-o cinci ore de 
moşia lui Negradi. Ei trăise mult timp prin Ro
mánia liberă incăt se desbărase de vorbitul şi de 
pedanteria ungurească, • şi acum venea pentru a 
doua oară să ’şi vadă moşia. La Viena Iorgu ’i 
propuse să treacă prin Peatră şi Valerianu primi
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mulţămire. Venirea acestor cloi tineri schimba 
totui privirea balului ; boerii şi cucoanele se lă

sară de cărţi, şi cavalerii din Peatră, Argliir, Bo- 
goslov şi Săcultea, care mai inainte se intrecuseră 
a face curte domnişoarelor, acum nu mai ziceau 
nici un cuvent şi se uitau la Iorgu şi la Valerianu 
cu mirare, dar şi cu oare-care ură. Iorgu era îm
brăcat de minune şi frumuseţa lui firească era 
scoasă mai mult la iveală ; verva lui parisiană a- 
trăsese luarea aminte a intregei societăţi asupra 
lui, şi fiica lui Petreanu ’1 sorbea cu ochii.

Valerianu vorbea cu Maria, care simţi mare plă
cere cănd auzi că ei sunt vecini şi că este cu pu
tinţă ca la vara viitoare să se intălnească mai des.

— Deja acuma ’mi pare rëu că nu pot să stau 
mult timp in Peatră şi să me bucur de găzduirea 
fra tel u i d u mneavoastră.

— Şi ce ve impedică să nu staţi mult timp in 
Peatră ?

— Me impedică...
— Haklern Mario, zise cucoana Agripina. Alecu 

se teme să nu fie ostenit Iorgu şi zice că ar fi 
bine să ne intoarcem mai degrabă acasă.

Peste căte-va minute Negradi şi cu familia lui 
’şi luâ adio de la Forăscu, de la cucoana lui şi 
de la cei-l’alţi invitaţi de-a răndul, pe urma ple
cară impreună cu Valerianu. Afară ploa cu cofa, 
cum zice románul, şi desimea norilor dovedea că 
ploaia are să ţie mai multe zile. Pe uliţele ne
pavate ale Pietrei ploaia 'şi făcea drum prin 
mici riuleţe, şi bălţi glodoase se întindeau pretu- 
tindini. Fanarele se stinseseră intr’o mulţime de 
locuri şi caii nu înaintau decăt cu greutate. Peste

cu
cu

!
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cle-abea tvăsura ajunse acasă, deşi de-vre-un ceas 

părtarea nu era aşa de mare.
In urmă, spiritele cari începuseră a lâncezi 

înainte de venirea lui Iorgu, se înflăcărară din 
nou şi toată lumea vorbea de inturnarea fiului lui 
Negradi.

— Nu’s lucrurile cum sé arată, spunea cucoana 
Frăsina Alimpici Aristiţei; trebue să fie ascuns 
ceva dedesupt...

— Mai ştii soro; ş’ apoi ai vëzut că şi Negradi 
pare burzuluit cu femeea lui.

— Aşa-i, aici poate să aibă dreptate; dacă i-o 
venit gust şi ei de marafeturi, cănd are fete de 
măritat... crezi că n’am auzit ce-a vorbit cu Fo-
i'ăscu cănd erau colo pe canapea...

— Nu mai spune... ean s’aud şi eu. Şi amăndoe 
gaiţele se puseră a vorbi la ureche.

— Poftim la masă, zise cucoana Săftica, femeea 
lui Forăscu; ea venea pe semne de la bucătărie, 
căci era grozav de roşiă la faţă.

Forăscu dădu braţul soţiei lui Marinescu şi o 
puse in capul mesei ; Sotir, care nu prea fusese 
băgat in samă de cei doi tineri, venea cu Aglaea 
In capătul celalalt al mesei se aşeză părintele Mi- 
halache, doctorul Marinescu şi maiorul Protici, trei 
beţivi de frunte, aşa cum numai prin provincie se 
mai pot găsi cu greutate. Cealaltă lume se aşeză 
cum putu.

Intăi se aduseră nişte mezeluri şi ciorbă de roze 
cu alămăe, feartă in smântână ; fumul ei cald dă
dea mare gust de mâncare ; căt-va timp nu se 
auzi decât vuetul lingurilor intrând in farfurie şi 
sorbitul ciorbei, şi din cănd in cănd căte o resu-

i
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fiare de satisfacţie a părintelui Mihalache. Pănă 
ce se aduse curcanul, nu se făcu multă vorbă îm
prejurul mesei; dar după ce lumea gustă din cur
canul umplut, fript in unt proaspăt, după ce mai 
multe gărăfi se deşertaseră, conversaţia se ridica 
încetul cu incetul pănă ce se prefăcu in larmă. 
Duducele nu mâncau mai nimic, şi Arghir şi Să- 
cultea leTăceau curte intr’una, voind să le slujească. 
Intru căt priveşte pe cei trei din capăt, fălcile nu 
le mai stau şi butelcile se deşertau mereu.

Lăutarii începură să acompanieze cu cobzele şi 
scripcee lor pe Ion scripcarul, care cănta cu foc: 

Cănd ora de ’ntristare 
Va tulbura vre-odată...

Locotenentul de la Pangaraţi se cam ameţise 
şi voea să explice su prefectului un nou sistem de 
puşcă, pe care are să’l incondeească el, numai dacă 
i-ar da guvernul ceva parale. Forăscu făcea curte 
femeii lui Marinescu, pe cănd cucoanele Aristiţa 
şi Frăsina se călcau pe picior şi ’şi făceau deose
bite semne, arătănd cu coada ochiului cănd pe ad
vocat, cănd pe vecina lui, căncl pe So tir, care is
torisea nişte anecdote Aglaii şi Profirei. Maiorul 
Protici deveni şi mai tăcut uecăt adineoară, dacă 
e cu putinţă, şi ochii lui priveau, fără un dram 
de inteligenţă, cănd la solniţă, cănd la podele.

Părintele Mihalache şi cu Marinescu beau intr’
una şi strigau la lăutari să cănte, şi le treceau pe 
sub mană căte-un pahar de vin.

La urmă preotul Vasile se sculă şi închină in 
sănătatea lui Forăscu, zicend că nu va uita nici 
odată primirea ce i s’a făcut in această ospitalieră 
casă. După densul vorbi sub-prefectul ; pe urmă



30
Sotir şi cu militarul, care se incurcâ şi nu putu* 
rosti nici o frasă cum se cade. La urmă se sculă 
cu conul Hristea şi ura lui Forăscu să se aleagă 
deputat şi cu ajutorul lui Dumnezeu mai încolo, 
ministru, pentru ca să’şi indatorască prietinii, 
să’şi pună toate neamurile in slujbă şi să ridice 
tërgul Petrei cum a fost in vremea lui Ştefan 
Vodă.

Forăscu beu in sănătatea companiei şi in special 
a scumpului seu prezident., pe urmă in sănătatea 
lui Negradi şi a cucoanei Agripina.

La închinare lăutarii căntan şi maiorul Protici 
se sculă drept in picioare, ciocnea cu toţide-aren- 
dul şi pe urmă înghiţea vinul fără ca să resufle, 
apoi umplea iar repede păharul. El adunase 
vre-o căteva butelii lăngă densul şi acum începuse 
să le comande, zicendu-le din cănd in cănd : drepţi !

După masă cu toţii trecură în salon; se incepu 
o horă. Cei trei ansă nu voiră cu nici un preţ să 
se scoale de la masă şi deşertau garafele intr’una. 
Părintele Mihalache începuse să cănte ca la bi
serică.

Cuconul Lascaraki, care până acum se ţinuse 
binişor, umbla după Adela, femeia lui Marinescu, 
şi o strângea de talie. Ea’l dedea la o parte.

— Dar fugi d’aici musiu Petreanu !
— Nu aveţi milă de mine, respuudea acesta 

plăngend; sunt un om bătrăn şi vëduvoiu şi ni
meni nu vrea să më ingrijască; unde’mi e fata? 
şi ea m’a lăsat şi s’a dus

Petreanu se lăsă tot mai tare pe cucoana Adela, 
şi intr’un moment, cănd se dădu aceasta intr’o 
parte, lunecă şi căzu tocmai sub pian, de unde’l
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! scoase intr’o clipă Arghir si cu Săcultea, cari de

veniseră duşmani de moarte din pricina Profirei.
De la o vreme, cuconul Lascaraki se apucă de 

hărţag şi acuma fata lui plăngeatemendu-se să nu 
se bolnăvească. Ca să nu facă vre-o şotie, Forăscu 
el duse in odaia lui de culcare, unde ’l desbrăcâ 
de surtuc şi de ciuboate; ănsă şi aşa. voia să se 
întoarcă in apoi in salon.

— Da ce? N’aveţi să me închideţi, să me tri- 
meteţî la Pangaraţi ? ce v’am făcut eu ? eu sunt 
om cu stare, am doue moşii şi bani gheaţă pe 
lengă honurile rul...luralein besacteaua din etacul 
Profiri tei.

Pentru ca să nu facă vre-o posnă, se rănduise 
tinerii Săcultea şi Arghir drept pază; ei erau să 
se schimbe din ceas in ceas.

Militarul adormise pe-o canapea şi sub-prefec- 
tul trecea dinlr’o odaie intr’alta, cănd jucănd hora 
in salon, cănd bend cu cei trei. Părintele Miha- 
lache se înroşise de tot şi se uita crunt împrejur; 
el striga să’i aducă polobocul sus şi să nu mai 
umble cu fleacurile, adecă cu garafele. Maiorul, care 
ţipa acum mai des : drepţi, începu şi el a se ţine 
strămb. Cuconul Dimitraki, care de vre-o jumă
tate de ceas se pusese şi el la beut, propunea să 
măntue beţia ca in vremea veche, adecă: să pue 
pe nişte feciori să ridice masa cu toate garafele 
şi păharăle de pe ea şi să plece pe uliţi. Lăutarii
erau să cănte înaintea lor si societatea să vie in*
urmă si să se oprească la toate respăntiile ca 
să bea.

— D’apoi bine cucoane Dimitraki, plouă groaz
nic afară, zise sub-prefectul.
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— Nu’rai pasă, aşa vrea părintele Mihalache.
— Amin ! Doamne milueşte... respundea părin

tele ca şi cum ar fi respuns din fundul pivniţei.
Marinescu căzuse sub masă; la urmă se imbătâ 

şi sub-prefectul, şi pănă ’n ziuă toţi bărbaţii ve
niră de-a rendül şi se imbătară. Zorile ei găsi 
adormiţi, care pe masă, care sub masă, care intr’- 
un fotoliu şi pănă pe o laviţă din antret.

In tot timpul cucoanele jucară cărţi sau făcură 
pasians.

Lăutarii se imbătase pe de altă parte, şi slu
gile făcură ca lăutarii.

Acum se năştea întrebarea: cum toată această 
lume era să se intoarcă acasă? Glodul se făcuse 
atăt de adânc si ploaia se mărise astfel, incăt nu 
mai era chip să iase cineva in uliţă. Din trăsurile 
musafirilor nu eraiaţădecăt aceea a sub-prelectului, 
fiind că rămăsese de cu sara acolo. Petreanu spu
sese să’i vie trăsura la ziuă şi acum erau opt cea
suri şi nimeni nu se arătase ăncă de la densul. 
Negradi trebuia să trimită trăsura lui dupe cuco- 
nul Dimitraki, dar căt era uliţa de lungă nu se 
zărea cel mai mic picior de cal. Doctorul Mari
nescu, Hristea şi Solir se sfătuiau intre ei cum să 
se intoarcă, pe cănd cei mai mici : substitutul, 
preotul şi cu doctorul Arghir, se uitau desnădăj- 
duiţi aiară la ploaia ce cădea pe acoperemëntul ve
cin şi se strecura in şiroaie prin ulucile de tini
chea cari zuruiau.

In sfârşit, după multă vorbă şi după multe pla
nuri, se hotărî ca trăsura lui Forăscu şi cu acea 
a sub-prefectului să ducă mai ăntăi acasă pe doc
torul Marinescu şi pe cuconu Lascaraki, şi intor-
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cëndu-se să dea de veste pe la curţile celorlalţi 
musafiri.

Trăsura, care porni cu cuconul Lascaraki, nu a- 
pucă să facă o sută de paşi şi se inglodă atăt de 
tare incăt vizitiul fu nevoit să deshame şi să în
locuiască caii cu boi. Unii se întoarseră tot cu boi 
acasă, alţii călare; vre-o căţivain sfârşit remaseră 
până a doua zi, cănd se mai linişti vremea, care 
de mult nu fusese aşa de rea.

Oraşul Peatra, capitală de judeţ şi căpetenia 
munţilor,de obiceiu atăt de... mort, părea şi mai 
mort, adormit in mantaua de glod care învelise 
ca un giulgiu umerii sei (dupe spusa lui Bogo- 
slov). Uliţele şi casele păreau pustii, numai pe ici 
pe colea se zărea căte*un nenorocit intrând prin . 
mlăştini şi ţiuendu-se de garduri, pe unde hămă- 
iau căinii. Nimeni nu indrăsnea să se mute pe-o 
aşa vreme; numai printr’o mulţime de ceardacuri 
se vedeau mobile grămădite şi prin unele odăi se 
zărea căte-o slujnică dănd cu badaneaua de pereţi.

Se zice că in această zi vrednică de pomenit se 
născu in capul unui fiu al Pietrei originala ideie 
de-a petrui uliţele oraşului, măcar că bolovani se 
găseau căţi nu trebueau in toate părţile şi pănă sub 
ferestrile domnului primar, a căruia casă se află 
lângă Pietricica. Tot in acea zi, un alt petrean, 
binecuventat fie numele seu! izvodi un chip prin 
care fanarele erau să fie aprinse chiar in nopţile 
cele mai întunecoase şi mai fără lună, şi aceasta 
nu pentru câteva ceasuri, ca la Neamţu sau alte 
oraşe neînsemnate din ţinut, ci pană după miezul 
nopţii.

Singurul om care se bucura de-o aşa vreme, era

î
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jValériáim; astfel găsea mijlocul de-a sta mai mult 

timp in societatea plăcutei surori a lui Iorgu.
!

IV.

Iorgu avusese o întrevedere cu tatăl-seu, după 
care pierdu ori-ce nădejde de-a se mai întoarce 
înapoi. El plecase cu grabă din Paris crezënd că 
va îndupleca pe părintele sëu, şi era cu atăt mai 
sigur de isbăndă, cu căt ştiea că mama lui ei lu
ase partea. Acum insă ëi părea rëu că venise, căci 
ori cum fie, cu ceea ce i-ar fi dat Agripina putae 

. să mai stea in streinătate, unde era înlănţuit de 
focul dragostei. El iubea la nebunie o tënërà fran
ceză, căreia la plecare ëi spusese că va reveni cel 
mult peste-o lună. In zadar jurase el tatălui-seu că 
se va indrepta, Negradi remase statornic, cu atăt 
mai mult, cu căt ştia că prin aceasta face in ciuda 
femeii sale.

— Ar putea să nu më ţie un ban starea ta in 
Paris, tot nu te-aş lăsa, fiind că eu vreau să scot un 
om din tine, iar nu un flecar, care să părăduiască 
in căţiva ani moştenirea ce’ţi voiu lăsa. De aceea 
pleacă la munţi băete, munceşte şi fă bani, lucru 
ce n’are să’ţi fie greu cu ajutorul meu, şi apoi fă 
cum te-o împinge capul.

— Dar lasă-me să mô mai întorc măcar pentru 
o lună înapoi...

— Ba nici pentru o zi...
— Atunci cănd să plec la munte? întrebă Iorgu 

liniştindu-se de-odată.
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— Sëptëmana viitoare dacă pofteşti, respunse 
Negradi uităndu-se lung la densul.

Părintele şi copilul mai schimbară o căutătură 
şi se despărţiră, cel ăntăi mâhnit că nu va avea 

moştenitor demn de dënsui, cel-alt ierbend de 
mănie şi făgăduindu-şi că va resplăti cu dobândă 
părintelui sëu stricarea carierei şi-a fericirei sale.

— Ce pot să fac eu pentru tine, dragul mamii, 
fi zicea peste căte-va minute cucoana Agripina ; 
ştii că cu tatăl tëu nu-i de jucat; cănd a hotărât 
un lucru, nici dracu nu-lmai întoarce. Şi apoi, fără 
de aceasta, de o bucată de vreme parcă s’a făcut 
şi mai hursuz ; nimeni nu poate să’i mai intre ’n 
voe şi hojma më dojeneşte că nu fac economie. 
E de o sgărcenie ne mai pomenită ! Nu inţeleg 
ce planuri poate să aibă ’n cap...

Tu du-te frumuşel la munte şi caută toate mij
loacele să te distragi... mai vino din cănd in cănd 
prin Peatră, dacă ’ţi va fi prea urăt. Căt despre 
mine, eu am să lucrez din toate puterile pentru 
tine, căci ştii căt ’mi eşti de drag. Cum voiu rupe 
ceva parale delà tatăl tëu, am să ’ţi le pun de-o 
parte, sau să ’ţi le trămit, dacă voeşti. Caută şi tu 
şi nu prea fi aşa econom ; dacă’i putea smulge 
ceva, smuls să fie, că are de unde. Ce dracu ! Cu 
o avere aşa de frumoasă să nu ne putem folosi de 
nimica !

Tu primeşte pe Dimitraki, că eu më duc să më 
gătesc.

In adevër, cuconu Dimitraki intrase in odae. El 
era cu vr’o căţi-va ani mai mare decăt cuconu 
Alecu şi era mai puţin purtat prin lume : cuconu 
Dimitraki înfăţişa tipul de vechiu boer moldovean,

un

J
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get-beget, coada vacii, cum ’i plăcea lui să spună ; 
se îndeletnicea foarte puţin cu politica, nu avea 
nici o încredere in Romănia şi ’şi făcuse o idee 
exagerată de puterea turcului şi-a muscalului; a- 
vea faţa pălită de soare şi nu era scârbit decât a- 
tunci cănd semănăturile nu-i eşiau după gust. El 
plăngea. intr’una vremea lui, cănd era tânăr, cănd 
Moldova era fericită şi cănd birurile erau mici.

— Ei, eiIorguşorule, ’ţi-a venitdehac Alecu; bre, 
bre, bre ! cum să nu se sature omul de atâtea 
berbantlicuri şi pehlivănii ! ai umblat tu cu taifa
suri vre-o doi ani de zile, dar la urmă te-a şi 
prins cu mâţa ’n sac ! ba zëu, ia spune’mi: era fru
moasă franţuşca?

— Lasă-me, moşule, că acum nu am gust de şagă, 
respunse Iorgu cu blândeţe, căci ţinea la moşul 
seu; nu vezi că nu ’mi e bine ?

— Da cum sa nu vëd, păcatele mele ! eşti mai 
galben şi mai ovilit decât anul trecut. Ş’ apoi nici 
nu raë mir cu viaţa care o duceai ; uite la mine, 
dacă şed binişor, am mai mult sânge dccăt tine ’n 
faţă.

— Lasă că m’oiu ingrăşa, n’ai grije.
— Se’nţelege, dacă’i mânca şi’i dormi colea creş

tineşte şi nu ţi ’i bate capul cu fiecării franţuzeşti. 
Ş’apoi aerul de munte...

— Aerul de munte ! respunse Iorgu cu ironie.
— Da ce, poate nu’ţi place să te duci acolo? 

Ce, e locaş de strigoi ? Nu ne-am făcut cu toţii 
averea prin codri şi prin munţi ? Acum cănd ţi-ai 
fantaxit toate, poţi să te pui puţintel şi pe lucru

— Mie ’mi place altfel de lucru
— ’Ţi place să stai rostogolit pe o canapea şi
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să ceteşti braşoavele nemţeşti ; ’ţi place să trăeşti 
in zaifeiuri şi să bei ciubuc şi cafea; da să mun
ceşti, ba ! halal nepot ! Asculta-më pe mine bre! 
că eu am îmbătrânit in zile rele şi ştiu mai multe 
clecăt tine, care nu eşti decât un plud... tată-teu 

s’o strădănuit şi s’o schivernisit atăta, ca să-i 
mănânce fecioru-sëu banii cu matrapazlicuri... şi 
chiar de te-ai pichirisi tu, trebue să-ţi spun că are 
dreptate. Nici nu spun insă că nu ai să-l îndupleci 
dacă te-i purta bine... numai şi tu nu arăta atăta 
dărzie, fii mai blajin in vorbele tale şi ia l tot cu 
tererem.

— Eu ? n’ai să me auzi nici-odată rugăndu-me 
dumisale.

— Bre, că nătâng mai eşti; n’am vëzut incă aşa 
om tehuiu!

nu

Bietul betrăn se silea să induplece pe băeat a 
se purta bine cu tatăl-seu şi tot-odată a-1 incre- 
dinţa că viaţa de ţară e foarte prielnică.

— Halal vreme am mai ajuns ! Tinerii se împo
trivesc celor bătrâni şi se cred mai cu cap decăt 
dânşii; şi după ce li s’au intors minţile de nemţi, 
apoi nici nu pot să mai sufere bietele noastre dea
luri şi câmpii. Unde-i vremea mea sermana, cănd 
tremuram dinaintea mai marilor mei şi nu me 
gândeam decât la ogor ! Ajungă’ţi băete cât ai 
dus’o şi incepc o nouă viaţă aicea intre ai tói !

— Da ce-mi vorbeşti flecării moşule, parcă ani 
să te ascult.

— Plecării !
— Căt oiu trăi am să më gândesc la ceea ce am

plătesc douëperdut şi munţii dumneavoastră nu 
parale pentru mine, şi Peatra nici atăta...



38
— Nu ştii ce vorbeşti, mëi băete.
— Ba mai bine decât crezi dumneata.
— Ei apoi, de nu ţ’a trece aleanul de voe, ţa 

trece de nevoe.
— De nu mi-a trece, ştiu eu ce am de făcut.
— Vëd că cu tine nu pot să o scot Ia capăt; am 

vrut să’ţi fac bine, dar dacă eşti aşa de îndărăt
nic : parapanghelos.

— Cel mai bun lucru ar fi să me laşi in pace 
moşule, căci nu ne potrivim in gusturi.

— Ai dreptate : gustul filonichie nu .are; du-te 
pârlii, că de acum nu mai catadisesc să mai stau 
la vorbă cu tine.

Bătrânul eşi dănd din cap, pe jumătate mănios, 
pe jumëtate plin de milă pentru băeat.

— Dragostea, bat’o părdalnicul ! ’şi zicea el.
Iorgu,pe de altă parte, se puse să scrie o scri

soare, dar după cele intăi fraze scăpă condeiul şi 
capul ii căzu pe mănă.

Maria era la piano, şi Valerianu, aşezat intr’un 
fotoliu lăngă dănsa, ii vorbea.

— Cum găseşti societatea din Peatra, domnule 
Valerianu, dumneata care ai trăit in lumi atât de 
deosebite.

— înţeleg de ce ’mi puneţi o ast-fel de ’ntre- 
bare; dar tocmai fiind că am trăit in lumi deose
bite, me feresc de-a vorbi rëu de dânsa.

— Dacă nu vorbiţi, atunci vë gândiţi, şi este tot 
una. Eu drept să vë spun, nu aveam nici o idee 
inainte de-a më întoarce, şi puţinele iluzii căte am 
putut să mi le fac, au perit intr’o clipeală ! şi acum 
nu găsesc in jurul meu decăt fiinţe ce ’mi sunt 
nepăsătoare sau chiar urăte. Ori unde më intőre

ţ

;
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nu am pe nimeni de seama mea, şi intr’un oraş 
destul de mare me găsesc ca ’ntr’un pustiu.

— Repede aţi mai făcut experienţa.
— Nu a fost greu de loc; toate femeile de aici 

se mănâncă intre ele şi caută toate chipurile să’şi 
facă rëu una alteia şi să iscodească vorbe rele pe 
socoteala vecinului. Cu căt eşti mai binecrescută 
şi te porţi mai bine cu ele, cu atăt te urăsc mai 
mult.

Conversaţii nu auzi decăt de dulceţi, saucritiră 
asupra capelei cucoanei X, sau istorisiri de ceea ce 
a vorbit cine-va intr’o societate despre dumneata. 
Căt despre bărbaţi, aţi avut căteva pilde astă-sară: 
proprietari ignorenţi, caii ’şi petrec viaţa in cărţi, 
şi tineri lipsiţi de judecată, cari nu pot să ’ţi 
spună alt-ceva decăt : ab! domnişoară, sunteţi un 
angel ! sau: aveţi nişte ochi de heruvim, numai a- 
ripile vè lipsesc !

Valerianu respunse zimbind :
— Aveţi un mare talent de observaţie, i^u drept 

să vë spun, nu am găsit societatea petreană 
intocmai astfel precum mi-o descrieţi, sau cel 
puţin nu am vezut’o cu ochi atăt de posomorâtă 
ca acei cari se uită acum la mine.

Maria, care se uita la Valerianu încreţind din 
sprâncene, se făcu indată voioasă şi rise cu hohot.

’ —Trebue să priviţi societatea in care aţi intrat 
pe partea ei comică şi să rideţi in ţoale prilegiuriie 
ce vi s’ar infăţişa de-a face vre-o cunoştinţă nouă 
sau de-a afla vre-un obiceiu caraghios. Dacă veţi 
lua lucrurile serios, nu cred să duceţi o viaţă fe
ricită

— Fericită ? nu, căt despre asta sunt sigură.
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— Din scepticism aţi ajuns acum la desnadăj* 

duire...
— Nu zic asta... ;
— Căt despre mine, nu me plâng de venirea

mea in Peatra, unde am avut prilegiul de-a face 
cunoştinţa cu părinţii dumneavoastră, unde mi-am 
intărit prieteşugul cu domnul Iorgu, şi unde am 
intălnit o persoană atăt de bine educată şi de gra
ţioasă...

— Ca doamna Marinescu..-
— Sunteţi rea la inimă; nu me lăsaţi să spun 

şi eu odată in viaţa mea ceva adevërat...
— Dacă acum era să spuneţi cel intài adevër, 

atunci vë sfătuesc să vë duceţi fără întârziere spre 
pocăinţă la vre-o monăstire...

— De mult am de gând s’o fac aceasta, căci 
mult am greşit in această lume... numai cred că 
şi Peatra ’mi convine minunat pentru un aseme
nea lucru, de vreme ce, după spusa dumneavoastră,
e un oraş atăt de pustiu, atăt de gol, o adevărată 
săhăstrie...

— Pentru mine.
— Aveţi dreptate; pentru mine e cu totul alt

ceva. Eu, care am trăit pănă acum o viaţă sbu- 
ciumată in vertejiul oraşelor mari, am vezutcă nu 
vuetul şi schimbările necurmate pot să mulţumească 
pe un om intr’una, şi că, după atâtea ispite şi su
părări, un oraş ca Peatra ar putea să’mi aducă 
mai multă pace şi mai multă mulţumire decătam 
intălnit ori unde.

Şi vorbind ast-fel, Valerianu se aplecase spre 
Maria şi, se uita cu zimbet la dënsa; ea insă părea 
că resfoeşte cu nepăsare nişte noate, pe cănd in 
adevër trebuia să fi fost mişcată.
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In acest timp, cuconul Dimitraki se ivise la uşa 
salonului şi fără a iî vëzut de nimeni, se uita cu 
interes la cei doi tineri.

— Bre, bre, bre ! ’şi zicea el, eacă oameni cari 
se inţeleg cum ’mi place mie; parcă’s o pereche 
de hulubaşi, de aceea nici nu le stric eu cheful.

Şi betrănul se depărtă vesel şi dănd din cap.
In cele-lalte zile, Valerianu stătea ceasuri în

tregi la vorbă cu Maria, care găsea o plăcere nes
pusă a-1 asculta. El ’i vorbea de literatura ger
mană, de Goethe şi de Schiller, de muzica clasică 
şi de muzeele Germaniei ; apoi de lucruri mult 
mai interesante şi mai dulci. Vremea era urătă, 
ploaea nu inceta, şi lumea fiind nevoită să stea in 
casă, găsea intru căt-va lucru firesc ca Valerianu 
se petreacă in compania Măriei. Iorgu era tles- 
gustat de lume şi le vorbea foarte puţin. Cucoana 
Agripina avea minţile întoarse şi puţin ’i păsa ce 
făcea fata ei; singurul om care vedea cu ochiu 
rëu şederea lui Valerianu şi intemeerea preleşugu- 
lui intre densul şi fica lui Negradi, era Hristea 
Cozmescu.

Negradi era preocupat de o mulţime de gân
duri, pentru ca să aibă vreme să bage in samă 
mişcările tinerilor. El părea că’şi schimbase carac
terul de un timp incoace : se făcea din ce in ce 
mai sgărcit şi mai supărăcios. Nu e vorbă, nici 
odată nu fusese blând de fire sau uşor de îndu
plecat; dar cu înaintarea in vârstă se arăta din ce 
in ce mai sever, mai nemulţămit de toate’ şi mai 
rëu la inimă. Pentru cea mai mică greşeală a 
vre unei slugi o isgonea îndată sau chiar o şi bă*- 
tea, aşa incăt in scurt timp slugile începură să se



42
schimbe mai in fie care lună, căci nici una nu pu
tea să intre in voia 'stăpânului. Numai un biet 
portar bătrân, moştenire delà tatăl sëu, mai ră
măsese in slujbă la Negradi. Trebile nu merseseră 
bine la moşie anul acesta, şi Negradi dădea vina 
pe vechilul şi administratorii sei, pe cari hojma ’i 
dăscălea. Ţeranii nu mai găseau la dănsul ingădu- 
ire ca mai nainte; cei pe cari ii ocrotise odini
oară, ii lăsa acum in voia lui Dumnezeu, eardacă 
prindea vrajbă pe vre-unul, nu mai găsea la el nici 
milă, nici dreptate.

Toate aceste veneau poate din încurcăturile in 
cari se afla Negradi ăncă de anul trecut, dar cari 
acuma se măriseră intru căt-va. Averea lui era de 
vre-o şase-zeci de mii de galbeni, insă mai toată 
era alcătuită din moşii şi păduri, afară de căte-va 
mii de galbeni pe cari ’i depusese la un neguţă
tor din Galaţi, pentru negoţul de lemne, căci Ne
gradi se îndeletnicea şi cu speculaţia. O parte din 
avere insă era nesigură, din pricina unui proces ce 
dura de vre-o doui ani. Un proprietar de lângă 
moşia lui, Victor Păsăreanu, pretindea vre-o zece 
mii de galbeni, capital şi dobăndă pe zece ani de 
la o sumă cu care remăsese Negradi dator tatălui 
lui Victor, din timpul cănd fusese tovarăşi. In 
timpul şederei in streinàtate a lui Iorgu, care cliel- 
tuise cu miile de galbeni, Negradi nu mai avu 
prilej să pună bani de-o parte din venitul sëu şi 
fu nevoit, pentru cheltuelile moşiei precum şi pen
tru întreţinerea fondului de speculaţie delà Galaţi, 
să se împrumute cu o sumă foarte însemnată delà 
cinstitul bancher al Petrei, Solomon Vortmann. Ju- 
pănul Solomon era om foarte detreabăşi nu seră-
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eise in viaţa lui decât cel mult douë-zeci de boeri, 
şi intru atăta ’i plăcea să indatorească pe propri
etarii cari aveau nevoe de densul, incăt nu le lua 
nici-odată dobënda mai mare de douë-zeci sau douë- 
zeci şi patru la sută. Pe lăngă aceste necazuri, 
grăne nu se făcuseră pe moşia lui şi lemnele scăzu- 
seră din preţ, aşa incăt putea să fie nevoit să facă 
un nou împrumut la numitul bancher.

Tocmai in asemenea împrejurări ’i venise gust 
cucoanei Agripina să se dea in lux şi petreceri, 
folosindu-se. de întoarcerea Măriei. Aceasta, şi cu 
încăpăţânarea cucoanei Agripina de-a lua partea 
lui Iorgu, amăriseră pe bătrân şi-l făcură să-şi 
urască şi nevasta şi feciorul. Singura fiinţă la care 
mai ţinea, era fiica lui Maria, dar şi dënsa se a- 
răta plină de răceală din pricina mamei sale, care'o 
învrăjbea in-potriva lui Negradi, arătăndu-1 ca un 
om rëu şi căruia puţin ’i pasă de fericirea fami
liei.

Agripina de căte-va zile părea neastâmpărată şi 
umbla in coace şi’n colo parcă ar fi fost sub inri- 
urirea unor gânduri rele. Cu bărbatul ei nu vor
bea mai de loc, sau de căte ori avea vre-o între
vedere cu densul, ’i răspundea cu răceală şi căuta 
toate chipurile să se îndepărteze de el. Pe Iorgu,dia 
potrivă, il drăgoştea şi-i intra in toate voile. Ea 
vorbea adeseori cu dănsul şi păreau că se înţe
leg foarte bine şi că plănuesc ceva. TVlaria era în
grijită de această stare a mamei sale, dar cucoana 
Agripina, in loc să-i rëspunza la întrebările ei, sau 
o sëruta cu înfocare, sau’i zicea turburată: «Fugi! 
du-te la piano şi lasâ-më ’npace». Intr’o zi Maria 
o surprinse citind o scrisoare pe care o ascunse:
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cu repeziciune in sin, indată ce află că nu este 
singură. Şi din acea zi cucoana Agripina se făcu 
mai nervoasă şi mai neastâmpărată; nu putea să 
sufere pe nimeni împrejurul ei şi stătea mai toată 
ziua la oglindă, căutând cum şi cu ce rochie i-ar 
şedea mai bine. Uneori se răpezea fără de veste 
in tărg şi se intorcea inapoi cu trăsura plină de 
lucruri de găteală.

Intr’o zi cucoana Agripina stătea intinsă a lene 
pe-o canapea din etacul ei şi asculta visătoare cele 
ce ’i spunea Forăscu.

Negradi se dusese la cinstitul bancher Solomon 
Vortmann, insoţit de cuconul Dimitraki ; Iorgu e- 
şise la plimbare cu Yalerianu, şi Maria se dusese 
pentru căte-va ceasuri la doctorul Marinescu, se 
vază pe ‘Aglaea. In toată curtea domnea cea mai 
mare linişte şi ’n nici o odaie nu se auzea cea. 
mai mică mişcare. Perdelele erau lăsate pe jumătate 
şi un soare înşelător pătrundea roşietec in casă.

— Vezi, prin urmare, că tot acolo am ajuns unde 
trebuia să ajungem, ori căt te-ai fi im potrivit dum
neata şi ori-ce-ai ii făcut să te araţi că nu’ţi pasă. 
Acum s’a sfârşit şi ne-am vârât amendoi in pecat; 
dar nici noi nu suntem copii ca să fi hotărit lu
crul fără a ne găndi bine şi fără a şti că legă
tura noastră va fi trainică. Nu ’i aşa, Agripino 
dragă? intreba Forăscu, depunënd o sărutare pe 
obrazul femeii lui Negradi.

— Aşa ’i Miticuţule, şi de acum sunt a ta pen
tru totdeuna! Şi să nu ai in minte că ai putea să 
më vinzi vre-odată, căci nu ştii ce sunt in stare 
să lac...

— Eu, să te vënd? Më supără vorba asta.



45
O sărutare a Agripinei impăcă îndată pe Fo- 

răscu.
— Ce ar zice oare Săftica căncl ar afla una ca 

aceasta ?
— Safta ’i o dobitoacă, care nu ştie nimic şi nu 

me sinchisesc de dënsa cum nu me tem că m’ar 
afla Ion feciorul... zi mai bine că trebue să ne 
păzim de cuconu Alecu.

— Alecu? Uf! nu’mi vorbi de el, că m’apucă 
istericalele; nu pot să’l sufër şi a-şi da nu ştiu ce 
să me pot despărţi de densul ..

— Asta nu’i numai decăt nevoe, dacă ne pu
tem înţelege şi altfel.

— Ba nu ! nu ! nu ! are să trebuiască, mai eu
rem! sau mai târziu, sä me despart; să më povă- 
ţueşti tu Mitică, cum să scap din ghiarele stri
goiului.

Şi A'gri pina căută o apërare in potriva strigo
iului in braţele şi la pieptul lui Forăscu.

— Vezi, pentru tine nu mai ţin acum nici la 
copii, nici la casă...

— Dar eu !

!

Agripina se lăsă tot mai mult in braţele lui Fo- 
răscu şi ochii ei erau închişi pejumôtate, cărid de 
odată se sculă ca şarpele şi ţipă strajnic. Ce era ?

Cuconu Ilristea Cozmescu eşi vârâse capul seu 
de cîihor printre uşă şi se uita cu ochii holbaţi la 
cei doi amorezi.

Agripina remase înmărmurită şi Forăscu se făcu
vinovat degalben, de şi căuta să pară că nu e 

nimica. Cosmescu eşi retrăsese capul şi bătu Ia 
uşe, ca şi cum nu ar fi vëzutcele ce se petreceau 
in etac.
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De-atunci Hristea, care avusese oare-care in- 

riurire asupra Agripinei şi mai inainte, căuta toate 
prilejurile ca să’i arate că’i in măna lui şi că la 
vreme de nevoe va trebui chiar să’l asculte. Pe 
de altă parte. Forăscu, care mai inainte nu era 
aşa de bine cu el, ii arăta cea mai mare prietinie 
şi se supăra grozav dacă nu venea să mănânce 
măcar de doue ori pe săptămână la masă la dănsul.

Dar vremea înainta şi aerul răcit peste măsură 
prevestea venirea iernei, a unei ierni de munte, 
geroasă şi plină de troene. Deja Ceahlăul ăşi aco
perise vărful cu omăt şi mulţime de nouri groşi şi 
posomoriţi se coborau din spreCarpaţi. Plăeşi ve
niţi de la munte, aduceau vestea că a nins in deo
sebite locuri şi intre altele că la mănăstirea Durău- 
lui căzuse o zăpadă de două palme. Pe copaci nu 
mai remăsese o frunză şi dealurile se ridicau negre 
şi triste la orizon. Cete de corbi se ridicaii peste 
ogoarele odinioară înveselite, şi după ce descri- 
iau cercuri fantastice prin aer. se împrăştiau in 
şiruri lungi. Şi priveliştea intreagă era luminată 
de abia printre nouri de un soare gălbuiu ca o 
lampă ce se stinge.

Iorgu se gătea de plecare; trebuia să se ducă 
la munte pentru a se deprinde mai degrabă cu 
trebile moşiei, aşa incăt primăvara să’l găsească 
destoinic de-a le conduce el singur ; in acelaşi timp 
era de nevoe ca să’l cunoască şi oamenii pe acolo 
şi să privegheze mai de-aproape pe administra
tori. Tatăl seu-ăi dedea voe să vie de căte-ori va 
voi prin Peatra, cu tocmeala numai ca să’l înşti
inţeze cu deamănuntul de toate căte se petreceau 
la munte.- Ca resplată pentru osteneala sa, ăi fă-
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leafă de mai multe sute de galbeni pe an 
şi’l rënduia mai mare peste toţi îngrijitorii moşiei.

Lui Iorgu ei era tot una de-a sta ori unde, din 
minutul ce nu se mai putea întoarce, şi intre 
Piatră şi munte, mai bine ei plăcea să aleagă tra
iul in Carpaţi, departe de oamenii pe cari nu pu
tea să’i sufere şi de-un tërgin care murea de urit. 
In Carpaţi găsea cel puţin o natură sălbatică, 
nişte privelişti pline de farmec, cari tot puteau 
să’l mai distragă. Avea plimbările cu sania pe 
câmpiile nemărginite, vënëtorile de urşi şi de că
prioare şi insfărşit oare care ocupaţie. Găse pri
lejul să studieze mai de aproape pe plăeşi şi obi
ceiurile lor şi să guste cum va voi el plăcerile sin
gurătăţii. Dar toate aceste lucruri i se aretau lui 
fără a’l mişca cătuşi de puţin ; gândurile lui ii a- 
trăgeau inima spre alte locuri, spre alte desfătări, 
şi căuta cum ar putea găsi mai tărziu chipul să 
se întoarcă inapoi.

Ziua plecării sosi ; la masă era adunată toată 
familia lui Negradi ; insă, de şi erau multe per
soane, un soiu de tristeţă par’că cuprinsese pe toţi 
şi nimeni nu indrăsnea să vorbească ceva. Nu se 
auzea decăt vuetul cuţitelor şi-al farfuriilor, cari 
se schimbau; cuconul Dimitraki voia să puie pe 
ici pe colo căte-o glumă; dar vëzënd că nu se 
prinde, se uita cu mirare imprejuru’i.

— Dar ce naiba au păţit toţi, parc’ar fi muţi, 
ësi zicea el, punëndu-se mai vërtos pe mâncare. 
Ifristea Cosmescu era iritat şi el, şi lua sama la 
cele mai mici mişcări ale Măriei şi ale lui Vale- 
rianu, cari din cănd in cănd vorbeau încetişor.

îndată după masă, Iorgu scutură măna Agripinei 
şi a lui Negradi, care’i zise:

cea o
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— Dacă nu voiu avea a me plânge de tine, fif 
sigur că ne-om împăca.

Iorgu nu respunse nici un cuvent şi se sui in 
trăsură; Valerianu mai remase să mulţumească 
pentru găsduire, şi după ce mai vorbi puţin cu 
Maria, ëi strinse măna şi se sui şi el. Toată lu
mea eşise in ceardac şi se uitau la cei doi tineri. 
Prin diferite unghiuri ale ogrăzii se iveau slugi, 
cari se uitau pe furiş, şi chiar in balconul casei 
vecine eşiseră mai multe persoane. Dar bătrânul 
portar deschisese poarta cea mare şi surugiul, dând 
biciu cailor, porni ca săgeata. Tinerii scoteau pă
lăriile şi din ceardac li se făceau deosebite semne. 
Maria remăsese neclintită şi, sprijinindu-se de un 
stâlp al ceardacului, se uita spre locul pe unde 
trăsura dispăruse. Se mai auzi cătva timp un du- 
ruit de roate, tropote şi pocnituri, şi apoi nu se 
mai auzi nimic.

începuse să ningă şi fulgi groşi de zăpadă că
deau cu repeziciune şi se aşezau in straturi albe 
pe acopereminte, pe drumuri şi pe dealuri. Co
pacii, odinioară negri şi despoiaţi, se imbrăcau cu 
o nouă haină de flori. Iorgu şi Valerianu state iu 
alăturea in tăcere şi se uitau cu gânduri deose
bite, unul înainte, celalalt in urmă. Celui de’ntăi 
ëi părea bine că se duce din Piatra şi puţin ëi. 
păsa unde’l duceau caii; o! dacă Iar duce pănă 
acolo unde sbura sufletul sëu ! Celalalt părea că 
lăsase o lume întreagă îndărătul lui şi se uita cu 
cea mai adöncä tristeţă cum fie-care pas ëi depăr
tează de Peatra şi cum fie-care deal sau riuleţ ce 
trecea se ridică ca un soiu de stavilă intre dënsul 
şi aceea pe care o iubea. Din cea dë’ntài zi când.
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el vëzu pe Maria, simţi ceva necunoscut intr’ensul, 
şi delà vorbele reci ale celor de’ntăi intălniri, in 
căteva zile ajunsese să vorbească cu densa ca cu 
o adevărată şi veche prietină.

Au fost destul insă ca tinerii să se fi vëzut 
vre-o zece zile, pentru ca prieteşugul lor să se 
schimbe in dragoste, şi in adever ei păreau făcuţi 
unul pentru altul : amendoui cu frumoasă închi
puire şi cu. bună educaţie, şi amendoui aruncaţi 
intr’o lume care nu se potrivea cu dânşii. Maria 
era fericită de-a fi intălnit de-odată omul iluziilor 
sale, ş’aceasta tocmai in Peatra, unde credea că Ia 
urmă va fi nevoită să fie soţia vre-unui magistrat 
tont sau a vre-unui proprietar betrăn.

Valerianu, ca toţi oamenii cari au dus o viaţă 
sbuciumată in vârtejul lumei, a petrecerilor şi a 
legăturilor fără temeiu, incepuse a uita că are o 
inimă şi că’şi va schimba o dată viaţa. Vre-o doue 
septămăni i-1 făcură să revie in sine şi să dea dru
mul comoarelor de iubire cari şedeau ascunse in 
sufletul seu.

Insă el nu voea să ’şi destăinuească do-odată 
simţirea şi voea să se încredinţeze pe deplin de 
trăinicia amorului sëu ; de aceea găndi să aştepte 
pănă la o a doua venire a lui la Peatră. El scrise 
pe la prietenii lui din Viena şi din Ardeal că de 
astă-dată nu se va mai întoarce aşa de curend in 
sinul lor şi că e hotărât să 'şi schimbe traiul — 

le spunea pentru ce. Pe de altă parte scrisese 
la moşie la densul să’i gătească casele ca pentru 
o şedere mai îndelungată.

nu
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Spre a se măngăea de toate nenorocirile sale, 
Negradi se arunca in politică. Afară de aceasta, 
ambiţia i-1 imboldea de mult timp să se amestece 
in trebile ţârei, şi un prilej minunat'i sluji planu
rile. Colegiul al IY-lea din judeţ era vacant şi gu
vernul avea nevoe de un proprietar cu inriurire, 
care să umble ciupă deputăţie. Prefectul cunoştea 
dorinţele lui Negradi şi telegrafiase ministrului de 
interne :

Prefect de Neamţu, ministrului de interne.

Deputat găsit : Alecu Negradi, om sigur. Re
gulez măne afacerea, dacă n’aveţi altul.

Grozaveanu.

Ministru interne, Prefectului de Neamţu.
N’avem pe nimeni ; intrebuinţează’ţi toată in

fluenţa morală şi alege’1, dacă garantezi pentru el.

îndată prefectul se şi duse la cuconul Alecu să 
’i vorbească.

Prefectul nostru era om de treabă şi nu se o- 
cupa de trebile judeţului decăt atunci când pu
teau să-i aducă vr’un folos. Avea sub densul vre-o 
căţi-va sub-prefecţi, tot oameni aleşi unul şi 
unul, cari ’şi legaseră soarta de acea a stăpâ
nului lor şi hotărâţi a nu eşi din funcţiune cu 
mâinile goale. Sub dânşii venea o oaste in- 
treagă de primari şi de alţi dregători ce să milu-
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de primărie şi cari căutau şi ei să nu rămăe 
mai pe'jos de mai marii Jor. Cele laite funcţii, pre
cum: doctori pe la aşezămintele statului, ingineri, 
directori deşcoaje, casieri, perceptori, vameşi mai 
cu scamă, erau ţinute de prietini sau de neamuri 
ale prelectului şi câtorva deputaţi. Nu mai remăno 
nici o îndoială acuma că sita ribunlul era întoc
mit după gustul prefectului. Intr’o organizaţie ad
ministrativă cum se .cade, ar fi ridicul ca tribu
nalul să nu fie compus din idicii pre ectului ; a- 
cesta nu ar mai putea fi numit atuncea părinte al 
judeţului şi procesele s’ar regula fără a lua câ
tuşi de puţin in seamă dacă părţile sau împrici
naţii ţin cu guvernul sau nu. Alegerile ar ii lăsate 
in voia lui Dumnezeu şi prefectul ar trebui să 
stea cu mâinile in buzunar sau să-şi dea dimisia, 
căci alegătorii şi-ar face de cap şi nu ar mai as
culta de părinteasca sa ocrotire.

— Ei, cum mai merg trebile, cucoane Alecule; 
tot cu moşia şi cu negustoria, cu altele nu te mai 
îndeletniceşti...

— Daducă-se la dracu, că m’am săturat de ele 
pănă ’n găt; am atâtea încurcături şi procese...

— Şi crezi că nu’i nici un chip să le descurci?
— Cum nu, dacă m’ar sprifini ocărmuirea...
— Ei, şi dumneata ce te ţii aşa la oparte, par- 

c’ai fi sfădit cu guvernul... ai avut dumneata o 
dată măcar gândul să te alegi deputat, şă serveşti 
moşia...

— Ducă-se la dracu, nu ’mi vorbi ear de moşie
— Nu. Vorbesc de patrie, de
— Cât despre deputăţie, drept saţi spun că m am

esc
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gândit de multe ori, decänd or dat bazaconiile a- 
ceste peste mine.

— Ce nu stărueşti să fii ales la colegiul al pa
trulea, care e vacant... toţi dolegaţii ar vota pen
tru dumneata...

— Oare ? şi cum aş putea...
— Dacă voeşti, m’oi sfătui eu cu ministrul...
— Şi ai face dumneata asta pentru mine ?
— Cujplăcere; mai bine pentru un prietin, decăt 

pantrii un'altul...
Peste căte-vaminute, conversaţia era şi mai vie.
— Va să zică pot să me razim pe dumneata in- 

tru-căt priveşte grinzile şi lemnăriile de la casa 
cea nouă? Aşa ! precum ’ţi spuneam, cred că ai 
să fii ales deputat fără doar şi poate.

— Nu sunt alţi candidaţi, me rog ?
— Chiar dacă ar fi, ce pot ei să facă fără spri

jinul nostru ? Şi un stog de făn lui veru-meu Ilie ; 
dacă vrei şi cate va care de lemne...

— Dar dacă n’o voi ministrul ?
— Se poate, cănd l’oiu ruga eu ? Eram să te mai 

rog -şi pentru viişoara ceea, care vreai să mi-o 
vinzi anul trecut. Bine ! poţi să te socoţi ca şi a- 
1 es, căci, ca să-ţi destăinuiesc toate, am să primesc 
in astă seară ordin de la ministru să te alegem...

— Va să zică să me gătesc de luptă ? zise Ne- 
gradi cu măndrie

— Ce luptă? N’ai nevoe nici din casă să eşi; 
lasă că regulez eu toate cu Anton şi cu cei lalţi 
privighetori ; in astă seară am să chem şi pe pri
mar la mine.

In adevăr, nimic mai uşor pentru prefect decăt 
o alegere in colegiul al patrulea. In cele l-alte co-
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legii e alt-ceva; acolo trebue puse in mişcare şi 
mijloace morale, pe cănd aicea numai mecanica 
lucrează. In cele l’alte colegii trebuie umblări din 
casă bi casă, făgăduinţe de posturi, uneori chiar 
numiri de-a binele pentru cei cari nu se incred 
de loc in ele (nu e vorbă, după vot sunt daţi a- 
fară). Vin pe urmă scuteli de recrutaţie, scu- 
teli de căşturi şi făgădui]iţi ministeriale de căşti- 
guri de procesuri; inchideri de gazete, dar aceasta 
e uneori o măsură bună din punctul de vedere 
al li te rat ur ei. Şi poate să iacă altfel bietul minis
ter, cănd se află in faţa patimelor celor mai urite 
in faţa cererilor celor mai deşănţate, şi faţă cu 
nişte oameni cari nu umblă decât după căştig! 
Poate el să lase ţara in mâinile partidei celei 
laite, alcătuită din tâlhari şi venzători de ţară, şi 
aceasta numai pentru a respecta un tărfălog nu
mit constituţie şi nişte aşa numite principii, pe 
cari partida cea l’altă le vinde cu ocaua!

In colegiul al patrulea e cu totul alt-ce-va. Aici 
nu avem a face cu p.irtea coruptă a naţiunei, ci cu 
poporul ănsuşi. Poporul, in care bate o inimă, şi 
prin urmare un drept de vot ; poporul, din pielea 
căruia se nutresc clasele culte ale naţiunei, are şi 
el dreptul de-a trimite mandatari cari să se ospă
teze şi ei cu cea-laltă boerime la masa cea mare 
a bugetului român; poporul in sfârşit, care rabdă, 
plăteşte şi suferă, are şi el dreptul de-a fi repre
zentat la Adunări, pentru ca toate despoierile şi 
părăduirile banilor sei să pară a fi făcute cu învo
irea sa.

Prefectul dăduse poruncile cuvenite la sub-pre- 
fecţi, cari, cu ajutorul perceptorilor şi-al primarilor,

:
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aleseseră prin deosebitele comune căte-un delegat 
la cinci-zeci de contribuabili. Primarul, însoţit de 
notar sau de perceptor, spunea ţăranilor să aleagă 
pe cutare sau pe cutare, care avea treabă in Pea- 
tra de ziua alegerii sau care mai fusese virit in 
asemenea treburi, şi ţăranii ’l alegeau îndată cu 
cea mai mare nepăsare, ştiind că nu poate să le 
aducă aceasta nici rëu nici bine. Prin oraş se a- 
leseseră căţi-va preoţi şi negustoraşi protivnici gu
vernului, de şi acesta, pentru a fi mai sigur de iz
bândă, pusese pană şi pe sergenţi şi fanaragii să 
voteze.

Ziua alegerii sosi. Votarea se făcea in sala tea
trului, pe scena căruia vom vedea mai târziu ju- 
căndu-se alte comedii. Comitetul stetea pe scenă, 
unde se făcuse şi o mică tribună ; delegaţii erau 
grămădiţi prin loje (teatrul avea un singur rănd) 
şi prin culise, de unde se repezeau să vorbească, 
ear publicul stetea prin staluri şi partere.

Era o gălăgie nespusă ; sub-prefecţii luaseră 
rnesuri ca delegaţii să nu vie cu inima goală şi le 
dedeserăo masă, bogată mai mult prin vinuri decât 
prin bucate, şi care făcu pe mulţi negustoraşi să 
treacă la guvern. Capetele erau cam ameţite şi 
delegaţii roşi la faţă se sfădeau şi vorbeau într
una.

■3

Prezidentul Gavril Bursuc bătu cu pumnul in 
masă strigând ;

— Da n’aveţi să tăceţi odată ! parcă suntem 
la havră... ei! dumneata de colo, ian astupăţi gura, 
că pun să te dea afară...
_ Bre ! tare s’or mai obrăznicit surtucarii, da

ce crezi tu că dacă eşti acolo apoi ai dreptul să i

?
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spânzuri... să ’ţi arăt eu... respunse delegatul trân
tind cu ciudă căciula de păment.

O larmă mare se născu in altă parte şi prezi
dentul bătea mereu cu pumnu’n masă.

Discursul lui Negradi de-abia fu auzit pe un sfert 
din pricina strigătelor. El făgăduia că va lucra din 
toate puterile pentru înflorirea ţinutului, pentru 
uşurarea birurilor, desfiinţarea monopolului şi-a 
licenţelor, împuţinarea călăraşilor, şi multe altele. 
Negradi nu era deprins să vorbească, aşa incăt 
scotea rar cuvintele şi se oprea de multe ori ca 
să ’şi aducă aminte.

Cum sfărşi, un delegat se repezi din culise şi 
strigă :

— Eu am să-mi dau votul pentru cuconu Alecu; 
numai l’aşi sfătui să nu ne uite nici pe noi. Dum
nealui, dacă s’o duce la... in sfârşit acolo unde 
s’o duce. apoi să nu stea cu măinile in buzu
nar şi să se facă că nici n’aude nici nu vede...

Un alt delegat se repezi din culise, dar alţi doi 
alergară in urmă-i şi’l traseră de cojoc înapoi.

In acest timp un delegat din oraş, feciorul unui 
popă, se apropiă de public şi zise :

— Care din dumneavoastră are zece galbeni in 
pungă ?

O mulţime de lume respunse : nici unul.
— Alegeţi-mepe mine, şi n’aveţi să ştiţi ce să fa

ceţi cu paralele...
1- Dă-l alară ! a 'nebunit ! e beat ! strigară de 

prin loje, şi intr’o clipă candidatul opozant fu
ilat pe sus in culise.

— Ba alegeţi-l pe-acesta bre, zise un moşneag
căruia ’i umbla capul bălălău ; in vremea mea «

um;



56

babele aveau parale, dar acum nici dracu nu are 
o lëscae frântă... nu ne mai trebue patrioţi...

— Da ce crezi tu că deputăţia ’i mămăligă cu 
brânză, ca să se aleagă toţi smintiţii ? Respunse 
un altul.

Un alt delegat se pusese in dreptul uşei şi im- 
pedeca lumea să treacă.

— Am să vorbesc cu dipotatul să te fac şi pe 
tine ipistat... zicea el sergentului de lângă dansul.

— Haide du-te mai bine şi nu ţinea calea.
— Cănd oiu avea gust atunci m’oiu duce.
— Du-te ’ţi zic că te reped...
— Da cu cine crezi că vorbeşti tu, măi pecă-

tosule, pe semne nu ştii că’s delegat ?
— Ba vëd că eşti bun de legat !
Alţi ţărani săriră şi ei cu gura, şi mai la urmă 

se duseră să se jăluească la Negradi, care-i im- 
păcă dăndu-le căte-un franc, i

Sergentul in urmă grăea cu raănie :
— Auzi dumneata cum s’or obrăznicit ţopărlanii.
— Aşa-i dacă le dai nas, respundea vecinul sëu.
Un vestit beţiv din Peatră, Ştefănache Rugină, 

care imbătrănise şi ’şi boea barba cu cărămiziu se 
jălea că atăta ţinea la conştiinţa lui, incăt nici 
pentru zece galbeni nu şi-ar vinde votul...

— Ba ţi-ai face barba şi albastră, dacă ar voi 
să’ţi dea cineva numai unul.

— Cine-a zis vorba asta ? strigă indignat Ru
gină. Arată-te la lumină şi ’ţi jur că nu mai mă
nânci colivă!

Costea Smochină, delegat din tărg, vorbi in po
triva guvernului.

— Cum a luat ministeriul lucrurile, cred şi
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că-i sigur de izbândă. Domnu prefect nu are 
decât să bată pe umeri pe cine-va, pentru ca să 
fi ales indată

— Aşa ! ţipă un ţeran, eşind dincea-laltă parni 
a culisei şchiopătând din picioare, vreau să tes 
bată la umër acuma; s’a mântuit băeţele ! S’a deu 
bătaea de mult şi nu poate să ne mai bată nimeni 
nici la umër, nici aiurea ! Mai bine tacă’ţi gura 
să nu te batem noi.

Smochină ’i puse mâna ’n pept, ţăranul ’1 apucă 
de păr şi se duseră să se tăvălească prin culise.

Prezidentul bătea earăşi grozav cu pumnul in 
masă. Prin deosebite loji se auzeau răcnete şi 
chiuiri, şi la uşă së încinsese altă bătae.

După multă osteneală şi bătae in masă a pre
zidentului, se începu votul. Delegaţii veneau pe 
rând şi dedeau buletinul in mâna membrilor co
mitetului, cari făceau ce vreau cu densul; pentru 
ca lucrurile să meargă mai uşor, ei fabricaseră bile 
false, pe cari le depuneau in locul celor aduse 
de candidaţii opoziţiei.

Negradi fu ales deputat al colegiului al patrulea de 
Neamţu. In strigătele de «trăească cuconul Alecu» 
publicul eşi şi delegaţii să gătiră şi ei să deşer- 
teze sala teatrului.

Afară ’i aştepta altă masă şi mai veselă, căci 
Negradi dăruise mai multe boloboace de vin in 
cinstea alegerii lui. Insă schimbarea de aer făcu 
pe delegaţii cari deja erau beţi de tot, să se a- 
meţească şi mai tare, ast-fel că nici o masă de 
pe lume n’ ar fi putut să-i facă mai hărţăgoşi de
•căt erau.

.— Acum să’ţi. arăt

eu

cu cine te trezeai tu, strigăI eu
-
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din nou Smochina ţăranului aănd se văzu afară, 
şi se inşfăcară din nou de păr. Patru delegaţi gu
vernamentali săriră in ajutorul ţăranului şi vre-o 
căţi-va din opoziţie luară partea lui Smochină. 
Intr’o clipă cei lalţi negustoraşi şi membri din o- 
poziţie fură atacaţi şi o bătae generală seincinse. 
Ţăranii, ne mai cunoscăndu-se intre ei, se băteau 
pe apucate cu cine le eşia nainte şi piaţa teatru
lui înfăţişa priveliştea unui cămp de bătae, unde 
vre-o sută-cinci-zeci de oameni se trăgeau de păr 
şi ’şitrânteau pumni la fălci, fără ca să ştie pen
tru ce. Unii strigau, alţii intărătau la luptă, şi o 
larmă nespusă se ridica din toate părţile.

Prefectul fu inştiinţat de bătălie şi poronci să-i 
alunge cu pompierii. In adevăr, mai multe pompe 
sosiră de la primărie, urmate de vre o patru sa
cale, şi începură să împroaşte in mulţime. Capetele 
se răcoriră îndată şi răscoala se potoli fără cea 
mai mică vărsare de sănge. Ast-fel se măntui a- 
legerea lui Negradi.

De cu sara, prefectul chemă la el pe Vasile Bo- 
goslov, care era foarte-bucuros de-o asemenea 
cinste şi credea că guvernul voeşte să’l însărci
neze cu vre-o funcţie însemnată.

— Domnule prefect, zise el intrând, nu am cre
zut nici odată că voiu avea distinsa onoare...

— Lasă flecăriile la o parte şi deschideţi ure
chile la cele ce am să’ţi spun : dumneata ai publi
cat o poezie in contra pstriotismului, libertăţii, 
egalităţii, fraternităţii, democraţiei, şi alte gogo
mănii de acestea, şi a’şi vrea să ştiu dacă aveai in 
vedere guvernul actual...
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— O! domnule prefect... nu am crezut nici o- 

dată că voiu av«ia...
— Apoi să'ţi vorbesc curat, ’mi pari un smintit să 

scrii asemenea nerozii cănd ştii că măine pot să 
te dau afară din slujbă...

Bogoslov se făcu galben şi incepu să tremure.
— Deci, urmă prefectul, bagă’ţi minţile ’n cap 

şi apucate repede de fă o poezie pentru alegerea lui cu- 
conu Alecu şi caută de bate’n opoziţie, in reacţie, 
dacă nu vrei să remăi peuliţi... pune-teşi respunde 
la scrisoarea lui Murgescu, care ne batjocoreşte pe 
noi zicăndu-ne că atăta ne e de dragă libertatea 
incăt o cumpărăm şi o vindem ca la iarmaroc. 
Respunde-i că sunt nişte tâlhari, nişte vânzători, 
nişte... tot ce’i putea găsi mai gros... hai, pune-te 
şi scrie...

— Permiteţi să scot mănuşile?
— Scoate şi cioboatele, numai lucrează.
In altă odae erau adunaţi mai mulţi membri ai 

consiliului comunal, cari veniseră să se sfătuiască 
cu prefectul asupra inlocuirei primarului Buduşcă. 
Domnia sa nu se înţelegea de loc in trebile pri
măriei şi nemulţumise pe toată lumea prin obrăz
nicia şi reaua sa purtare. Consilierii veneau să 
recomande pe Hristea Cosmescu, care peste câ
teva zile şi fu numit: el era al şeselea primar ce 
avusese Peatra in cursul anului; ca ajutor de pri
mar fu numit fratele lui Cămărărăscu. Tot in a- 
cest timp se făcuseră o mulţime de permutări şi de 
numiri noue: directorul gimnazului fu trimes la 
Turnul-Severin şi înlocuit prin acel delà Bolgrad; 
directorul inchisoarei de la Pangaraţi fu numit ca
sier in Peatra şi inîocuit cu fratele maiorului .
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Protici; Çosticà Uluceanu fu rânduit vameş la 
Prisăceni.

— In sfărşit m’am ales şi eu deputat, zise Ne- 
gradi lui Cosmescu.

— Ştiam eu foarte bine ca are sä se ’ntëmple 
aceasta mai curënd sau .mai târziu; şi ce ai de 
e:ând să faci cucoane Alecule?

— Ce am de gănd? întâi am să’mi regulez tre
burile mele, şi apoi voiu vedea eu ce voiu face. 
N’am atâtea istorii p.ecap? n’am procesul cu Pă- 
săreanu, n’am daraverile cu Solomon, n’am încur
cătura de la moşie ? Acum, ca deputat, are să’mi 
fie uşor să le desleg; cum mi-oi mai limpezi tre
burile, dau la dracu şi moşie şi tot, şi me mut in 
Iaşi ori la Bucureşti.

— Dar cănd pleci la Cameră, cucoane Alecule,
— Să vedem, poate peste vre-o lună...
— Te-aşi ruga şi eu ceva, dacă nu ţi-ar face 

supărare; de, oameni suntem şi noi, şi poate să 
aibi şi dumneata vre-o nevoe la primărie.

— Mai ales, mai ales, vorbeşte...
— Vream să te rog pentru procesul care ’l am 

la Curte la Focşani, să stărueşti dumneata pe la 
miniştri.

— Bucuros.
— Pe urmă să pui şi Dumneata un cuvent pen

tru pensia lui vëru-meu Gavril, care a iost vre-o 
şapte-spre-zece ani prin funcţii... S’ar putea găsi aşa 
vr’un chip că a slujit douë-zeci sau chiar două
zeci şi cinci, bunăoară că actele lui de slujbă s’au 
inecat in Milcov cănd s’a strămutat arhiva la Bu- 
curăşti... Căt despre vărstă, ăi facem noi acum la
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primărie o matriculă falsă, să arătăm că’i de şese* 
zeci de ani trecuţi...

— Cu plăcere, am să vorbesc şi de asta.
In fie-care zi Negradi primea vizite noue, şi oa

meni cari mai nainte se aretau nepăsători de-a fi 
in legătură cu densul, ei suţideau când el intăl- 
neau şi căutau in toate chipurile să intre in vorbă, 
şi să ajungă a fi primiţi şi ’n casă la el.

Pe la Februarie, noul deputat avea să plătească 
o sumă însemnată cinstitului bancher Solomon. 
Acesta se folosi de datoria lui Negradi pentru a 
se. duce la dănsul şi a-i propune oare-cari afaceri, 
ce stau totd’auna in strânsă legătură cu deputăţia. 
Solomon se invoea să-i ierte o parte din dobânda 
e i se cuvine a, cu tocmeala ca Negradi să-i do- 
căndească concesiunea zidirei spitalului din Pea- 
tra. Pe semne că tocmeala fu primită, căci Ia e- 
şire Negradi nu mai scotea pe evreu din «Solomo- 
ni că dragă» sau «prietene Solomon».

Pănă ’ntr’o săptămână, toateneamurile, toţi prie
tinii şi cunoscuţii lui Negradi din Peatră şi de 
prin judeţ veniseră să’l vadă şi să’l roage fie care 
pentru ceva. Cucoana Frosina AJimpici pentru o 
pensie ce i se cuvenea cu drept şi pe care o cere 
de doi ani fără nici o izbândă; Sacul tea pentru 
postul de procuror; Arghir stăruea să inlocuească 
pe prietinul seu Marinescu la spital, pe când Ma- 
rinescu insista să capete o moşie de-a statului in 
arendă. Lucrul, de care întâiul medic al Petrei 
se in deletnicea mai puţin, era meseria lui, şi fiindcă 
fi plăceau foarte mult fericirile acestei lumi, era vë- 
răt in toate afacerile cele mai însemnate (pe ro - 
măneşte coţcăriile) judeţului. Spitalul 1 lăsase pe
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seama unui medic de contrabandă, şi el stătea mai 
tot timpul prin iarmaroace, pe la moşie, sau prin 
sălile de licitaţie. Din cănd în cănd se ducea pe 
la spital să tae vre-un picior sau vre-o mână, dar 
bolnavii parcă se sfătuiseră să nu mai trăească nici 
unul după operaţie.

Singurul om căruia nu-i plăcea alegerea lui 
Negradi, era cuconul Dimitraki.

— Ce ai tu să’ţi vări capul sănătos sub evan
ghelie ? Nu ai moşie, nu ai casă, nu ai copii? ce’ţi 
mai trebue politicaua? Ş’apoi nici nu eşti tu pen
tru asemenea lucru; acum se cer oameni cu dof- 
torate, cu limbă lungă...

— Eu am avere şi practică...
— Lasă că-i vedea tu, ai să te faci de ris cănd 

te-a lua la dărăpănat vre-un băeat de ăştia no-i 
veniţi...

— Habar n’am. Crezi că eu am să vorbesc la ca
meră ? Am să tac şi am să votez cu guver
nul cum mi-a zice el.

P nd Negadire că,ameţit de izbândă, era cu to
tul cufundat in politică, Agripina şi cu Forăscu 
se foloseau de nefiinţa sa spre a se intălni şi a 
gusta plăcerile cumpătate ale unei iubiri dintre oa
meni maturi. Femeea lui Negradi nu era aşa de 
puţin pasionată ca avocatul, şi de cănd începu noua 
sa viaţă, dorea întoarcerea verei, care i-ar fi în
găduit plimbările pe lună; ea voea deocamdată să 
fugă de bărbatul ei la ţară, unde să-o însoţească 
şi Forăscu; dar acesta era om cu mult sănge rece, 
şi ’i astempăra ferbinţeala in căte-va cuvinte.

— Crezi că am nebunit să iug cu dumneata la
!
1
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ţară?... Cănd ar afla lumea una ca asta, ar ride şi 
cănii de noi.

Negradi credea că va face plăcere femeii lui spu- 
indu-i că l’au ales deputat şi că va juca şi el un 
rol in Bucureşti.

— Ei, şi dacă te-ai ales deputat... mare pricop
seală. Care om cu stare din ţinut nu s’ar alege 
dacă ar voi ? Numai nu’s nebuni să păţească ca 
Gusgan, de care a rîs toată lumea la cameră cănd 
a vorbit.

— Dmuitale puţin iţi pasă de binele meu... 
aşi putea să’mi rup gâtul, căci nici nu te-ai uita 
lamine... ‘

— Cănd are cineva un • bărbat ca dumneata, 
care’şi dispreţuieşte familia şi’şi urăşte copii, ei 
cam greu de ţinut la densul...

— Ai face bine, cucoană Agripino, să nu te prea 
împotriveşti aşa in totdeuna voinţelor mele şi să 
me aduci să ies din sărite, că apoi are să fie rëu... 
de-o-cair.dată să ştii că ai să pleci cu mine la Bu
cureşti in curënd, şi că luăm şi pe Maria.

— La Bucureşti eu ? Nu-s nebună să me, duc 
din Piatra pentru ca să’ţi ţin dumitale de urât.... 
eu am să stau aici cu copila

— Iţi spun că ai să mergi cu mine la Bucu
reşti.

— Ba n’am să merg nicăiri... Măine-poimăine 
ţi-o veni pofta să me duci la dracu ’n praznic.. 
Crezi că sunt silită să te urmez unde’mi vei po
runci? Doar nu sunt roaba dumitale!

— Vom vedea care din doi va asculta pe cela
lalt, cucoană Agripino...

— Aş dori să ved şi eu asta, cucoane Alecule.
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Intre alte pëcate, Negradi avea şi-un nepot de 
frate, care remäsese in sama lui să’l crească şi să’l 
căpătuiască. Dar nici bunătatea, nici ameninţările 
şi relele tratări, nu puteau să’l mişte intru ceva şi 
să'l facă să’şi schimbe cătu-şi de puţin firea su 
răutăcioasă şi dată la toate patimele. De mic fu 
alungat de prin şcoli, şi la vërsta de douë-zeci de 

• ani atât era de necinstit şi de beţiv, in cât nimeni 
nu voea să’l primească in vre-o slujbă, nici chiar 
guvernul de pe atunci. Pe urmă se amestecase şi 
el in politică şi deveni baş-bătăuş la alegeri; ară
tase atâta talent pentru această meserie in căt era 
foarte bine vëzut de putere şi mulţi se temeau să 
se strice cu dënsul. El nu venea pe la moşul sôu 
decăt să’i ceară bani, pe care’i pierdea indată iu 
cărţi. Negradi ’1 dete de vre-o douë ori afară, dar 
atâtea şolii ëi făcea după aceea, in căt de voe de 
nevoe ’l primea din nou. De căt-va timp trebile 
electorale se mai împuţinaseră şi Zlotescu veni 
iarăşi la Piatra.

Cum sosi, fără să se înfăţişeze mai intăi înain
tea moşului sëu, porunci la slugi să’i gătească o 
odaie, să’i frigă o bucată de căprioară]şi să’i scoată 
vre-o căte-va garăfi cu vin vechiu.

— M’ai auzit, de cel mai vechiu; striga el che- 
lăresei.

— Bine cuconaşule, căte garăfi's’aduc, una, doue?
— Douë, trei, ’mi-e tot una. Ado mai multe o- 

dată, ca să nu te mai scobori după aceea ăncă de 
căte-va ori de geaba.

— Dar cine porunceşte acolo? întreabă cuconul 
Dimitraki, care tocmai atunci intra.

Zlotescu ’i eşi nainte.

i
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— Piei drace ! zise betrănul făcendu-şi cruce. 
De unde naiba a mai eşii şi ăsta? Ştii mei hă- 
lălău, că ţi s’a făcut nasul şimai roşu de căt 
niainte ?

— Aşa’i din naştere. Poftim şezi... celebi Mofluz.
— Ia ascultă mëi haihuiule, nu’ţi bate joc de 

oameni, că te spuiu lui Alecu şi te mătrăşeşte de 
aici...

— Pe mine? nepotul lui şi al dumitale... a 
iată vine şi moşul.

— Ce cauţi aici, intreabă Negradi intrând...
— M’or dat afară din slujbă la Bucureşti, fiind 

că am tras o palmă unui şef de biurou, şi am ve
nit să stau la dumneata in gazdă şi să’mi mai dai 
şi ceva parale... afară dacă vei avea de gănd să 
me numeşti casier in Piatra, ori măcar vameş la 
Prisăcani.

* — Pănă deseară să fii bun să’mi părăseşti casa 
şi să nu’ţi mai vëd defelurma pe-aici.

— Şugueşti, moş Alecachi?
— Haide, cărăbăneşte-te căt ëi vreme... poftim 

câţiva galbeni şi pleacă din Piatra.
— Şi ce vrei să fac eu aiurea... nu am alt pro

tector decăt pe dumenata... dacă më duc de aici 
nu’mi rëmâne decăt să më spănzur

— N’ai face rëu...
— Nu rae lua aşa moş Alecachi, că de më’i 

da afară ’ţi fac un bucluc de më’i pomeni căte 
zile ’i trăi...

— Nu ştii, nenorocitule, că sunt deputat, şi pot 
să te inchid chiar dacă voesc?

— Tocmai fiind că eşti deputat pot să te joc 
pe palmă cum voiu voi eu. 5
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Peste un ceas Zlotescu stetea liniştit la masa 
şi manca căprioară; in faţa lui stăteau vre-e patru 
butelci de cotnar vechiu.. Negradi şedea pe-o ca
napea in odaia de alături şi vorbea cu cuconu 
Dimitraki.

Zlotescu ameninţase pe Negradi, că de’l va 
alunga, va scrie indată in toate jurnalele din opo- 

• ziţie din capitală, intăi că Negradi nu’i român, al 
doilea că’i un tiran pe moşie la densul, că schin- 
giueşte ţăranii, şi că a ucis chiar vre-o doi. Zlo
tescu incredinţâpe moşul seu că, indată ce se vor 
afla aceste lucruri, nu va mai putea remănea in 
deputăţie.

— Ţi-am găsit un post, mei beţivanule.
— La casierie?
— Nu, afară din Piatra...
— La vamă?
— Te fie notar la Lunceşti... pe moşie la mine.
— Notar eu ?
— Provizoriu, pană ce te-om putea pune sub

prefect undeva... nici n’are să’ţi fie urît acolo, fi
ind că ai să te întâlneşti cu Iorgu pe care Tarn 
trimes la munte să prindă minte; aveţi să vô în
ţelegeţi bine amândoi.

— Foarte bine, primesc, numai să nu faceţi gură 
dacă’ţi auzi aşa din când in cănd căte-o trăşcănae.

VI. î

}Iorgu se aşezase la munte şi’şi răndui curtea 
dupe gustul seu; adusese o mulţime de mobile din 
Peatra, umpluse pereţii de portrete şi de oglinziu

!

j
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dar mai cu seamă eşi imbogăţi etacul şi cancela
ria. In etac eşi făcuse un pat cu alcovă, puse o 
sofa lângă sobă, schimbă perdelele de la fereşti 
lângă cari alipi doue fotolii foarte moi, şi anina pe 
pereţi o mulţime de ciubuce, de pistoale, de arme 
şi de coarne de cerb. La picioarele patului aşeză 
o piele de urs şi alte piei erau puse împrejurul 
sofalei. In cancelarie aduse un biurou bine lucrat, 
schimbă toate condicele şi făcu altă pecetie a mo
şiei. Pe urmă imparti altfel lucrarea secretarilor, 
hotărî ca administratorii de pe celelalte părţi ale 
moşiei să’i trimită in fie-care zi raporturi înscrise, 
şi’şi rezervă lui însuşi ţinerea comptabilităţii. Toc
mise un visitiu nou şi adusese slugi din Transil
vania, cărora le plătea mai mult, dar cari erau 
mai harnici şi mai isteţi.

Earna era in puterea ei şi din ziua de Sfântul 
Neculai ninsoarea şi troenele se urmaseră fără în
trerupere. Cămpia, dealurile şi munţii erau albi 
de zăpadă şi sticleau in toată întinderea, decăte-ori 
razele soarelui eşeau de după vre-un nor. Pe la 
poalele munţilor se găseau şirurile de brazi, cari 
’şi păstraseră verdeaţa, dar pe a căror crengi se 
depuseseră fulgi de zăpadă, ce luceau ca nişte flori. 
Cerul era intunecos şi prin ninsoare de-abea se 
zăreau unele sate, din cari se ridicau ca nişte şerpi 
iuinuri negre şi albăstrii, ear din toată priveliştea 
mişcarea perise. Gerul aspru din Carpaţi domnea 
prin toată valea şi parcă ţinea in amorţire firea 
întreagă. Prin toate locurile apele erau ingheţate, 
şi streşinele caselor luceau de cristaluri. Din cănd 
in cănd sufla şi căte-un vistol, care aridica nouri 
de zăpadă, întuneca văzduhul prin vijelia sa şi uni-
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plea văile şi locurile deşerte cu largi troene. Corbii, 
in lungi şiruri, se învârteau prin ninsoare şi lupii 
eşiseră la cămp. Erea vremea fiarelor selbatice : 
ursul de prin fundul munţilor, sătul de somnul seu, 
eşea şi el din cănd in cănd din bârlog şi se făcea 
mai îndrăzneţ pătrunzând pană ’n marginea pă
durilor. i)

Sub nămolul de zăpadă drumurile se făcuseră 
nevăzute şi sănii sburau pe ici şi pe colea pe câm
pia albă. Numai nechezatul cailor şi clinchetul de 
zurgălăi se auzea pănă ’n depărtare. Prin alte lo
curi mai întâlneai căte-un om călare cu faţa roşie 
şi cu barba ninsă, sau ţărani in cojoace şi cu că
ci uleie de oae împinse pănă peste urechi, cari se 
duceau la târg sau in alte sate. Dar marea mul
ţime a locuitorilor stătea acasă ; bărbaţii ’şi dre- 
geau uneltele, ’şi făceau care noue, dar mai cu sea
mă dormeau; femeile şi fetele lucrau toată ziua 'îm
prejurul focului. Seara focul ardea şi mai tare in 
vatră ; oamenii întorşi de prin plasă, se încălzeau 
lrecăndu’şi măinile, şi moşnegi sau ne.veste înce
peau să istorisească poveşti.

Iorgu se hotărise să stea cât-va timp la ţară 
spre a se deprinde mai ăntăi cu conducerea mo
şiei, spre a cunoaşte mai bine oamenii cu cari 
era să aibă a face şi totodată spre a căuta oare- 
cari petreceri in venătoare de urşi şi de lupi. Pla
nul sèu era de-a stringe el ănsuşi bani pentru ca 
mai in urmă să se poată inturna earăş* :napoi 
chiar fără învoirea lui Negradi. Oameniiioe cari 
’i vedea in fie-care zi pe lăngă densul èrau scri-

1) Nu e adevărat că ursul doarme toată eărna. Vezi Brehm.
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itorii Gălcea şi Yelnescu; cel d’ăntăi tânăr care ’şi 
măntuise patru clase gimnaziale in Peatra, invë- 
ţase latineşte şi greceşte şi-ar fi murit de Foame 
dacă nu ’i ar fi lost cuconului Dimitraki milă de 
dënsul şi nu Tar fi recomandat lui Negradi. Găl
cea avea acuma patru galbeni pe lună şi mâncare, 
un galben mai mult decăt bucătarul Dănilă. Vel- 
nescu era un vechiu cenuşar de pe la cancelariile 
din Peatra, care îmbătrânise mânjind tărfăloage 
şi fusese dat afară din slujbă fără a fi fost vino
vat de ceva, şi aceasta tocmai cănd mai avea şease 
luni pănă să-i vie dreptul de pensie. Velnescu fu
sese înlocuit in Peatra cu vërul cucoanei Frăsina
Alimpici, care cucoană se zice că ar fi avut legă
turi gingaşe cu vechiul primar Buduşcă.

Bucătarul Dănilă era de neam ţigan. Să nu 
creadă cineva că spuind aceasta voim să atingem 
onorabilitatea domnului Dănilă; nu dar! voim numai 
să dăm a înţelege că domnia sa avea toate defectele 
naţiunei din care face parte. Dănilă; era mincinos 
laculme şi lăudăros peste mesură. Unde nu slujise 
el?'Fusese ani întregi la Postelnicul Cacalidis; 
vornicul Lambrachi el rugase o dată cu zece gal
beni pe lună să vie la densul; dar vodă Sturza ? 
ăşi lingea degetele cănd ’i făcea căte-o plăcintă 

nişte bostănei umpluţi. Dar boerii de 
prin Peatra ? la cine nu slujise el şi ce nu-ar fi 
dat fie care ca să-l aibă ! El insă era desg'ustat de 
târguri şi ’i plăcea să ’şi ;sflrşeaşcă zilele la ţară. 
Din păcate, Dănilă slujise şi la un francez o bu
cată de vreme, aşa incăt avu prilejul să înveţe ceva 
irantuzeşte; ’1 auzeai întruna vorbind cu lingurile

motanii : atandé ma cher,

cu mere sau

şi cu farfuriile sau cu
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că te şterg acum şi pe tine; cornant mousiu mo
tan, toujours cu nasu ’n oală ? Alon, sortez, că’ţi 
taiu coada. Dănilă avea ca ajutor pe Safta, o bu- 
cătăriţă ele rănd, pe care vrea să o ’nveţe fran
ţuzeşte şi care avea un respect şi o admiraţie fără 
margini pentru dănsul.

El se plângea intr’una la Safta, că boerul ăsta 
nu-i boer mare; nu are nici tingiri, nici calupuri, 
nici sinii cum se cade; cu ce era să-i iacă el mân
care ? dacă nu-i plăceau adeseori bucatele cuco
naşului, nu era vina lui. Dănilă mai avea şi de
fectul de-a ii tâlhar; nici o dată nu-i mai ajungea 
unt şi zahăr; găinile veneau adeseori pe masă cu 
un picior şi fripturile pe jumătate ; pe urmă nici 
cunoştinţele lui nu erau tocmai din societatea cea 
mai înaltă şi mulţi din ţiganii cari veneau să-l vi
ziteze aveau răul obiceiu de-a lua din greşeslă vreun 
blid sau vre-un topor.

Vechilul Lepissclii era să mai stea numai vre-o 
căte-va luni incă in slujbă la Negradi, care voia 
să’l inlocuească cu fiul seu. Lepsischi era un 
polonez emigrat, învăţase bine româneşte, isbutise 
a încredinţa pe mulţi proprietari că se pricepe in 
administrarea moşiilor. El fusese militar in viaţa 
lui, luase parte la lupte şi primise multe răni; 
dar cănd veni in ţară, nu ştia nici o meserie afară 
de-aceea de-a atrage încrederea oamenilor in aşa • 
numitele lui talente. Cu timpul căpătase oare-care 
practică, dar se gândea mai mult la mijloacele de- 
a se îmbogăţi el însuşi, decăt a îngriji de cârmu
irea moşiei ce i seincredinţase.

Sub dănsul erau vro căţi-va vătafi, dar nu vom 
vorbi decât deNeculae Brusture :el era de-o statură
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uriaşa, avea o faţă lată şi pălită de soare, nişte 
buze groase şi-un păr roşetic; mâinile lui erau 
grozav de mari şi avea nişte degete cioJănoase, 
cari puteau să slujească de cleşte. Brusture era 
şi venător bun şi simţea o mare plăcere de-a se 
intălni din cănd in căncl cu urşii. El era temut 
de ţărani, cari ascultau mai uşor de densul de
cât de vechil, mai cu seamă fiind ca era şi rău
tăcios.

Iorgu era bine văzut de toată lumea, căci ii 
lua pe toţi cu binişorul şi-i plăcea chiar să şugu- 
ească cu vătafii şii cu grămăticii; dar după vre-o 
două săptămâni de singurătate la moşie, şi incă 
in timpul ernii, începu să-i fie urât. In zadar să 
ducea la primărie să sfătuească pe domnul primar 
Iordachi Nemţanu cum să îngrijească de sat, in 
zadar povăţuea pe părintele Matei Ţopărdea să 
dea pildă ţăranilor stănd mai puţin la cărşmă, in 
zadar batjocorea pe orăndarul Ştrul Aisield că 
fură pe locuitori, toate aceste lucruri nu-1* înde
părtau de la gândurile lui. Ziua mai stătea prin 
grajd, se mai plimba cu sania pe câmp, sara a- 
ducea pe visitiul Iftimie să-i spună poveşti, dar tot 
ii era urât de moarte.

In aceste împrejurări sosi vărul seű Petrache 
Zlotesou, numit de curând notar la Lunceşti. Ei 
nu se întâlniseră de vre-o trei ani şi nu se cu
noscuseră nici o-dată destul de bine; dar la munte, 
venirea lui Petrache era o fericire pentru Iorgu 
şi in puţine zile verii se imprietiniră cum se 
cade.

— Ai să stai la mine, aici la curte, şi te-i duce 
in sat numai cănd o fi de trebuinţă să iscăleşti 
ceva.
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— Ba am să më duc acum de-ocamdată să vëd 

dacă sunt ceva fete frumuşele ; cea intăi chestiu
ne de care voesc să me ocup.

— Ai dreptate ; nu te teme insă, că fac şi eu 
cercetări in astă privinţă. Am găsit chiar una 
căt se poate de plăcută, şi am vrut s’o aduc fată 
’n casă, dar nu o lasă logodnicul dumisale Toăder 
Fulger.

— Şi nu l’ai trimes cu vre-o însărcinare la Iaşi 
ori la Galaţi ?

-1- Nu se poate, că-i bogat plăeşul, şi apoi se 
mai spune că e cel mai temut om din munţi.

— Las’ pe mine atunci, cu autoritatea mea de 
notar am s’o îndulcesc eu pe jupăneasa... Cum o 
cheamă ?

— Irina.
Peste câteva zile urma să se facă o venătoare 

de urşi, si Iorgu invitase pe mai mulţi proprie
tari din vecinătate, precum şi pe Valerianu delà 
Tulgheş. Negradi se dusese pentru-o septcmănă 
la Iaşi, unde trebuea să se întâlnească cu minis
trul de interne, care făcea tocmai atunci o căle- 
torie prin Moldova. Cucoana Agripina se folosi de 
aceasta spre a se duce cu Maria să vază pe Iorgu 
la munte. Ea nu uită să cheme şi pe Forăscu să 
o întovărăşească, cu atăt mai mult cu căt femeea 
acestuia era cam bolnavă şi nu putea să vină cu 
densul. Hristea Cozmescu, ca totdeauna, nu lipsea 
de-a merge şi dumnealui ; el făcuse pe cucoana 
Agripina să-i destăinuească toate secretele ei, dar 
o încredinţa că nu are s’o vöndä uici-odată, de 
vreme ce înţelegea că era greu pentru -o femee ca 
cucoana Agripina să trăească cu un om atăt de
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varvar şi de sgărcit cum era Negradi. Locotenen
tul Prisăceanu delà Păngăraţi şi vameşul delà Pri- 
săcani Costică Uluceanu fă'găduiseră că vor veni 
şi ei la venătoare.

Yalerianu sosi cel ăntăi la Lunceşti. El nu pe
trecuse de loc la moşie la dënsul şi căuta vr’un 
prilej să se intoarne in Peatra, fără a părea insă 
că vine pentru Maria. Cănd află de venătoarea lui 
Iorgu, sări in sus de bucurie, ştiind foarte bine că 
va trebui să se intălnească din nou cu iubita lui. 
Iorgu inţelese repede cari erau simţimintele prie
tenului sëu de peste Carpaţi şi ’i dedea a înţelege 
că din partea lui nu s’ar împotrivi cătuşidou-pe 
ţin la o căsătorie intre densul şi soră-sa. Petrache 
Zlotescu găsi că Valerianu e un băeat minunat şi 
zicea că, dacă ar avea fete de măritat, i le-ar da 
pe toate.

— Crezi tu că s’ar invoi ghiujul să aibă pe Va
lerianu de ginere ? zicea notarul vërului seu.

— Babaca ? de ce nu ! Are dumnealui destule 
parale pentru ca să se mulţumească şi c’un gi
nere mai puţin bogat.

— Ascultă-me pe mine, Iorgule ; dacă va da 
bursucul fata, primesc să me ineci intr’un bolo- 
boc de rachiu.

— Mai la urmă nu e treaba mea ; voiu vedea ce 
gândeşte, şi neneaca.

— Dumneaei? Ţi-aş spune eu ce gândeşte... 
dar să lăsăm vorba pe altă dată.

Zlotescu îndemna pe Iorgu să cheme la véná- 
toare şi pe Victor Păsăreanu, pentru a face pe 
moşneag să crape de ciudă ; dar ura lui Iorgu nu 
mergea pănă la atăta, şi oricum fie, era mai pie
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sus de orice îndoială că Păsăreanu nu ar fi venit.
In căte-va zile, curţile se umplură de lume, şi 

in locul tăcerei in care erau cufundate de atăta 
timp, risăte şi vorbe de tot soiul se auzeau intr’- 
uiia prin deosebitele odăi.

Yenătoarea era să se facă Duminecă.
Cănd sosi mult dorita zi, curtea se trezi mai de 

dimineaţă decât de obiceiu. Toţi venătorii se pre
gătiseră de cu sară, aşa in căt in foarte scurt timp 
fuseră gata de plecare. Cucoanele, cu ochii păin- 
giniţi şi puţin gătite, eşiseră să’i privească.

Iorgu părea că merge la vre-o bătălie, atăt se 
îngrijea de toate şi poruncea in toate părţile.

— Haide repede, Iftimie, nu sta lavórba; cănd 
e pe lucru, ştii că nu’mi place să şuguesc. Adă 
blana Mario; dumneata,. Velnescule, ai să remăi 
aici cu domnul Lepşischi...

Yalerianu vorbea cu Maria, care-1 ruga să nu 
se prea aventureze şi să facă vre-o nebăgare de 
seamă.

— Uşor’ţi-se va putea intëmpla vre-o primej
die... şi ştii că sunt persoane aici, cărora nu le-ar 
părea bine de una ca asta, zicea Maria zimbind.

— Să n’aveţi grije... eu nu me grăbesc a me 
duce la vënat decăt spre a me putea întoarce şi 
mai repede înapoi.

Iiristea Cosmescu voea să remănă acasă; dar 
cucoanele il riseră intr’atăta in căt se hotărî să 
plece şi el cu tinerii.

— Te temi să nu te mănânce urşii, [domnule 
Cosmescu?... Uite domnu Yalerianu, care zice că 
ar merge şi la lei pentru mine...

— Tare aşi vrea să’l vëd !... iaca merg şi eu..
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mai mult ca să iau sama să nu se ’ntămple ceva 
lui domnu Valerianu, la care ţii mata atâta.

Forăscu se inbolnăvise de cu sara şi nici nu se 
sculase din pat. Subprefectul zicea că vina e tot 
a ursului. Zlotescu numai înţelegea a cui era vina.

— Şi chiar dacă ar fi aşa, Antoane, ce găseşti 
de zis? grăia Forăscu subprefectului; eu më tem 
de urşi, dumneata te temi de şoareci.

— Ei! şoarecii sunt altceva...
— Cum altceva? Un om curagios nu se teme 

de nimic; dar dumneata, cănd vezi un şoarece, te 
iaci galben la faţă şi tremuri ca un copil... de a- 
ceea ai opt motani la cancelarie...

Locotenentul Prisăceanu păstrase numai panta
lonii de uniformă; îmbrăcase un cojoc cu flori, şi 
avea o căciulă de oaiă, ţuguiată. Vameşul de la 
Prisăcani lua in rîs pe gramaticul Gălcea.

— Eu să fiu ca dumneata, n’aşi merge la vë- 
nătoare; tn’aşi teme să nu capăt getici.

Ferşterul Herr Carl se lăuda că are să îm
puşte el singur mai mulţi urşi de căt toţi ceilalţi 
împreună.

— Eu ştii bârlog a lor... faci iese ursu, bum..!
Din sat venise primarul Iordachi Nemţanu cu 

vre-o căţi-va fruntaşi, venători renumiţi: mazilii 
Ştefan Bursuc, Tanase Cobuz şi fraţii Toader şi 
Andrei Fulger.

Cel mai vestit dintr’nşii era plăeşul Toader Ful
ger, cel mai măndru muntean din Carp aţi ! Era 
nalt la stătură, cu plete mari negre, cu faţa smo
lită de soare şi cu nişte ochi mari şi pâtrunzëtori. 
Fulger ucise nenumărată mulţime de urşi şi de 
lupi, şi nimenea nu-1 întrecea in cârmuirea plute-
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lor: pe la Toance şi pe la chei trecea cu aceeaşi 
nepăsare cu care ar fi scoborit Şiretul.

Toate fetele din sat mureau de dorul lui, dar 
el nu iubea de-căt pe una, Irina, cu care se lo
godise şi pe care era in curând s’o iea de soţie.

Ţara romanească e foarte bogată in dobitoace 
de tot soiul (cu patru picioare), domesticii, ca şi 
selbatice. Pe une-locuri lupii ajung pănă in mar
ginea oraşelor in timpul ernei, vulpile pătrund cu 
obrăznicie prin găinării şi chiar somnoroşii urşi, 
umblând vara după zmeură, se avëntà pănă pe 
lângă locuinţele oamenilor. In Carpaţi, fiarele sunt 
şi mai numeroase şi mai îndrăzneţe de căt pe la 
câmpuri.

Venătorii aveau de gând să vëneze toată ziua 
pe câmpiile ce se intind intre valea Bistriţei şi 
poalele Ceahlăului, sara să se odihnească la mo- 
nastirea D.urăului aşezată chiar la picioarele mun
telui, şi a doua zi să se afunde prin munţi după
urşi.

După vre-o doue ceasuri de mers, un lup se a- 
rătă in zare. Venătorii se puseră la păndă: lupul 
era in că prea departe spre a fi nemeri t, cănd o 
detunătură porni de după un arbor.

Iorgu se măniă foc şi intrebă:
— Cine a făcut copilăria asta ?
— Doar n’am venit de flori de cuc tocmai pe 

aici, adaose Zlotescu. Ei ’aflară indată că subpre
fectul trăsese ca să sperie lupul :

—Am vrutsă’l înştiinţez să se ducă; eu am copii, 
cucoane Iorgule, şi nu pot să me joc cu zilele 
mele.

Cu toţii bufniră de ris.
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Peste vre-o jumătate de ceas lupul fu intălnit 
din nou şi ucis de gloanţele lui Toader Fulger. 
Atunci subprefectul se apropia fără frică de lup şi 
incepu să’l piseze cu stratul puştei.

— Mai mănânci cârlani ! mai mănânci cârlani! na!
Se vede insă că lupul nu murise de tot şi la

loviturile suprefectului mai deschise odată ochii. 
Şeful plasei scăpă indată arma din mănă şi o rupse 
de fugă spre cei lalţi vânători.

Cu căt înaintau spre munţi ou atăt locurile de
veneau mai pustii, omëtul mai mare şi fearăle mai 
dese. Deja Iorgu, locotenentul Prisăceanu şi Fulger 
mai uciseseră fiecare cate un lup, cănd la marginea 
unei păduri le eşiră inainte o mulţime. Acolo vè- 
nătorii avură de lucru şi mai fie-care lup primi 
căte doë gloanţe. Suprefectul susţinea că ucisese 
el singur cei mai mulţi, deşi nu trăsese de căt 
de trei ori, şi ca totdeauna fără folos.

— Dacă ne-a merge tot aşa, nu mai remăne pul 
pe faţa pămăntului, zicea el ; să-i lăsăm deacum 
in pace sărmanii, ca să avem ce văna şi la anul...

— Lup nu : pun la pudure, respunse her Carl 
cu accentul său unguresc.

După ce umblaseră toată ziua pe cămpuri şi prin 
păduri, vănătorii ajunseră seara morţi do osteneală 
la Durău. Această mănăstire este infudnată in 
munţi şi nu se poate zări de căt după ce te-ai a- 
propiat bine de poalele Ceahlăului, care se ridică 
dinapoia ei ca un uriaş. Vara ţi se pare că eşti 
intr’un raiu, atât de mult farmec respăndeşte dru
mul boltit de crengile stejarilor, care duce la mă
năstire, colinele înverzite ce se intind împrejurul 
ei, aerul cel recoros şi razele aurite ale soarelui,.
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căzănd pe nenumëratele stânci de pe «deal» 1). 
Acum locurile erau triste, pline de zăpadă şi ce
rul noros. Biserica se ridică in mijlocul mănăstirei, 
in ogradă sunt respăndite vre-o doue-zeci de case 
bine ţinute şi prinse de una mai bine zidită şi mai 
mare, Arhondaricul. Un călugăr, slujitor al mosa- 
firilor, făcuse fuc prin odăi ; vănătorii se uscau pe 
lăngă sobă şi aşteptau să le aducă de mâncare. 
Părintele Egumen Arcadie se puse la vorbă cu 
denşii. Sfinţia sa era cam de vre-o patru-zeci şi 
opt de ani, nalt, spătos, cu o barbă mare neagră 
şi cu nişte musteţi foarte respectabile. Dacă nu ar 
fi fost imbrăcat in călugăr, mulţi l’ar li luat drept 
un haiduc sau cel puţin drept un hoţ de codru. 
El trăea bine, avea ceva bani, mulţi ziceau chiar 
că era bogat. Tot aceştia iscodiseră şi o mulţime de 
vorbe rele pe socoteala părintelui, vorbe pe cari 
le impărtăşim cetitorilor numai pentru a arăta căt 
de rei sunt oamenii in ziua de astăzi şi cum nu 
îruţă nici pe cele sfinte. Astfel ei ziceau că pă
rintele trăeşte cu o ţărancă, că e un tâlhar, că se 
îndeletniceşte mai mult cu negustoria in Peatra şi 
in Neamţu decăt cu spăsenia şi că fură chiar din 
cănd in cănd căte o vacă sau vre-un alt dobitoc 
rătăcit prin munţi. De curând un ţăran venise 
delà Lunceşti să-şi caute un bou care apucase 
drumul spre munţi şi săteanul avusese obrăznicia 
să întrebe chiar pe sfinţia sa dacă nu l’au văzut. 
Sfinţia sa spunea vânătorilor că in viaţa lui nu 
furase nici măcar un viţel, dar că zărise boul ţă
ranului preămblăndu-se liniştit pe marginea pădu-

J) Ceahlăul nu e decăt un deal pentru locuitorii delà munte.
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rei, cäncl un urs, eşit de nu ştiu unde, ii sări in 
spate; boul, simţind unghiile ursului in carne, se 
speriă şi-o apucă la fugă, şi era o minune să-i vezi 
cum se duceau amendoi in lume, unul călare peste 
altul !

In spre seară sosi la Arhondărie şi vestitul vătaf 
al lui Iorgu, Neculae Brusture, care voea să se 
iea la trântă dreaptă cu vr’un urs. Zlotescu puse 
rămăşag cu Iorgu că are să-i poată îndoi un de
get, ceea ce nimeni nu reuşise să facă pănă acuma. 
Se înţelege că perdu rămăşagul. Numai Toader 
Fulger se lăuda că e in stare să trântească pe Brus
ture, nu o dată, ci de zece ori.

A doua zi, pe la zece, vânătorii erau in pădurea 
de pe Ceahlău, singur subprefectul Anton Cămă- 
rescu remăsese la Durău.

— Cu lupul tot mai merge să ne luăm la harţă, 
dar cu ursu baiu.

Zlotescu plecase înainte cu Hristea şi cu Va- 
lerianu; locotenentul de la Pangaraţi se pusese de 
păndă in altă parte cu vameşul. In alt loc se aşeză 
Ştefan Bursuc şi Cobuz, mai încolo fraţii Fulger, 
şi in sfărşit Iorgu şi Neculae Brusture.

După vre-un ceas de aşteptare, Brusture se 
supără :

— Cucoane Iorgu le, eu m’am săturat să stau 
aici; fiind că nu vine ursu la noi, me duc eu la 
densul; mata, dacă vrei, dute înapoi la ceilalţi boeri.

— Pleacă, eu remăn aici.
Brusture plecă şi peste cătva timp Iorgu ’1 pierdu 

din vedere.
Iorgu nu fusese nici odată la venătoare de urşi,
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dar nu simţea nici o frică şi avea mare încredere 
in puşca sa.

Nu trecu multă vreme, şi el vëzu înaintea sa, la 
oare-care distanţă, pe regele pădurilor noastre: era 
*un urs mare şi fioros, cum nu pot să şi’l inchi- 
puiască acei ce n’au vëzut decăt urşii ţiganilor.

La o asemenea vedere, Iorgu simţi că i se sbăr- 
leşte părul pe cap şi începu să tremure. Ursul 
venea mereu spre dënsul mormoind. Primejdia 
era mare. Tiranul vënâtor simţi că e vorba de 
viaţă şi de moarte ; cil toată frica puse arma la 
ochiu, şi cănd fiara nu mai fu decăt la căţiva paşi 
şi se sculase in douë picioare, trase piedeca : ursul 
fu lovit in piept, răcni selbatic şi se aruncă 
dintr’o săritură pe vënâtor, căruia ’i scăpase arma 
din mănă. Deja laba ursului seabătuse peste den
sul şi rupëndu’i carnea de pe umor se gătea să’l 
siăşie, cănd un glonte, venit din depărtare de după 
nişte arbori, lovi pe urs drept in inimă şi’l ucise 
pe loc.

Ce era?
Toader Fulger se despărţise de la o vreme de 

fratele sëu şi apucase drumul mai in spre munte.
De odată auzi o detunătură şi intorcënd rèpede 

capul vëzu cele ce se petreceau. Intr’o clipă ’şi 
luă hotărirea şi, fâcêndu’si cruce, chiti cu sănge 
rece.

Ceilalţi vënàtori fuseră înştiinţaţi de intëmplare 
şi sosiră îndată. Iorgu era greu rănit şi pierduse 
cuuoştinţa. El nu’şi veni in fire decăt in vale la 
Durău. De acolo o sanie ’l duse in grabeăla curt.

Astfel se măntui petrecerea şi toţi vénái orii se 
întoarseră trişti şi abătuţi. îşi poate închipui ci-

I
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neva ce simţise mama şi sora lui Iorgu, remase 
la curte, când ël aduseră rănit. Cucoana Agripina 
era să moară de supărare şi Maria se făcu gal
benă ca ceara. Hristea plecă in grabă la Piatra 
să aducă un doctor. In spre ziuă sosi Marinescu 
şi’i dete cele d’intăi ingrijiri nenorocitului vënâtor.

Valerianu stătea tot timpul pe lăngă Maria şi 
căuta să o măngăe incredinţănd-o că rana frate
lui ei'nu e primejdioasă şi că in câteva sêptèmani 
are să fie tot atăt de sănătos ca şi inainte ; el 
mai găsea mijlocul să’i spună şi o mulţime de 
alte lucruri plăcute, cari o mai astămpărau.

— Mai bine cădeam eu sub laba ursului; aşi fi 
avut fericirea să nu vë vëd plăngănd.

— Bietul Iorgu!... oare nu-o să i se intăraple 
nimica?... tare me tem... Şi Mariaincepea din nou 
a plănge ; ea lăsă odată să’i cadă fruntea pe u- 
mërul lui Valerianu, care, ne mai ştiind ce să’i spună 
şi cum să-o măngăe, o sărută cu foc. Ea se re
trase repede, se duse lângă frate-seu şi nu mai dete 
ochi cu tënërul transilvănean pănă in momentul 
cănd plecaseră cu toţii spre Piatră.

Iorgu avu mai intăi nişte friguri, dar cum ’i 
trecură i-1 duseră in Peatră. Rana începuse a se 
mai închide puţin, ’i trebuea insă să stea mult 
timp in casă şi să se caute bine pentru a se în
drepta cu desăvârşire. Cu toată supărarea lui, Ne- 
gradi se simţi mişcat la vederea fiului sëu rănit şi 
ziua ăntăi stătu mai tot timpul lăngă dânsul. Cu- 
conul Dimitraki era cel mai scârbit din toţi şi se 
jeluea la toată lumea.

— Eaca la ce l’aţi adus ! munte v’a trebuit, 
munte aţi găsit !

G
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Cucoana Agripina uită pentru căt-va timp dra
gostea pentru Forăscu, care venea mai rar pe la 
dansa. Iubirea ei de mamă era mai tare de căt 
dorul pentru advocat.

Valerianu venise şi elin Peatră, pentru a into- 
văroşi pe Iorgu şi pentru a-i ţinea de urăt pănă 

să-i fie mai bine. Intre acestea sosise şice era
doctorul Burdea de la spital de la Neamţu, che
mat şi de Iiristea Cozmescu, a căruia soţie nu se 
mai sculase din pat. Burdea era cel mai cunos
cut doctor din judeţul Neamţului, lucru foarte u- 
şor pentru un om care studiase in Paris şi fusese 
intern al spitalelor. De mult studiu insă, sau din 
alte pricini, mintea lui nu prea era teaiară şi toată 
lumea ii vorbea cu cea mai mare băgare de samă, 
ca nu cumva să-l supere prin vr’un cuvent nepo
trivit sau nerespectuos. El asigură că Iorgu va pu
tea să-şi reia ocupaţiile după trei sau patru sëp- 
tămăni.

Maria şi Valerianu se intălneau cănd in odaia 
lui Iorgu, pe care căutau să-1 distreze prin fel de 
fel de istorioare, sau in salon, unde erau mai liberi 
şi puteau să vorbească ca şi in trecut. Iubirea lor 
crescuse şi Valerianu n’avea decăt se spună un 
cuvënt pentru ca Maria să fie a lui, dar înţelegea 
foarte bine că, in împrejurările in cari se afla fa
milia din pricina boalei Iui Iorgu, era de datoria 
lui să aştepte pănă mai tărziu.

După ce’şi mai veni lumea ’n fire, începură cu 
toţii să se gândească la dibaciul şi curagiosul plă- 
iaş, care scăpase pe Iorgu de la moarte. Cucoana 
Agripina, după ce-i mulţămi de o mie de ori, voi
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să-i dăruească o sumă foarte mare; dar cu toate 
rugămintele, Fulger nu voi să primească.

— Nu-şi face cine-va datoria pentru bani, cu
coniţă.

Iorgu, cănd fu mai bine, trimese pe un om săi 
cheme, crezënd că va reuşi să-l înduplece. Dar el 
nu mai era in sat; plecase in Transilvania.

VII.

Peste vre-o douë septămăni, Iorgu putu să se 
scoale din pat şi lumea incepu să se mai liniş
tească. Valerianu fu nevoit să se intoarne din nou 
pentru căt-va timp la Tulgheş; dar, inainte de-a 
pleca, se hotărî să vorbească lămurit Măriei. Era 
o seară minunată. Ninsoarea încetase de mult timp 
şi zăpada se întindea strălucitoare la fereastră.

— In zori de ziuă trebue să plec, fără să ştiu cănd 
vë voiu mai vedea, ’i zise Valerianu.

— Nu atârnă decăt de voinţa dumitale.
Valerianu tăcu pentru un minut şi inimile amăn-

dorora băteau cu tărie.
— La ce să mai ascund incă o simţire pe care 

poate că aţi descoperit’o ? Mi se pare că a sosit 
timpul să vë destăinuesc că delà venirea mea in 
Peatra nu m’am putut opri de-a vë iubi şi am 
gândit că cea mai mare fericire pentru mine ar fi 
atunci cănd această iubire ar fi împărtăşită.

Valerianu luă măna Măriei, care nu o retrase, 
şi mult timp incă amândoi tinerii stătură împre
ună vorbind de iubirea şi de fericirea lor viitoare.
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La întoarcere, când lorgu era să fie insănătoşat 
pe deplin, Yalerianu ’i făgădui să o ceară in că
sătorie.

Cu timpul, lucrurile începură a merge ca şi mai 
nainte. Cucoana Agripina ’şi reluă traiul pe care’l 
ducea cu o lună mai in urmă şi Forăscu se arătă 
earăşi foarte des pe la dănsa, de cate ori Negradi 
se ducea pentru vre-o călătorie mai indelungată 
pe la ţară sau pe la Roman. Lumea de prin casă 
înţelese delà o vreme ce caută Forăscu atăt de 
des pe la curte, şi dintre toţi cuconul Dimitraki fu 
cel mai mâhnit. Slugile vorbeau toată ziua numai 
de dragostea cuconiţei şi o plângeau cum la ver
sta ei ’i mai venea să-şi bată joc de bărbat şi 
de copii.

Cucoana Agripina insă nu băga penimene in samă 
şi nu se păzea de loc. Căud venea Forăscu la 
dânsa, se închidea cu el in odae şi nu mai pri
mea pe nimeni. Pe Maria o trimetea intr’una pe la 
prietine şi pe cuconul Dimitraki ’l însărcina cu 
treburi. De se intămpla in vre-o zi să nu vadă pe 
Forăscu, se tăcea, răutăcioasă şi căuta pricină la 
toată lumea. Pe bărbatul ei nu mai putea să-l mai 
sufere şi pentru cel mai mic lucru se sfădea cu el. 
Intr’o zi ’i vorbi chiar de despărţenie.

Negradi insă era singurul ora in Peatra care 
nu ştia ce face femeea lui. Tot oraşul de altmin
trelea nu vorbea de o bucată de vreme decăt de 
nebunia cucoanii Agripina. Lumea, care de vr-o 
săptămănă nu mai aflase nimica nou, se folosi cu 
fericire de prilejul ce i se arăta să mai vorbească 
ceva rëu pe srcoteala unei femei pe care o invi- 
diau mulţi.
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Vorbele şi minciunile de la casă la casă, cari 

de un timp in coace mai încetaseră puţin, înce
pură din nou; şi îndată ce vre-o cucoană afla 
cel mai mic lucru despre cucoana Agripina sau 
despre Forăscu, oridevr-o sfădălie intre Negradi 
şi femeea lui, alerga încântată la vecina ei şi ’i 
istorisea toate cele intëmplate. Sara toate maha
lalele cunoşteau faptul şi bieţii prietini .aveau cu 
ce se petreacă «soareaua».

Femeile cele mai înverşunate in contra purtă
rii Agripinei erau cucoanele Aristiţa Uluceanu şi 
Frăsina Alirapici, cari umblau din casă ’n casă şi 
istorisau cele vëzute sau auzite. De căt-va timp 
ele începură să nu mai fie aşa prietine din pricina 
curţii ce le făcea amăndorora ajutorul primarului, 
Savel Cămărăscu. Intr’o zi chiar ele se sfădiră 
de-a binele şi Frăsina Alimpici, pentru ca să-şi 
resbune, se hotărî să spună Agripinei ce rëu vor
bea de dănsa prin lume tocmai prietina ei A- 
ristiţa.

— Ce mai iaci, soro dragă, de ce te araţi aşa 
de rar pe la noi ? întreabă cucoana Agripina pe 
Alimpicioaia.

— Am avut o mulţime de treburi, ba cu dul
ceţuri, ba cu grijitul pentru serbători... dar să nu 
crezi cumva că te-am uitat cătuşi de puţin. Ba 
incă me ocup foarte mult de dumneata, indată ce 
aflu că ai vre-o supărare, că eşti in vre-o pri
mejdie

— Ce supărare ? De ce primejdie ’mi vorbeşti?
— Trebue să ştii mai bine decăt mine; dar 

drept să-ţi spun, eu nu cred nici un cuvëntdin ce 
se vorbeşte prin lume.
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:— Ce s’o fi vorbind? pe semne au inebunit oa

menii să se lege acuma şi de mine...
— Asta le spun şi eu... dar vor së me creadă? 

Forăscu ’ncolo, Forăscu ’ncoa...
— Forăscu ? Fiind că are treabă omul cu băr

batul meu, apoi trebue să luaţi lucrurile la in
teles ?

— Eu? ferească Dumnezeu ! tocmai vineam să’ţi 
spun că, dacă este vre-o persoană care-ţi vrea rë- 
ul, nu sunt eu aceea, ci... ia’n ghiceşte?

— Ştiu eu....*
— Aristiţa...
— Aristiţa?
— Chiar dumneaei! dumneaei merge din casă 

’n casă şi iscodeşte toate minciunile de care’i plin 
tërgul; se jură la toţi că te-ai dat in amor cu băr
batul Săitichii, că te sfădeşti intr’una cu cuconu 
Alecu, şi căte şi mai câte...

— Adevërat spui, soro dragă?
— Să n’am parte de ochii din cap...
— Ei lasă atunci jupăneasă Aristiţo, ’ţi-oiu a- 

răta eu cu cine ai a face; ţi-oiu resplăti eu prie- 
tinia ce’mi arăţi!

Şi cucoana Agripina se sculă in picioare şi se 
plimba mânioasă prin odaie.

— Aşa ’i că frumoasă solie ţi-a jucat ? şi dacă 
nu i-aşi fi spus de-o mie de ori să tacă ! aşi, ţi-ai 
găsit... mai a dracului bătea darabana.

— Lasă... ëi vedea dumneata.
— Vii deseară la soarea la cuconu Lascaraki Pe- 

treanu?.. are să fie şi ea acolo, s’o vezi ce mutre 
face...

!



87

am să— Nu era să me duc, dar dacă’i aşa, 
viu şi eu...

— Adevărat e, me rog, că cuconu Alecu are de 
gănd să insoare pe musiu Iorgu cu nepoata lui 
Buduşcă?

— iSă ieie Iorgu pe Lenţa, pe moachea ceea, 
care nare nici un ban ? doar n’o nebunit ! de unde 
aţi mai scos’o şi pe asta? odată cu capul nu l’aş 
lăsa pe băiat să’mi aducă strâmbătura ’n casă, să 
ştiu bine că crapă Alecu de ciudă.

Eşind de la Agripina, Frăsina Alimpici respăndi 
prin mai multe case vorba, că Iorgu are să iea 
pe Lenţa şi că chiar cucoana Agripina i-ar fi spus 
aceasta.

In acea zi era să fie petrecere la cuconu Las* 
kacari Petreanu, a căruia fată implini snoă-spre-i 
zece ani. Mai multă lume insă aflase de la cucoan, 
Nastasia Bogoslov că Profiriţa era cu doi ani mai 
mare decât spunea tată-său. Cucoana Nastasia ăşi 
aducea foarte bine aminte că răposata soţie a lui 
Lascaraki, cu o lună înainte de facere, făcuse pre
zent un cărucior nepotului ei Vasilică, care atunci 
împlinise tocmai patru ani.

Aceeaşi lume, care cu o sară mai ’nainte pe
trecuse la doctorul Marinescu şi cu doă seri mai 
’nainte la deputatul Gusgan, se întrunea acum la 
Petreanu.

Pe la opt ceasuri începură a veni maiorul Pro- 
ici, Părintele Mihalaki şi Iiristea Cozmescu, a 

. cărui femeie zăcea intr’una.
— Sărmănica! mai bine ar stănge-o Dumnezeu! 

zicea Sfinţia sa părintele Mihalaki cu-o adevă
rată durere de inimă. In adevăr, nu ştim din ce
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pricină, de-o bucată de vreme nu mai murea ni
meni cum se cade in Piatra; nu e vorba, anghina 
de cătva timp trimisese pe ceea lume o mulţime 
de copii; dar alt-ceva e cănd moare vre-un om 
in toată firea î Primarul Cosmescu era speriat de 
respăndirea boalei şi se înţelesese cu doctorul Ma- 
rinescu şi cu Arghir ce măsuri să iea împotriva 
ei. După multe discuţii, se hotărî : că părinţii sunt 
datori să dea de ştire pănă ’n douë-zeci şi patru 
de ciasuri la primărie, indată ce ar prinde de veste 
că vre-un copil de-ai lor e bolnav de anghină. 
Iorgu spusese lui Iiristea că mai bine s’ar ocupa 
de curăţenia oraşului, unde uliţi întregi zăceau in 
cea mai mare murdărie. Iiristea era să cerceteze 
tileste lucruri la anul, indată după alegerea nou- 
cu consiliu municipal.

Maiorul Protici avusese de curend o nenorocire 
şi era foarte supărat. El strânsese ceva bani şi’şi 
făcuse o casă cu puţine odăi, dar cu doue rânduri. 
Ambiţia lui era să o aibă cu doue rënduri, chiar 
de ar fi făcut’o cu doue odăi numai. Arhitectul 
casei fu domnu maior Protici in persoană; cu toate 
rugămintele prietinilor, el nu voi să asculte nici 
un sfat şi se hotărî să dea el însuşi planul casei.

— Am făcut eu multe in lumea asta, apoi o 
o casă n’am să pot face?

După ce acareturile fuseră gata, maiorul vëzu 
cu mirare că uitase să facă scări de la rëndul in- 
tăi la al doilea. Cănd voi să îndrepte greşala, sau 

. din pricină că pietrarii nu înţelesese planul maio
rului, sau că maiorul nu’şi lămurise bine planul, 
dar un zid intreg se risipi.
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Acum nu mai ştiea ce să mai facă şi era amă- 
rit de tot.

In curënd sosiră şi ceilalţi invitaţi, anume : doc
torul Marinescu cu nevasta şi cumnata sa, Arghir, 
Săcultea şi mai in urmă şi Sotir. Acest din urmă 
devenise «bobocelul» Petrii; nicăiri nu se dedea 
vre-o soarea fără ca să’l invite, şi cucoanele şi’l 
smulgeau una de la alta. Dacă se intëmpla să fie 
mai multe petreceri in aceeaşi séant, de dimi
neaţă era luptă cine să’l aibă, şi doue sau trei tră
suri ël aşteptau la scară cu porunca sâ’l aducă 
pe sus.

începuse să ningă şi fulgii cădeau cu grămada; 
intre aceste,' sosise şi căpitanul Dornea cu loco
tenentul Mihăilescu, cel de’ntăi de la • dorobanţi, 
al doilea de la pompieri; amëndoi insă purtau ca- 
loşi şi nu ieşeau nici odată pe ploaie fără umbrele.

Pe la 9 ore, toată lumea .era adunată.
Yasile Bogoslov publicase de curënd o poezie 

in «Aurora» şi o dedicase Profiriţei, ceea ce su
pără foarte tare pe cuconul Lascaraki, aşa in căt 
poetul fu rëu primit.

Bărbaţii se şi puseseră la cărţi şi preste vre-un 
ceas erau atât de ocupaţi in căt păreau că joacă 
de doue zile intr’una. Substitutul Săcultea şi cu 
Arghir se invărteau intr’una in jurrul Profirei şi’i 
spuneau lucrurile cele mai dulci.

Ei deveniseră acuma duşmani de moarte şi cău- 
utau să se batjocorească unul pe altul inaintea 
ficei lui Petreanu.. Săcultea avuse treabă mai toată 
ziua la tribunal şi seara cu nişte jidani, cari aveau 
a douazi un proces. Să nu socotească cineva de 
aicea că Săcultea era necinstit, fiindcă avea a face

î

;
!
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cu jidani ; cine scapă de ei ? şi chiar dacă jidanii 
aveau adouazi proces la tribunal, nu urmează nu
mai decăt că veneau să-l mituească.

îndată ce fu liber, Săcultea se imbrăcă repede 
şi veni la Petreanu ; pe drum insă ’şi aduce a- 
minte că nu s’a ras şi intră la un coiffeur, care 
av^a drept firmă : «Aici sade feciorul lui Moise băr
bierul.» Feciorul lui Moise voi să radă repede pe 
domnul substitut, care era grăbit, şi din nebăgare 
de seamă i-1 tăiă la obraz pe o întindere de douë 
degete. Săcultea trase doue palme jidanului, şi la 
eşire nu-i plăti nimic.

— Ce ai la obraz musiu Săcultea? ’l intrebă 
Profira vëzëndu’l atăt de sgăriat.

Substitutul se făcu că n’aude.
— Să vë spun eu ce are, respunse Arghir, care 

fi vëzuse eşind delà bărbier ; domnul Săcultea a 
inceput a face iconomii şi se rade la jidani ; la 
feciorul lui Moise bărbierul,—adaose el rizënd.

Toată lumea rîse prin prejur.
— Minciuni spui, strigă Săcultea roşu la faţă. 

Apropiindu-se de doctor adause : Lasă că ţi-oiu 
arăta eu afară, măi mojicule!

Frăsina Alimpici. vorbea şi ridea cu Aristiţa 
Uluceanu, cănd intră cucoana Agripina. Repede 
Frăsina se despărţi de prietena ei, şi eşi înaintea . 
femeii lui Negradi.

— De ce n’a venit şi musiu Iorgu ? intrebă Pro- 
. fira, am auzit că s’a insănătoşat...

— Trebue să mai stea incă douë septămăni in 
casă, respunse cucoana Agripina.

Sotir vorbea cu Savel Cămărăscu şi cu maiorul 
Pro ti ci. Femeea lui Marines cu şi cucoana Săftica
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lui Forăscu ascultau şi ele. Tenărul prezident 
căuta să le arate că el este un om luminat, că nu 
crede nici in Dumnezeu, nici in facerea lumii in 
şase zile, nici in Adam şi Eva.

— Eu sunt darvinist
— Ce-i aceea ? întrebă Cămărăscu.
Şi Sotir le lămuri cum toată lumea inveţată 

crede astăzi că omul se trage din momiţi. Cu toţii 
bufniră de rîs.

— Bine, întreabă maiorul Protici, dacă omul se 
trage din momiţi, cum ne spui dumneata, atunci 
de ce nu mai ies şi astăzi oameni din momiţoi?

Sotir nu ştiu ce să respundă şi le zise : Poate 
crede lumea că eu spun minciuni ? Ceea ce vë is
torisii, le-am cetit intr’o carte, pe care pot să vi-o 
împrumut, dacă voiţi.
AristiţaUluceanu întâmpinase pefemealui Negradi, 

şi căuta să lege vorbă cu densa; Agripina insă nici 
nu voea să o bage in seamă.

Ca totdeauna, cea mai mare parte din bărbaţi 
se pusese să joace’n cărţi, ear cucoanele remaseră 
singure şi vorbeau de rochii şi de despărţenii.

—’ Auzi dumneata caraghiozlîc ! casierul Găluşcă 
să se despartă aşa nitam nisam de femeea lui ! 
zicea femeea lui Marinescu.

— Nici n’o fi patru luni decănd s’or luat, adaose 
madam Forăscu.

— Se zice că el s’a încurcat cu femeea spiţeru- 
lui Kecskemét...

— De mult ! acu o ştii; d’apoi nici ea nu-i mai 
de treabă... prea şuguea dumneaei cu directorul 
ăst nou delà gimnaziu; un muntean fudul şi o- 
braznic.

a
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— Poate o lua-o el mai la urmă
— Mai ştii ?
— Dar de istoria locotenentului Prisăceanu aţi 

auzit ? in treabă cucoana Aristiţa Uluceanu...
— Ce istorie, ma ser ?
— Cum, nu ştiţi nimica ? n’aţi auzit c’a prins pe 

femeea lui cu Păsăreanu cel tănăr?
— Elei ! respunseră mai multe cucoane.
— Asta nu-i adevărat ! e o iscodire de-a du- 

mitale, care nu ai a face alt .nimic toată ziua 
de căt să te legi ba de unul ba de altul... zise 
cucoana Agripina mânioasă.

— Eu ? poţi să ’ntrebi.
— Nu-i adevărat! nu-i adevărat, chiar azi di

mineaţă a fost ofiţerul la Iorgu, şi era vesel şi li
niştit ca totdeauna.

— Eu n’am nici un interes să spun minciuni 
şi mă mir ce insemnează mănia asta, respunse Aris
tiţa, care, deşi supărată, nu voea să se strice cu 
femeea unui om atăt de insemnat in judeţ ca 
Negradi.

— Ai sau n’ai interes, asta nu-i treaba mea... 
Mai bine ai iace cucoană Aristiţă să te ocupi mai 
mult de dumneata şi să laşi pe cei-l’alţi in pace. 
Dacă ’i chestia de vorbe, ar trebui să iei sama ce 
se vorbeşte pe socoteala dumitale...

Cele-l-alte cucoane stăteau înmărmurite prin pre- 
jur şi nu îndrăzneau să zică nici un cuvănt. In 
cealaltă odae se auzea intr’una:

— Hait! ai sfeclit’o căpitane 
şi ear popa de trei ori de-a răndul. .

Era glasul lui Hristea.

eaca... popa
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— Pe socoteala mea ? întrebă Aristiţa. Tare aşi 
vrea să ştiu ce se vorbeşte...

— Ai vrea să ştii? Nu me face că acuşi spun 
tot... strigă Agripina înfuriată.

— Cucoană Agripină ! linişteşte-te më rog ma
tale, intimpină Frăsina Alimpici, căreia ’i plăceau 
cele ce se petreceau.

—JN’ai decăt să spui; nu’mi e frică că m’oiu roşi. 
dacă’i pe-aceea, aşi putea să spun şi eu ceva despre 
dumneata care nu ţi-ar prea prii.

Din vorbă ’n vorbă, cucoanele ajunserăsă’şi a- 
runce vorbe foarte groase ’n faţă.

— Trăeşte cu fratele subprefectului...
— 1-1 înşeală pe bărbatu-seu cu Forăscu !
— Cucoană Agripină ! madam Uluceanu ! stri

gau cele-l-alte cucoane, cari căutau să le astâmpere.
Bărbaţii se sculaseră de la cărţi şi priveau cu 

mirare. Alecu Negradi, care auzi cele din urmă 
' cuvinte ale Aristiţei, se sculă repede şi veni in 

salon turburat. Toată lumea tăcea. Femeea lui 
Forăscu leşinase, ear bărbatul ei ingălbinise şi se 
făcea că are treabă in altă odae.

Petrecerea nu putea să mai dureze şi peste vre
un ceas toată lumea se întoarse acasă vorbind des
pre intemplarea din acea sară.

— Are să fie bocluc, zise Bogoslov eşind.
— Cum n’o mai fost ! adaose locotenentul Mi- 

hăilescu.
Săcultea se opri in uliţă la vre-o sută de paşi 

departe de casa lui Petreanu şi aştepta pe docto
rul Arghir. In curënd sosi şi acesta şi dëdu prin 
intunerec peste substitut.

— Aha ! mata eşti ? te aşteptam săţi arët eu
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aicea acum să’Ji mai baţi joc de oameni aşa fără 
nici un rezon...

Şi măna substitulului intrase deja in părul lui 
Arghir, care respunse cu vr-o doi pumni la iălci.

— Lasă de për că te calicesc ! striga doctorul, 
ce ţinea foarte mult la frizura sa.

Substitutul insă ’J trăgea mereu de chică şi’i 
mai dedea căte-un pumn, când in dreapta, cănd in 
stănga.

— Vrai să më desconsiderezi in ochii demoa
zelei ? Na ! căine de cioclu !

— Am sărţi fac proces tălharule... respunde 
Arghir loyindu-1 cu piciorul. De la o vreme în
cepură a vorbi şi a se batjocori amëndoi d’odată şi 
loviturile deveniră mai dese şi mai bine îndrep
tate. Săcultea trăgea mereu pe duşman spre dân
sul, cănd deodată piciorul lui dădu intr'o groapă 
astupată cu omët şi alunecă intr’ensa urmat de 
doctor. Luna eşise de după un nor şi privea ne- 
păsătoare la cei doi luptători, cari voeau să se 
şteargă de pe faţa pâmëntului. Cănii începură a 
lătra prin imprejiirime. De la o vrme, sdrobiţi 
de oboseală şi ingheţaţi de frig, ei se săturară de 
luptă şi se indreptară fie care spre casă, unul in 
dreapta, celalalt in stănga.

— Te-oiu prinde eu altă dată, strigă Arghir de 
departe, am să te jupoiu de piele.

— Am să te dau la căni.
Pe cănd rivalii visau in patul lor la sluta moş

tenitoare a lui Petreanu, Profira visa la Iorgu, şi Ior- 
gu la Paris. Noaptea seintinsese peste oraşul Petrii, 
cufundat in cea mai adăncă linişte şi in visurile 
cele mai deosebite. Fericiţii locuitori ai capitalei ju-
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cleiului Neamţu duc o viaţă liniştită, ferită de ne
socotitele năzuinţi şi neastâmpăratele ambiţii ale 
orăşenilor mari; gândirea lor d’abea trece de ca- 
petul uliţii sau peste acoperemëntul vecin; viaţa 
•se strecoară astfel cu mare repeziciune, părând 
c’ar fi un vis. Căţiva Petreni insă se intorceau ne
liniştiţi in pat: Alecu Negradi se gândea la cele 
spuse de Aristiţa, şi se intreba: să creadă, să nu 
creadă? Mintea lui urzea planuri peste planuri şi 
zorile '1 surprinseră ăncă deştept. Femeia lui, pe 
de altă parte, se socotea ce va trebui să facă de a- 
cum inainte.

Ea nu se sculă din pat a douazi, spunënd că o 
doare capul, şi Forăscu nu se arătă de loc pe la 
curte. Negradi se făcu că a uitat tot ce se petre
cuse seara trecută ; ’şi puse insă ’n minte să nu mai 
intre nici intr’o voe a femeii lui, să fie cat se poate 
de rece cu dënsa şi să restrângă şi mai mult ăncă 
cheltuiala casei.

Ori şi cât de multe sfădeli ar fi avut el cu ne
vasta lui şi ori şi căt de supărat era pe dènsa de 
o bucată de vreme, totuşi nu crezuse nici odată 
că Agripina ar fi putut să ajungă pănă a-i fi ne
credincioasă. Nu mai ţinea la densa, dar se simţi 
atins in demnitatea lui de bărbat, in cinstea lui 
de om respectat de toţi. Uneori se resgăndea ; 
ştia căt de vorbăreţe şi de reutăcioase sunt fe
meile intre ele şi ’şi inchipuea că cele ce spusese 
Aristiţa nu erau decât nişte vorbe fără temeiu. 
Vermele indoelii insă intrase in sufletul seu şi 
din acel minut nu mai avu nici pace, nici bucurii. 
Cu copii vorbea şi mai puţin decât inainte şi cău
ta să ’şi resbune intr’un chip oare-care atăt pe



96 •

Forăscu, cat şi pe nevastă-sa. Singurul om, căruia 
ii destăinui supărările sale, iu Hristea Cozmescu.

Hristea, ca şi mai nainte, era prietenul casei şi 
ştia secretele familiei. De cănd fu prinsă cu Fo
răscu, Agripina ’1 asculta in toate şi nu Tar fi jig
nit cătuşi de puţin intru ceva pentru nimic in lu
me, de frică să nu fie dată pe faţă. Hristea, in loc 
de*a fi obraznic, se arăta foarte supus ei şi părea 
că el ii intră in voe.

După cele ce se întâmplaseră la Petreanu , 
Cozmescu o sfătuia să tacă, să nu mai primească 
pe Forăscu pentru cătva timp, şi se însărcina el 
s’o apere pe lăngă Negradi. Faţă cu bărbatul ei 
ănsă, se înfăţişă cu totul altfel : in loc de-a o a- 
pera in ochii iui, căuta să o arate şi mai vinovată 
decăt era in realitate. La început fusese, puţin de 
altă părere decăt Negradi; dar vëzënd că el e ne
strămutat in cugetul sëu, părăsi orice incercare de 
a mai lua partea cucoanei Agripinei. Mai mult de 
căt ori cănd Hristea avea nevoe de Negradi şi 
trebuea pentru aceasta să-l măgulească şi să se 
arate mai supus decăt totdeauna. Negradi era a- 
cum deputat, om cu inriurire, cunoscut cu minis
trul de interne pe care ’l vëzuse de curănd, şi pu
tea să-l sprijine intr’o afacere foarte primejdioasă.

In adevër, nu mult după alegerea lui Hristea ca 
primar al oraşului, se făcu oare-care svon prin 
tërg despre puţina cinste ce punea el in adminis
trarea averii tërgului. «

Aceasta nu însemna mare lucru ; s’au mai vër 
zut primari necinstiţi pe aiurea şi chiar prin Pea- 
tra, fără ca lumea să se înspăimânte cătuşi de pu
ţin şi fără ca primarul să păţească ceva. Hristea 
insă avea o mulţime de duşmani, intre alţii pe ve-

I
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chiul primar Buduşcă pe care ’1 inlocuise şi 
era şeful unei elice ce căuta să ’1 rostoarne. Bu
duşcă şi cu ceilalţi dăduseră la lumină prin gazete, 
precum şi prin raporturi la minister, o mulţime 
de «tâlhării», dacă pot să me exprim astfel, ale 
domnului primar. Intre altele se spunea că Hris- 
tea «fură» lemnele primăriei, pe cari le plăteşte 
mai scump decăt se vend de obiceiu pe piaţă; că 
banii votaţi pentru paveluiréa stradelor intră in 
punga dumisale şi a domnilor consilieri Protici şi 
alţii; că fanarele nu se mai aprind de o bucată de 
vreme ; că şcoalele cădeau in ruină ; că pompe 
noui nu s’au cumpărat şi că domnul primar împru
mută banii comunei cu dobendă pe la prieteni in 
folosul dumisale. Gazetele din opoziţie de prin ca
pitală strigau cumplit in potriva «prevaricaţiuni- 
lor» şi a «sustragerei de bani publici» a părin
telui Petrii.

«Jaful e la culme ! incă un an de zile cu acest 
regim, şi vom putea să zicem : finis Romániáé !» 
Astfel termina un ziar din Bucureşti. Pentru a da 
şi mai mult la lumină hoţiile lui Hristea, acelaş 
ziar lăuda foasta administraţie a lui Buduşcă, ca
re trecuse la opoziţie. Mulţi petreni insă, dar a- 
ceastă veste o dăm sub toată rezerva, spuneau 
că Buduşcă fusese şi mai mare tâlhar de căt Cos- 
mescu.

Ori-cum fie, Hristea putea să fie tras in judecată 
şi avea nevoid de tot sprijinul lui Negradi şi a 
prefectului care’l numise. De curènd un deputat 
făcuse o interpelare in cameră asupra «chestiunii 
de la Piatra», şi guvernul fu nevoit să rânduiască 
o anchetă.

care

l
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Negradi ’i făgădui sprijinul sëu, dar nu făcu ni

mica pentru el, căci era prea zăpăcit de nenoroci
rile familiei sale pentru a se mai ocupa şi de in
teresele altora. Hristea ’i făcuse un rëu nespus 
intărindu’l in prepusul seu, şi acum bietul om se 
afla intr’o stare de plăns. Ori unde întorcea ochii 
nu intălnea decăt feţe posomorite şi inimi închise. 
Iorgu înşelase toate aşteptările sale şi nici la munte 
măcar nu reuşise, unde era aproape să. fie ucis de 
urs; Maria asculta pe mama ei şi se arëta foarte 
rece cu densul; advocatul, in care avusese încre
dere fără margini, nu era decăt un om de nimica; 
şi însuşi femeia lui ël făcea de risul oamenilor 
tocmai la bătrâneţe.

Pe lăngă acestea, afacerile băneşti mergeau şi 
mai rëu; bani nu mai intrau deloc, şi negustorul 
delà Galaţi scriea că nu poate să trimeată pentru 
moment banii ce i se ceruseră.

In aceste împrejurări sosi şi anul nou; pentru 
o clipă Peatra păru mai vie: vedeai mai multă 
lume pe uliţi şi mai bine îmbrăcată, trăsurile, să
niile mergeau de la o casă la alta cu cheretismo- 
sul, şi pe ici pe colo auzeai căte-o scripcă. Sara 
se dedeseră mai multe baluri, intre altele la deputa
tul Vasile Guzgan şi la cuconul Vasile Cruceanu; 
nu trebue uitat că şi tinerul Bogoslov se numea 
Vasile, el insă nu fusese până acuma nici primar, 
nici sub-preiect, nici comisar măcar, aşa in căt 
mijloacele nu’i îngăduiau să dea baluri. In ajunul 
sfântului Vasile, pe la opt ore, începuseră a umbla 
oamenii cu uratul: pe la o mulţime de fereşti co
linde cari se obicinuiesc in toată ţara, buhaiul ră
gea intr’una, clopotul se întrecea cu buhaiul, şi din

3
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■când in când pocnituri de bice şi «mânaţi mei ! 
hai ! hai !» turburau liniştea nopţii până ’n depăr
tare. Cănii, ca intotdeuna, întovărăşeau cu hămăi
tul lor strigătele colindătorilor. Astfel un nou an 
eşi făcea intrarea in Peatra; nimeni ănsă nu putea 
să ştie ce are să aducă fie-căruia: scărbă sau bu-* m

hurie, norocire sau nefericire, sănătate sau moarte!

VIII.

Aristiţa Uluceanu înţelesese cui datorea strica
rea prietiniei dintre densa şi femeia lui Negradi. 
Rivalitatea ei cu Frăsina Alimpici din pricina lui 
Câmărăscu creştea necontenit; fratele sub-prefec- 
tului făcea curte şi uneia şi alteia; o bucată devre
me nu se învârtise decăt pe lăngă Aristiţa, ceea 
ce făcea pe cealaltă să moară de ciudă; dar de la 
sfădălia intemplată in casă la Petreanu, el crezu 
de cuviinţă să nu’şi facă o duşmană din prietina 
Aristiţei şi începu s’o curtenească tot atăta şi pe 
dânsa; lumea zicea acum că Savel .trăeşte cu a- 
mendouă văduvele. Din aceste pricini, Aristiţa 
prinsese o ură nespusă pe vechea ei prietină şi 
căuta prilejul să se strice cu densa. Ele se batjo
coreau pe din dos prin toate casele, şi fie-care is
codea pe socoteala celei-l-alte cele mai mari gro
zăvii. Lumea le credea pe amendouê şi aştepta cu 
nerăbdare să le vadă sfădindu-se undeva. Intr’o zi 
ele se intălniră la cucoana Nastasia Bogoslov, pe 

adesea să le caute in cărţi, şi nu in-care o rugau 
tărziară a se batjocori Şi a sări chiar la bătae; no-
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că poetul Yasile era pe-acolo şi cu mare greu
tate reuşi să le despărţească. Frăsina iu sgăriată 
la obraz, iar Aristiţei i se desprinsese cocul.

— Vezi că nemerisem bine cu cărţile, zicea 
cucoana Nastasia nepotului ei, după ce plecaseră 
văduvele; sfădălie pentru un om de roş cu scârbă 
la aşternut.

Cucoana Agripina trimesese inapoi Aristiţei toate 
prezenturile (cadourile, cum ziceau ele) pe cari le 
avea de la dansa şi in curënd primi pe ale sale. 
Din pricina Aristiţei, Negradi aflase legătura ie- 
meii sale cu Forăscu şi acum ea era nevoită să’l 
vadă foarte rar. Turburarea era la culme incasă, 
Negradi se făcuse şi mai posomorit decăt inainte, 
sgărcenia lui devenea şi mai mare şi se credea 
că plănuesce ceva. Pentru toate aceste lucruri, A- 
gripina se hotărî să resplătească prietinei sale; ea 
vorbi de mai multe ori lui Forăscu, care era şi 
el inciudat impotriva Aristiţei; amândoi se sfătu- 
iră să dea afară din slujbă pe fratele ei numit de 
curënd vameş la Prisăcani. Iiristea, care avea acum 
nevoe de Forăscu, se puse să lucreze pe lângă pre
fect. Acesta tocmai căuta o slujbă unui nepot al 
deputatului Guzgan, aşa incăt peste vre-o douë 
săptămâni Costică Uluceanu fu scos din păne, pen
tru neregularitate in îndeplinirea datoriei şi alte 
pricini. Perderea postului de la Prisăcani fu o 
mare lovitură pentru Uluceanu şi sora lui ; Aris- 
tiţa trăea dintr’o pensie remasă de la reposât ul 
ei soţ, fost comisar la Galaţi, precum şi din ceea 
ce-i mai dedea frate-sëu. Costică remase pe uliţi 
şi sora lui era desnădăjduită ; ’şi poate inchipui 
cineva ce ură prinseră ei in potriva «scorpiei»;

Vil
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Frăsina Alimpici insă nu mai putea de bucurie. 
In adevăr, ce nenorocire poate fi mai mare pen- 
tiu un roman, decât perderea unui post? Şi ce 
post ! locurile la vamă sunt unele din cele mai 
căutate de nepoţii lui Traian, căci in căţi-va ani 
’ţi ridică un om care vrea s’ajungă ceva şi să 
pricepe la treabă; un vameş are o mulţime de ve
nituri la indemănă: peşcheşuri de-ale negustorilor 
cari iac negustorii regulate cu densul, bacşişuri 
de-ale acelora cari fac negustorii neregulate cu toată 
lumea, şi căte şi mai căte. Uitasem să adaog că 
vameşul mai primeşte pe de-asupra şi-o leafă de 
la stăpânire.

Costică Uluceanu era tipul cel mai desăvârşit 
al adevăratului romăn : el nu câştigase şi nu chel- 
tuise un ban in viaţa lui, care să nu cadă direct sau 
indirect in sarcina statului; in şcoală fusese bur
sier pănă la vărsta de nouă-spre-zece ani; de a- 
tunci icoace trăise ca amploiat plătit de guvern 
şi nu avea altă ambiţie de căt să capete la bă
trâneţe o mică pensioară, cu care să o ducă 
căt ii va mai da Dumnezeu zile; nu-i mai remă- 
nea decăt şi la moarte să-l ingroape tot pe chel- 
tueala statului.

Acum insă poziţia lui era cam grea, şi cum a- 
junse in Peatra se dădu in partea lui Buduşcă şi 
a celor-lalţi nemulţămiţi. Căt despre Frăsina Alim
pici şi cei-l-alţi de la cari să trăgea tot răul, cău
ta să-şi resbune pe toţi şi indemnâ pe soru-sa 
să scrie o scrisoare Agripinei, prin care să-i arate 
că nu ea era vinovată de vorbele ce se respăndi- 
seră, ci prietina ei Frosa. Cum află cucoana Agri- 
pina de una ca aceasta, se hotărâ să nu mai vor-}

!
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bească nici cu Alimpicioaia, şi intr’o zi, căncl o 
zări că vine la densa, mai nu o dëdu afară. Pes
te căte-va zile vërul ei scriitorul Alimpici fu şi el 
dat afară delà canţilerie, prin mijlocirea lui Sotir 
şi a lui Forăscu, cari deveniseră de căt-va timp prie
tini şi cu prefectul.

Mai rëu decăt toate era că ajutorul de primar 
Savel Cămărăscu umbla să se insoare după căt 
vorbea lumea, aşa in căt cele doue vëduve ’şi a- 
trăseseră o mulţime de nenorociri pe capul lor şi 
vîriseră şi pe alţii in primejdie fără a trage nici 
un folos. Se zicea că fratele subprefectului’şi pu
sese ochiul pe. Aglaea, cumnata doctorului Mari- 
nescu, şi că chiar se pregătiseră lucrurile pentru lo
godnă. I-şi poate închipui cineva desperarea ibov
nicelor lui Savel, cănd auziră această veste. Aris- 
tiţa zicea că, dacă ceea ce se aude ’i adevërat, 
are să tragă cu pistolul in Cămărăscu şi după a- 
ceea intr’ënsa. Frăsina scrise de doë'ori vönzäto- 
rului ei să vie la dansa şi să-i dea lămuriri; dar 
nu primi nici un rëspuns, aşa incăt şi ea vorbea 
acum să-şi facă samă, să se otrăvească, să dea 
cu cuţitul in Aglaea, şi multe alte grozăvii, cari de 
s’ar ii împlinit, ar fi pus in cea mai mare turbu- 
rare capitala judeţului Neam tu.

Alimpici ştia foarte bine că perderea postului 
de la cancelarie era datoritului Forăscu. Vara 1 iii, 
pentru ca să-l rësbune, se duse la cucoana Săf- 
tica, feraeea advocatului,[şi ’i istorisi pe larg\toate 
năzdrăvăniile bărbatului ei.

• — Me mir, soro dragă, că n’ai aflat până acuma 
de una ca asta; şi căţi ştiu că Mitică trăeşte cu 
Negrădoaia...
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Săftica nu ştia ce să respundă şi-o apucă 
plânsul.

— Vai de mine ! vai de mine, auzi dumneata 
păcate ! de aceea nu mai stă dumnealui p’ acasă 
şi cănd vine më batjocoreşte intr’una !

Si cucoana Săftica ’si aducea aminte o mulţime 
de imprejurări, cari o făceau să creadă şi mai 
mult cele ce-i spunea prietina ei.

Din această zi femeia lui Forăscu se făcu tristă 
şi nu mai eşea nicăiri. Ea ţinea la bărbatul ei, 
pe care ’1 ţinea omul cel mai înţelept de pe lume. 
Adeseori copii ei o suprindeau plângënd, dar ea 
nu se jeluia la nimeni. Cănd întreba pe bărbatul 
sëu unde se duce, acesta! respundea : nu! treaba 
ta să ştii unde më duc şi ce iac. Odată, ne mai pu- 
tënd răbda, nu-1 lăsă să iase înainte de-a! spune 
unde merge; Forăscu o ’mbrănci zicëndu-i: hai fugi 
de-aici, eşti o dobitoacă !

— Te duci la Agripina ! am aflat tot, strigă ea 
şi leşină îndată.

De atunci se respăndiră prin oraş o mulţime de 
veşti; intre altele se zicea că advocatul ’şi bătuse 
nevasta.

Pe la Negradi lucrurile mergeau ca şi mai na
in te. Cucoana Agripina nu mai vorbea cu bărba
tul ei decât la masă, şi atunci foarte puţine cuvinte, 
mai mult pentru ochii slugilor şi-a copiilor. Fo
răscu nu se mai arătă de loc pe la curte, ştiind . 
foarte bine că infăţişăndu-se ar fi pricinuit măniă lui 
Negradi şi vr’o sfădălie foarte primejdioasă cu dënsul; 
el se aştepta in iie-care zi să primească de la băr
batul Agripinei vr-o înştiinţare că de acum înainte 
nu mai este advocatul sëu, şi se întreba dacă fă-
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cu bine jertfind un câştig însemnat şi sigur 
unei dragoste nu prea înfocate. Vëzënd insă că 
Negradi nu zicea nimica, începu să creadă că 
deputatul plănueşte vre-o resbunare, care să-i fie 
mai simţitoare decăt nişte palme date in public.

El sfătui pe Agripina să se slujească de cu conul 
Dimitraki ca mijloc de împăcare intre dansa şi 
Âlecu; Dimitraki nu mai putea să încredinţeze pe 
fratele seu că toate cele ce auzise şi se vorbeau 
prin tărg erau nişte clevetiri fără nici-un temeiu ; 
pe de altă parte Forăscu făgădui lui Hristea cel 
mai mare sprijin in procesul ce i se pregătea, 
dacă va reuşi să-l des vino veţească in faţa lui Ne
gradi. Hristea, care avea să stea, bine cu toată 
lumea, se jură pe toţi sfinţii că are să-l scape din 
incurcătură.

In acest timp Iorgu se însănătoşise mai pe de
plin şi se gătea să se intoarne la munte. El afiase 
de toate intemplările cari aduseră atăta nelinişte 
in familie şi părea foarte mâhnit, cu atăt mai mult 
cu căt nu putea să se amestece intru nimic; tatăl 
sëu vorbea toarte rar cu densul şi mai tot timpul 
de afaceri şi de negustorii; căt despre mama lui 
nici nu gândea să aducă vorba despre cele petre
cute, atât ’i părea de smintită şi fără judecată. 
Agripina ţinea cu toate acestea la dânsul şi in tot 
timpul boalei ’i dovedi multă iubire şi durere de 
inimă; ea ’i vorbea adese-ori de viitorul lui, de 
planurile de însurătoare care-i treceau prin minte, 
de Maria şi de barbaria tată-seu, pe care ’l ase
măna c’un ienicer.

— Uf ! aşi vrea să vëd pe Maria măritată, să 
te vëd pe tine cu ceva parale ca să te poţi in-
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torna in străinătate, şi apoi să-i arët eu'dumisale; 
crezi că mai este chip de trăit cu un om care stă 
toată ziua posomorit, caută intr’una sfezi? lasă că 
a remas casa de ris din pricina sgărceniei lui; apoi 
acuma a iraceput a mai scoate şi prepusurile cele 
mai deşănţate ! Nu mai este chip de trăit ! s’a 
isprăvit!

Şi cucoana Agripinase plimba furioasă prin odae.
Dintre ietele din Peatra cari inebuneau după 

Iorgu, Profira era cea mai nebună din toate. Din 
seara cănd ’1 vëzu pentru intăia dată la Forăscu, 
ea se amoriză de dënsul şi nu visa decât la el. 
Dacă i se întâmpla să’l zărească la plimbare sau 
la doctorul Marinescu pe unde Iorgu incepuse a 
se duce mai des, era fericită toată ziua şi cuco- 
nul Lascaraki se minuna de veselia ei. Pe unde 
se ducea ea nu vorbea şi nu întreba decăt de Iorgu, 
astfel încăt lumea şi începu să vorbească de dra
gostea ei, şi anume : că fata lui Petreanu moare 
după băiatul lui Negradi, că băiatul lui Negradi 
moare după fata lui Petreanu, şi tatăl băiatului 
după averea fetei tatălui. Pe de altă parte, Pro
fira se împrietenise straşnic cu Maria, căreia ii a- 
ducea intr’una prezenturi.

Cuconul Lascaraki, care ţinea la fiica lui ca la 
ochii din cap, pricepu delà o vreme gândurile Pro
firei şi căută să o întrebe dacă nu i-ar plăcea să . 
aibă pe Iorgu drept bărbat.

Profira se roşişi 'şi ascunse obrazul cu mănile.
— Ale tinereţei valuri ! zise el cucoanei Nas- 

tasia Bogoslov, care se afla faţă ; nu ai nevoe să 
te superi de una ca asta, drăguţă. Lasă că regu-
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lăm noi împreuna treaba şi peste o lună jucăm cu 
toţii la cununie.

Lascaraki avea prea mare încredere in averea 
lui şi in educaţia ce deduse fetei, pentru a crede 
că ar fi cine-va atăt de neghiob in Peatra incăt. să 
nu sară in sus de bucurie la ideia că poate să-i 
fie ginere.

Lucrurile păreau a fi plănuite de mult in casă, 
dar pănă acuma nu se luase nici o hotărire din 
pricina recel ei lui Iorgu. Petreanu deduse adeseori 
a ’nţelege lui Negradi că i-ar plăcea foarte mult 
o incuscrire cu densul; dar se părea că ei vorbiseră 
mai mult in şagă.

In sfărşit, intr’o zi, cucoana Nastasia fu trimisă 
la Negradi in stărostie.

Vëduva protopopului era renumită pentru ase
menea treburi ; dumneaei vorbi ăntăiu cu cuco- 
nul Dimitraki, care nu s’ar fi împotrivit de loc la 
o incuscrire cu Petreanu ; el era insă un om cu
minte şi ştia foarte bine că Iorgu nu uitase in că 
de tot Parisul pentru ca să se însoare cu o slu- 
ţenie ca Profira. Ori cum fie, el făgădui cucoanei 
Nastasichii că va face toate chipurile să înduplece 
pe băeat. Agripina auzi cu multă bucurie cele ce 
fi spunea stărostoaia şi-i spuse că intru căt o pri
veşte pe dënsa să nu aibă nici o teamă. In ade- 
vër, o căsătorie intre Iorgu şi Profira ar fi îm
păcat pe Negradi cu băeatul lui, ar fi făcut o po
ziţie acestuia şi o mulţime de încurcături puteau 
să fie inlăturate. Cucoana Agripina se mai gân
dea că indată după Iorgu va putea să mărite şi pe 
Maria, aşa incăt să remănă cu totul liberă. Ilristea .
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ia numaio sfătuia şi el să silească pe Iorgu s o 
decât pe. Profira.

— Cănd are o fată aşa zestre, nu se mai uită cine
va la piele, zicea el cucoanii Agripinei.

Forăscu insă, care auzise vorbindu-se de căsă
toria lui Iorgu cu Profira, se hotărî să o împiedece 
numai decăt ; planul lui era de-a-1 insura cu cum
nata lui Marine seu, Aglaea, care era vară pri
mară cu dënsul.

Nu e vorbă, şiSavel Cămărăscu făcea curte A- 
glaii, dar nu o ceruse incă, macar că lumea ţi
nea lucrul drept sigur ; Forăscu şi Marinescu e- 
rau gata să se impetrivească unei căsătorii intre 
ajutorul de primar şi Aglaia, indată ce ar fi sim
ţit că Iorgu ar avea şi el de gănd să-o ia.

Acela insă care primi cu mai multă mulţămire 
pe cucoana Nastasia, fu Alecu Negradi ; el se mi
ra cum Petreanu putea măcar să se indoiască că 
nu ar lăsa pe Iorgu să ia pe Profira. Cucoana 
Nastasia Bogoslov se întoarse voioasă la Lasca- 
raki şi-i încredinţa că lucrurile merg căt se poate 
de bine şi că poate să nu aibă nici o grije.

Negradi nu vedea in căsătoria lui Iorgu decăt o 
afacere minunată.

— Cel mai bun prilej să scap de densul, ’şi zi
cea el ; de acuma poate să se ducă unde i-o plăcea 
şi să cheltuească căt va voi ; ba incă aşi putea să 
trag şi eu ce-va folos din însurătoarea lui : in in- 
curcăturile in cari me aflu vëd că o să am şi 
in curând nevoe de-o mulţime de bani, şi cine ar 
putea să me ’mprumute mai cu uşurinţă decăt 
Lascaraki ?

Iorgu se afla in acest timp la femeia doctorului
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Marinencu; acesta plecase iarăşi pentru cate* va 
zile la Neamţu, nu ca să caute vre-un bolnav, ci 
ca să văndă nişte cai. Pe cănd lumea credea că 
băiatul lui Negradi face curte Aglaii, el se iulo- 
sea de această veste pentru a curteni pe sora ei; 
nevasta lui Marinescu era tănără şi frumuşică şi nu 
ţinea deloc la bărbatul ei; nu’i trebui mult timp 
lui Iorgu ca s’o induplece; de căte-va zile el înlo
cuise pe Marinescu şi, ca un adevărat prietin, în
deplinea in lipsă’i toate datoriile dintre soţi.

Cănd se întoarse, cucoana Agripina el vesteşte 
despre solia cucoanii Nastasiei; la început Iorgu 
nici nu voi s’o creadă şi răspundea bătăndu’şi joc 
de Petreanu, de Profira şi de tot neamul lor; vă- 
zănd insă că nici moşul Dimitraki nu glumeşte, 
prinse oare-care teamă să nu fie lucrul adevărat.

— Mai degrabă m'aşi spânzura decăt să mă ’n- 
sor cu dihania aceea! le zicea el.

— Dar are bani, măi băiete, intimpină moş Di- 
mitraki; poţi să te duci cu dănsa şi la han-tăta- 
rul şi să’ţi baţi mendrele cum vei voi tu.

— Aşa mi-aşi bate mendrele de bine incăt după 
trei săptămâni ar cere să se despartă; mai neme* 
rit e să lăsăm lucrurile cum sunt; am eu alte pla
nuri in cap; dacă’mi veţi da pace, vi le-oiu spune 
mai târziu.

Negradi, cum ăl văzu pe Iorgu, ăl chemă la dăn- 
sul in odaie; acesta înţelese de ce e vorba şi era 
gata pentru eri-ce intămplare.

— Altă poznă ! suspină cu conul Dimitraki cănd 
ăi văzu singuri.

— Negradi întrebă mai intăi pe Iorgu dacă s’a 
insănătoşat de tot şi dacă ar fi in stare să se in-

î'1'

■

—
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toarcă la munte ca să iea din nou administraţia 
moşiei.

Iorgu era foarte bine; acum insă ei plăcea să 
stee in Peatra, aşa incăt respunse că i-ar mai tre
bui vre-o douë-trei sëptëmani.de odihnă innaite 
de-a se pune serios pe lucru.

— Ori-cum fie, mai curënd sau mai tărziu are 
să trebuiască să te intorci; după căt vëd eu insă, 
mi se pare că nu’ţi prea place să stai la ţară; de 
aceea am găsit un mijloc să’ţi fac pe placul tëu 
şi anume să te ’nsor...

Iorgu stătea in picioare; era cam galben şi se 
uita ţintă la tatăl sëu.

— Aşi fi curios să ştiu şi eu cu cine, ori căt 
de puţin interesat ai crede că sunt in chestie

— Lasă vorbele la o parte; trebue să fi aflat 
prin casă că Petreanu vrea să te aibă drept gi
nere şi că de hatârul meu are de gănd să mă
rească zestrea fetei cu cinci mii de galbeni; iată 
ce vream să’ţi spun şi nu më indoiesc că’ţi face 
plăcere...

— îmi face plăcere in adevër să te aud vorbind 
in interesul meu; vëd cu mulţumire că ai inceput 
să me tratezi altfel de-o bucată de vreme, de şi 
nu am fost nici odtată vinovat. Căt despre fiica 
lui Petreanu, ar putea tatăseu să mărească zes
trea cu cinci-zeci de mii de galbeni, că tot nu aşi 
lua-o.

— Ai nebunit?
— Nu am nebunit deloc şi ştiu foarte bine ce 

vorbesc; eu nu më ’nsor pentru bani; caut ma
inte de toate să1 mi placă nevasta...

— Şi eu ë{i spun că trebue să iai numai decăt
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pe Profira; ai să aibi banii tei şi me scapi şi pe 
mine de-o mulţime de buclucuri... cred că de astă 
dată cel puţin ai să me asculţi.

— Sunt gata să te ascult in ori-ce, numai,intru 
căt priveşte însurătoarea mea, nu.

— Nu eşti in toate minţile astăzi; eţi cade no
rocul in palmă, şi tu ca un năuc fugi de el; crezi 
că are să ţi se mai arate aşa prilejuri? nici o- 
dată 1... Mie’mi trebue să iai numai decăt pe Pro
fira; de aceea fii bun şi te gândeşte şi să’mi dai 
respunsul hotărit măine dimineaţă; dacă nu ai de 
gănd să iaci ce’ţi cer eu, măine seară ai să te în
torci numai decăt la munte.

— Respunsul meu l’am dat şi nu am nevoe să 
me mai gândesc...

— Bine, bine... vom vedea... vom vorbi măine 
dimineaţă.

Negradi remase pe gânduri şi’şi ascundea cu 
greu mánia in potriva fiului seu, pe care trebuia 
să’l cruţe de astădată, de vreme ce cu sila nu ar 
fi ajuns la nimica. El se găndea ce să facă cu 
Iorgu, dacă acesta s’ar impotrivi cu totul voinţei 
sale; d’abia putea să’şi stăpânească furia. Şi de 
astădată planurile sale se duceau in vent! Şi fiul 
seu, in loc să caute a se impăca cu densul insu- 
răndu-se cu o fată bogată, se arăta şi mai neas
cultător decăt totdeuna.

— Yoiu aştepta pănă rnăine, eşi zicea el din
nou.

Pe cănd se petreceau toate aceste lucruri in 
casă la Negradi, Maria ducea o viaţă din cele 
mai triste. Unde erau iluziile ce şi le tăcea cănd 
era in pension la Dresda! I se părea că fericirea
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*3Í nu durase decât in timpul cât fusese in şcoală, 
şi că de acum se incepea pentru densa un traiu 
lipsit de ori-ce petreceri mai inalte. In jurul ei nu 
vedea decât intrigi de mahala, şi chiar in familia 
ei, necurmate sfezi; Iorgu era sfădit cu tatăl-seu 
şi mama ei părea că nu poate să mai sufere pe 
Negradi. De-o bucată de vreme ei vorbeau foarte 
rar, şi cucoana Agripina avea alte griji. Ea stetea 
mai tot timpul la piano. Din cănd in cănd mai 
scriea căte-o scrisoare unei prietine a ei din Sa
xonia şi’i aducea aminte de frumosu] vers al lui 
Schiller din Don Carlos :

«Die schönen tage in Aranjuez sind nun zur 
Ende !»

De la Valerianu, Maria nu mai primise nici o 
veste; numai întoarcerea lui ar fi măngăiat-o, şi 
el era acum departe; auzise de la Iorgu că fusese 
bolnav şi că nu putea să ştie cănd va fi din nou 
in Peatra. Ea se temea ca Valerianu să fie în
ceput a o uita, şi se gândea pe de altă parte la 
puterea iubirei ce-o însufleţea. Nădejdea ca şi in-: 
tristarea pëtrund cu repeziciune in inimele tinere, 
şi la cea mai mică veste, Maria credea că va ve
dea in curënd pe iubitul ei şi că acesta o va cere 
in căsătorie; şi nu se indoia că şi părinţii ei tre
buiau să fie mulţumiţi dănd-o unui om atăl de 
plăcut şi de bine crescut ca Valerianu.

De la venirea Măriei in Piatra, o mulţime de 
tineri eşi puseseră ochii pe densa, dar ea se arăta 
atăt de rece cu ei in cat nici unul nu ndrăsnea să • 
meargă mai departe cu curtea. Cu toate acestea» 
mtr'o seară, la teatru, unde se juca «Barbara 
Ubric» şi «Vlăduţul Mamei», piese minunate şi
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jucate de actori străluciţi, maiorul Protici inclrăsni 
să’i spue verde ’n faţă că’i este dragă şi că ar 
lua-o in căsătorie. Maria crezu că maiorul şugu- 
ieşte şi bufni de ris; Protici nu respunse nimic şi 
urmă a se purta cu dënsa ca şi mai nainte, ca şi 
cum nu s’ar fi intëmplat nimic intre ei. Locote
nentul de pompieri, Arsenie Mihăilescu, fu mai 
şiret; el se pusese bine mai intăi cu cuconul Di- 
mitraki şi apoi cu cucoana Agripina, şi le dădu a 
’nţelege că a strâns şi el ceva parale şi că’i merge 
foarte bine cu pompieria. In adevër, de la numi
rea lui, eşi făcuse trăsură, avea cai foarte buni, 
vizitiu imbrăcat ungureşte, şi ţinea cu chirie o 
casă bine zidită şi incăpătoare a cinstitului zaraf 
Solomon Yortmann. Dar cucoanei Agrigina ëitre- 
bueau altfel de gineri şi Maria găsea că domnul lo
cotenent, pe lăngă că e mojic, nu are cea mai 
mică învăţătură.

Singurul om, cu care Maria putea să mai vor
bească ceva, dar mai mult ca să ’şi treacă vre
mea, era tënërul prezident Sotir. El trecuse mai 
mult sau mai puţin căte-va examene in Belgia şi 
la urmă căpătase chiar o diplomă de licenţă, cu 
care se întoarse ’n ţară. O diplomă e puţin lucru 
cănd cine-va nu e decăt inteligent şi invăţat, dar 
e foarte mult din potrivă, dacă soarta l-a înzes
trat cu vre-un moş sau vre-un alt neam cu inriu- 
rire pe lăngă guvern. Sotir era rudă cu prefectul 
Manolache Grozăveanu şi avea şi un unchiu in Bu
cureşti, director la minister. Domnul director primea 
numai vre-o căteva sute delei pe lună, dar găsea 
chipul să ţie trăsură cu luna şi să mănânce in 
cele d’ăntăi restaurante din capitală; nu e vorbă,
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o dată fusese dat afară din slujbă pentru a unge 
ochii opoziţiei ; nu trecu ănsă o septămănă şi mi
nistrul fu nevoit să ’l numească din nou.

Sotir era acum prezident la tribunal, şi, deşi nu 
era de loc la înălţimea funcţiei sale, tot era ce-va 
mai ros decăt cei-lalţi tineri din Peatra, aşa incăt 
Maria putea să vorbească cu densul fără a-1 găsi 
cu desăvârşire prost. Sotir crezu de aici că Maria 
’l iubeşte şi-i făcea curte pretutindeni pe unde o 
intălnea, pe la Profira Petreanu şi la Aglaia mai 
cu seamă, unde Maria se ducea adese-ori. Sotir 
nu ştia nimica despre legăturile ei cu Valerianu 
şi se măngăea cu ideia că el e cel ăntăi cavaler 
din Peatra şi că Maria se va simţi foarte fericită 
să-l ia de bărbat.

In acest timp, cucoana Aristiţa Uluceanu scriea 
intr’una scrisori lui Negradi, destăinuindu’i amoru
rile femeii sale cu Forăscu. Negradi era acum pe 
deplin încredinţat de vinovăţia Agripinei : ura, 
mânia, resbunarea, o mulţime de patimi ii turbu
ra iu sufletul şi-l făceau atăt de posomorit căt 
mai nimeni nu îndrăznea să-i vorbească. Agripinei 
ii dedea a ’n ţel ege că a aflat toate şi că n’are 
să afle la densul nici o ertare ; cu toate acestea 
nu ’i venea incă lui Negradi să caute o sfădălie 
unde să-i spună lucrul verde ’n faţă ; el se temea 
ca femeea lui să nu găsească desvinovăţiri, şi din 
această pricină aştepta vre-un prilej in care să 
’şi resbune şi pe densa şi pe Forăscu.

Cuconul Dimitraki era poate mai mâhnit incă 
decăt fratele său, şi pe căt era de voios şi de hazliu 
mai nainte, pe atăta se schimbase de un timp în
coace ; mai toată ziua stetea la cucoana Nastasia

8
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Bogoslov, sau la femeea lui Hristea, Raluca. De se 
ducea seara la vre-o petrecere, nu mai istorisea 
nici o anecdotă ; lumea credea că e sfădit cu cum ; 
nată-sa Agripina ; insă nimeni nu putea să spună 
pentru ce.

— Dacă i-aş prinde vre-o dată, am să-i impuse, 
ii repeta lui adese-ori Negradi, şi bietul Dimi- 
traki nu ştia ce să respundă. El umbla pe lăngă 
Hristea, care stătea bine cu amendoui soţii, şi-l 
ruga pentru toţi Dumnezeii să găsească vre-un 
chip să-i impace, şi tot-odată să sfătuiască pe Agri
pina să rupă ori-ce legătură cu Forăscu. Hristea 
insă nu mai avea de loc vreme să se ocupe cu a- 
semenea treburi ; femeea lui era şi mai bolnavă şi 
afacerea lui mergea căt se poate de rëu. Ancheta 
renduită părea a fi in potrivă, şi cu tot sprijinui 
prietenilor sëi, mai toată lumea credea că Buduşcă 
va eşi triumfător.

In astfel de iraprejurări, Negradi iu lăsat prol 
priilor sale gânduri ; toate mişcările şi toată pur- 
area lui dovedeau că mânia lui trebuea să isbuc-- 
nească in curènd. Ceea ce grăbi şi mai mult a- 
ceasta, fu respunsul lui Iorgu, care ii spuse lămu
rit a doua-zi că el e hotărit să nu se ’nsoare nici 
cu Profira, nici cu ori-care altă iată din Peatra, 
ori-căt de frumoasă şi de bogată ar putea să fie. 
Negradi turbă de mânie şi porunci fiului seu să 
plece indată la munte şi să nu mai indrăznească 
să se arate inaintea lui. Iorgu făgădui că va pleca 
a doua-zi, dar pănă ’n seară se făcu bolnav de 
friguri, căci nici intr’un chip nu ar fi voit să se 
depărteze de cucoana Adela, lemeea doctorului Ma- 
rinescu.



US

— Eu vëd unde are să me ducă băiatul ista, 
zicea Negradi lui Dimitraki ; are să me facă să nu-1 
mai privesc ca pe copilul meu !

Cănd cucoana Nastasia Bogoslov aduse răspun
sul lui Iorgu fetei lui Petreanu, aceasta leşină şi 
fură nevoiţi să aducă doctorul, aşea incăt vestea 
se respăndi indată in oraş. Arghir şi cu Săcultea, 
cari tremurau de frică să nu le şteargă Iorgu chi
lipirul, se inveseliră din nou şi plănueau cum să 
scape unul de altul. Săcultea se ruga lui Dumne
zeu să-i cadă duşmanul in palmă la vre-un proces 
şi să’l radă cum ştia el ! In fie-care zi intreba pe 
oamenii de la spital, pe cari-i cunoştea, dacă Ar
ghir nu a ucis vre-un bolnav din greşeală, ceea ce 
i-ar fî pricinuit o mare plăcere ; el publica adese
ori in «Aurora» o mulţime de atacuri in potriva 
doctorului, care nu căuta de loc de plasa lui, pe 
unde nu se ducea decăt odată sau de doue ori pe 
lună. Arghir respundea şi el cum putea şi-respăn 
dea vorba prin tărg pe socoteala substitutului. Cum 
mergeau lucrurile, mai curënd sau mai tărziu ri
vali, trebuiau neapărat să se bată la duel; poliţia 
primise ordin chiar să nu-i peardă din vedere.

Petreanu era foarte jignit de refuzul lui Iorgu 
şi se horără să nu mai calce ’n casă la Negradi.

El ’şi puse ochiul acum pe Sotir, crezënd că de 
va da fata lui acestuia va face să crape de ciudă 
atât Negradi căt şi Maria.

Intr’o dimineaţă, se arătă la curte la Negradi 
băcanul casei, CosteaSmochină, alegător şi librar. 
Pe lăngă icre, smochine şi stafide, el mai vindea 
din cănd in cănd şi căte-o carte, bunăoară «Misterele 
Londrei», traducere din Eugène Sue, «Barbara U-
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brik», «Sora Ana» do Paul de Kok, şi alte minunate 
lucruri. Smochină era singurul librar din Peatra 
şi vota mai ’nainte cu opoziţia, pe când era să
rac, şi in colegiul al IV; dar de cănd ’i mergeau 
mai bine treburile, se dëdu in partea guvernului. 
El venise să reguleze oare-cari socoteli. Negradi, 
care devenise mult mai sgăroit decăt inainte, găsi 
că băcanul i-l incărcase cu o grămadă de bani ; 
afară de aceasta, pentru o mulţime de datorii,-„Cos- 
tea nu putea să înfăţişeze nici o ţidulă, căci cu
coana Agripina trimetea pe nică pe ceas slugile 
la băcănie fără a le da nici o hârtie, aşa incăt a- 
ceştia o furau pe de o parte şi băcanul pe de alta. 
De aici se născu mare sfădălie intre băcan şi Ne
gradi. Cucoana Agripina fu chemată şi ea faţă, 
dar nu putu să dovedească nici intr’un chip cat 
cumpărase de la băcan in timp de mai bine de 
douë luni de zile. Vrënd-nevrënd, Negradi fu ne
voit să plătească lui Costea şi toată ciuda se re
vărsă asupra femeii sale.

După această intëmplare toată lumea părea pot 
somorită in casă-feţele Agripinei şi-a lui depe şi 
Negradi să vedea că are să se intëmple ceva. Cu- 
conulDimitraki umbla in coace şi ’ncolo fără a-şi 
afla locul, şi spuse lui Iorgu să ia sama la tatăl 
sëu, a cărui purtare nu prevestea a bine. La de

jun, cucoana Agripina nu veni de căt pe la mijloc, 
aşa incăt trebui să-i incălzească din nou nişte bu
cate. Cu toţii tăceau; Maria auzise şi ea de sgo- 
motul de dimineaţă şi se uita cu teamă, cănd la 
Negradi, cănd la mama ei; Iorgu, care trebuea să, 
plece in acea sară, stătea tăcut lăngă moşul sëu; 
acesta ’i făcea intr’una cu cotul. Intr’un târziu.
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după ce nu rostise nici un cuvent in tot timpul 
măncărei, Negradi zise femeii sale:

— Am uitat să-ţi spun dumitale că peste doe 
zile plecăm la Bucureşti; mi se pare că ţi-am vor
bit de mult despre aceasta, dar împrejurările ra’au 
silit să tot aman minutul plecării. Maria are să 
vină cu noi.

— Mi se pare că ştii ce ’ţi-am respuns cănd 
a lost vorba de plecare, respunse cucoana Agri- 
pina.

— Cred că me cunoşti in destul pentru ca să 
aibi in minte că o dată ce am hotărît ceva e sfânt 
şi nici dracu n’ ar putea să me facă să me in
tőre. Prin urmare cer să fiu ascultat...

— Cere asta delà slugi, iar nu delà mine.
— Ia bine seama ce vorbeşti, intimpină Negradi 

roşindu-se la faţă ; după toate cele intemplate şi 
vorbite prin lume, deşi nu ţi-am spus nimica du
mitale, ar trebui să fii mai supusă şi să aibi mai 
multă, ruşine.

— Pe semne nu eşti in toate minţile ; mai bi
ne ai căuta să aibi dumneata ruşine şi să nu ’mi 
vorbeşti aşa înaintea copiilor şi-a slugilor.

In acest timp cuconul Dimitraki făcu semn unei 
slugi să iasă aiară, ceea ce nu impedică pe cele
lalte să asculte la uşă.

— Te-ai cam trecut cu saga, respunse Negradi 
şi mai furios ; nu ştiu ce m’ar impedică să te fac 
de ris şi de batjocură înaintea tuturor.

— Pe dumneata ai să te iaci, nu pe mine.
— Vorbă multă sărăcie, poimâine plecăm la Bu

cureşti.
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— Pleacă sănătos, eu nu's nebună ca dum
neata.

— Ce-ai zis ? strigă Negradi turbat de mănie 
şi se repezi asupra femeii lui.

Dimitraki i se puse ’n cale şi Maria ’i căzu ’n 
genuchi ; atunci Negradi voi să asvërle cu-o far
furie.

— Femöe ticăloasă ce eşti, na ! Dar farfuria se 
sfărâmă impreună cu o oglindă de mare preţ. Cu
coana Agripina fugise’n altă odae, şi Negradi, pen
tru a-şi astâmpăra mănia, sparse toate farfuriile şi 
mobilele de prin casă; masa era resturnată, butel- 
cile, vasele şi celelalte zăceau in hârburi pe jos ; 
scaunele erau prăvălite, şi Negradi, cu ochii în
cruntaţi in sănge, voi să se repeadă in odaia fe
meii sale ; de-abia Iorgu şi cu cuconul Dimitraki 
reuşiră să-l ţie.

Frăsina Alimpici, care căuta toate chipurile să 
facă rëu atăt lui Negradi cât şi lui Forăscu, găsi 
cu cale să smomească in acea zi o slugă de-a de
putatului şi să-otrimeaţă la advocat ca din partea 
lui Negradi. Sluga ruga pe cuconul Mitică să pof
tească pe la curte, fiind-că avea să-i spue boerul 
ceva. Forăscu avu ăntăi oare-care teamă, dar după 
ce stătu căt-va timp pe gânduri, se hotări să se 
ducă, fără a ’ntreba insă mai ăntăi pe slugă cine 
a trimis’o. Soarta voi ca el s’ajungă la curte toc
mai indată după sfădălia dintre Agripina şi băr
batul ei. Negradi eşi furios înaintea lui :

— Ce cauţi aici, tălhariule ?
— Nu m’ai chemat? respunse avocatul ingălbi- 

nindu-se.
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— Piei la moment dinaintea mea, daca nu vo- 
eşti sä te omor.

— înainte de-a ine trata astfel, aşi dori să ştiu 
care-i pricina.

— Vrai să ştii care-i pricina? poftim ! răcni 
Negradi, dăndu-i o palmă. Aici Ion ! Vasile ! Mai 
mulţi argaţi veniră ’n grabă. Forăscu tremura şi 
nu putea să zică un cuvent.

— Trăntiţi-1 la pâment, ticălosul ! aşa ! dăi ! ţipă 
Negradi lovindu-1 plin de turbare. Intr’un minut 
capul şi mâinile avocatului erau in sânge.

Cucoana Agripina, care aflase de cele ce se pe
treceau, leşină, şi Maria alergă disperată prin 
casă. Dimitraki şi cu Iorgu voiră să scape pe a- 
vocat, dar Negradi le răcni :

— Nici un cuvent ! fugiţi de-aici că fac o poznă !
De-abia ’ntr’un târziu scăpă bietul avocat mai

mort..

IX.

După aceste intemplări, Negradi şi cu Agripina 
nu mai puteau să ducă casă. Agripina, disperată 
şi plină de ură in potriva bărbatului ei, ne mai 
ştind ce să facă şi socotind că toate s’au sfirşit 
intre dënsii, alergă acasă la Forăscu, pe care ’1 găâi 
in pat, şi-l rugă pentru toţi Dumnezeii să-o des
partă de un om care, după spusa ei, mai cürëiid 
sau mai tărziu, trebuea negreşit s’o omoare. No
roc că Săftica, femeea avocatului, nu era in acel 
minut acasă căci, s’ar fi ’ntëmplat ceva ’ntre ele' 
Forăscu remase înmărmurit cănd vëzü pe amanta
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lui la dënsul ; el o sfătui să se ’ntoarcă in grabă 
şi să bage bine seama nu cumva să fie vë- 
zută de cineva ; căt despre despărţenie, o incre- 
dinţă că va face precum dorea ea. Agripina insă 
nu vrea cu nici un chip să se mai intoarcă inapoi 
la Negradi şi alergă la o vară a ei, pe care o rugă 
s’o ţină la dënsa căt-va timp, pănă se vor mai 
linişti treburile.

Negradi, pe de altă parte, era pe deplin hotărit 
să nu’şi mai vadă femeia; el nu vorbea incă de 
despărţenie; dar toată lumea inţelegea că acolo 
trebuiau s’ajungă lucrurile. De curënd ëi sosiseră 
mai multe depeşi care’l chemau urgent la Bu
cureşti spre a mări numerul celor cari votau 
cu guvernul. Ministerul avea nevoie săi se adopte 
căteva proiecte de legi pentru incheiarea mai mul
tor convenţiuni şi acordarea mai multor conce
siuni la streini, şi fiind că lumea zicea că um
blă cu tâlhării şi că vrea să dispoaie ţara, se 
incercă să aibă o majoritate căt se poate mai în
semnată. In aceste imprejurări, Negradi era 
foarte nedumerit şi se gândea dacă poate să plece 
la Bucureşti fără femeia lui. El poruncise cu-o zi 
mai nainte lui Iorgu să plece la ţaă şi se mirară 
cum indrăsnise să nu’l asculte. Iorgu mai trăgăni 
lucrurile vre-o douô-trei zile plăngăndu*se că o bol
nav şi multe de acestea, până, intr’o bună dimi
neaţă, se lăţi in oraşul Petrii o veste, care prici- 
nui o adevărată revoluţie in spiritele: Iorgu şi cu 
Adela Marinescu fugiseră la Paris!

Toţi petrenii erau in picioarele şi se ’ntrebau u- 
nul pe altul: ce insemnează-aceasta ? Fie-care isco
dea căte-o istorie şi se făcea că ’inleseră lucrul de
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la început. Cele mai mari minciuni sburau din 
gură ’n gură şi lumea se ’nvărtea in jurul casei 
lui Negradi, doar va afla ceva sigur. Marinescu, 
care se ’ntorsese delà Neamţu tocmai adoua zi 
după plecarea femeii lui, se jură că va pleca după 
densa şi că va şti s’o prindă ori unde s’ar afla 
ea. Negradi era in prada furiei şi se gândea cu 
disperare la risipa familiei sale; femeia lui batjo- 
corindu’i casa şi fugind de la el, Iorgu neascul- 
tănd de poruncile sale şi fugind la Paris de sigur 
in înţelegere cu mása: nu’i mai remănea decăt sâ 
fie părăsit şi de Maria, ca să remănă cu totul sin
gur pe lume !

Doctorul Marinescu lipsea de căt-va timp foarte 
des de pe-acasă, aşa incăt lăsase locul cu totul li
ber fiului lui Negradi; acesta începuse a uita a- 
morurile sale din Paris, şi găsea cea mai mare 
măngăiere in braţele Adelei, care nu mai putea 
să sufere pe bărbatul ei. Cu timpul, iubirea lui 
Iorgu pentru Adela crescu, şi nu s’ar mai fi dus 
la munte pentru nimica ’n lume. îşi poate închi
pui cineva cari fuseră găndurile sale cănd ei po
runci tatăl seu să plece; el vorbise de multe-ori 
femeii lui Marinescu şi-o ruga să fugă cu densul; 
la început ea nici nu vrea s’audă; dar cum primi 
veste de la bărbatul ei că are să sosească şi după 
ce află de hotărârea lui Negradi, ne inai ştiind ce 
să iacă, se hotărî să urmeze pe Iorgu ori unde 
ar voi el s’o ducă. Cu căteva zile mai nainte 
cucoana Agripina găsise vre-o căteva sute de gal
beni şi făgăduise băiatului ei că’i va mai găsi 
incă îndată ce va avea nevoe, de şi nu ştiea la ce 
toţi aceşti bani puteau să fie întrebuinţaţi. Cănd

i
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află vestea fugirei lui Iorgu, Agripinafupe jumë- 
tate supărată, pe jumătate voioasă, ştiind foarte 
bine că aceasta va aduce supărare lui Negradi.

Prin Piatra toată lumea nu vorbea decăt de a- 
ceste douë intëmplàri: de fuga lui Iorgu cu A- 
dela şi de despărţirea lui Negradi de femeia sa. 
Cuconul Alecu nu mai eşea din casă şi nu res- 
pundea nici un cuvënt la nimic ce’i zicea^Di- 
mitraki.

Pe lăngă toate aceste supărări, alte nenorociri 
veneau să turbure cù desâvërsire pe Negradi. De- 
peşile veneau de la Bucureşti intr’una şi prefec- 
tu ’1 căutase devre-o trei ori. Procesul lui Păsă- 
reanu era să aibă loc in curënd. Delà moşie ve
neau o mulţime de veşti rele; dar mai trist decăt 
toate era tăcerea ce păstra negustorul bancher 
Ilaim din Galaţi, la care Negradi depusese o sumă 
indestul de însemnată. El ëi scrisese mai multe 
scrisori cerëndu’i bani in deosebite rënduri şi 'tot 
ora purtat cu vorba, pană ce mai la urmă nu mai 
primi nici un respuns. De cătva timp luase hotă- 
rirea să meargă singur la Galaţi spre a vedea 
cum stau lucrurile; dar atâtea intőmplări petre
cute de curënd ël ţineau neclintit in Piatra. îşi 
poate închipui cineva acum care fu spaima lui 
cănd află că Haim a dat faliment. După primirea 
acestei veşti remase o jumëtate de ceas ca înmăr
murit şi galben ca moartea la faţă. Mai multe 
mii de galbeni se duceau in vënt şi cine ştie căte 
greutăţi trebuia să ’ntëmpine de-acum înainte 
spre a face faţă cheltuelilor şi datoriilor! Iată 
fructul ostenelilor sale, iată la ce’l aduseseră 
nebuniile Agripinei şi acelea ale lui Iorgu, care’i
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impiedicase de-a’şi priveghia afacerile! In despe
rarea sa, Negradi trimese la dracu şi pe copii şi 
pe Dimitraki şi pe prefect şi pe deputaţi cu mi
niştri cu tot.

Forăscu povëtuia acum pe cucoana Agripina 
să ceară despărţenia şi o ’ncredinţă că va face 
toate chipurile së-o dobândească. Negradi află de 
aceasta şi mănia lui deveni şi mai mare. Tot odată 
auzi că advocatul are de gănd să-i facă proces pen
tru maltratare. De dimineaţă primi inapoi toate 
hârtiile privitoare la afacerea cu Păsăreanu, pe 
cari Negradi i-le încredinţase, astfel că totul era sfîr- 

' şit intre denşii. In spre seară şosi de la munte moş 
Gavril, omul de încredere al lui Negradi, şi cerea să 
vorbească cu boerul, avënd a-i spune mai multe 
lucruri din partea vechilului Lepsischi. Acesta se 
arăta foarte ingrijitor de cârmuirea moşiei, de cănd 
află că Iorgu a fugit la Paris, ceea ce-i ’ngăduea 
să mai remănă mult timp incă ’n slujbă.

— Ce ai să-mi spui? intrebă Negradi rëstit, fără a 
respunde la închinăciunile moşneagului.

Moş Gavril istorisi cum treburile nu prea mer
geau bine la munte; gramaticii Gălceaşi Velnescu 
se sfădeau intr’una, nu se mai ocupau de loc şi 
dëdeau vina unul pe altul; Ştrul Aisfeld nu voea 
să plătească chiria înainte de sfăntul Gheorghe, şi 
altele. Dar ceea ce pricinuia turburare mare la mo
şie era că oamenii nu mai voéau să asculte de 
vătafi şi chiar de Neculae Brusture. De curënd 
Toader Fulger il prinsese p’acesta’n sat şi, sub cu- 
vënt că a schinjiuit mai mulţi oameni, era căt p’- 
aci să-l omoare.

Ameţit de atâtea veşti rele, sub inriurirea ată-



124

tlo.r nenorociri, Negradi ’şi perdu cumpëtul şi săn 
gele ferbea intr’ënsul. Cumremase singur, începu 
sä se plimbe prin casă, când repede, când incet, 
ceea ce dovedea că era in prada unei mari turbu- 
rări. Era roşu la faţă, vinele de la găt şi de la 
tămple i se umflaşeră peste mësurà, şi ochii lui îno
tau in sănge.

— Am să fac o poznă ! zicea el către cuconu 
Dimitraki, care se ’ntoarse ’n odaie şi era înspăi
mântat de starea in care se afla irate-sëu.

— Astëmpârà-te bre omule ! nu vezi că mănia 
nu-ţi este priitoare! Cu caracterul tëu, dacă nu 
te-i stăpâni, poţi, Doamne fereşte, să te ’mbolnă- • 
veşti. Şi mai la urmă, ce atăta scărbă ? Trebile la 
munte se pot uşor îndrepta; n’ai mai auzit tu 
vorbindu-se de bătăi şi chiar de ucideri ? Căt des
pre Iorgu, eu n’aşi avea aşa grijă; el e un copil şi 
multe i se pot erta; cu Agripina măne-poimăine
ai să te ’mpaci, căci ar trebui să fie cineva nebun 
ca să creadă toate minciunile câte se spun. Ches
tia de la Galaţi ’i cam supărătoare, nu-i vorbă; dar 
a da Dumnezeu şi-i câştiga înzecit şi insutit. Dacă 
iai lucrurile altfel, aşa-i că’ţi par mai puţin poso
morite? aşa-i că nu ai ce să-mi mai respunzi ?

Negradi nu mai putea să rëspundà nimic; ochii 
i se întorceau in cap şi limba lui bolborosea cu
vinte neînţelese; faţa lui luase o arătare înspăi
mântătoare şi dëdea din măini, ca şi cum ar cere 
ajutor.

— Vai de mine, ce ai Alecule? strigă Dimitraki 
spăriat. Săriţi repede la doctori strigă el la slugi, 
şi intr’o clipă se puse să-1 desbrace şi să-i dea 
cele intăi îngrijiri. El trimese să înştiinţeze in a-
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celaş timp pe cucoana Agripina că bărbatul ei 
are dambla şi o rugă pentru toţi Dumnezeii să 
uite tot şi să se ’ntoărne acasă, unde biata Maria 
tremura ca varga şi putea foarte uşor să se îm
bolnăvească şi ea.

Peste vr’un sfert de ceas sosi doctorul Arghir 
împreună cu doctorul Burdea de la spitalul de la 
Neamţu; ăst din urmă se afla din intëmplare in 
Peatra, şi cum auzi că Negradi e bolnav, alergă 
la densul. Primejdia era foarte mare pentru bë- 
trăn; cu toate acestea Burdea încredinţa pe Dimi- 
traki şi pe Maria că-1 va scăpa. In curënd sosi şi- 
cocoana Agripina; prinsă de remuşcare, ea inge- 
nunchiă la patul bărbatului ei, ce părea a da puţine 
semne de viaţă. Hristea Cozmescu sosi şi el şi 
căuta să măngăe pe Maria, care nici nu’l privea. 
Părintele'Mihalachi Prapur alergă îndată la curte, 
ceea ce păru tuturor o rea prevestire. Prefectul 
Grozăveanu şi mai toţi cunoscuţii lui Negradi din 
Peatra trimiseră oameni să le dea lămuriri asupra 
boalei sale.

Această nenorocire schimbă cu totul şirul in- 
tëmplârilor, cel puţin pentru moment. Cucoana 
Agripina nu se mai depărta de la căpătâiul bol
navului, pe care-1 îngrijea împreună cujMaria. De 
a"bea intr’un târziu Negradi putu fi adus din nou 
la viaţă, dar boala lui ameninţa să fie lungă şi 
nimeni nu putea să spue dacă la urmă nu trebu- 
ea să se sflrşească prin moarte. Numai o natură 
de fer ca a lui putu să reziste damblalei. Acum 
bëtrânul era necunoscut. Faţa lui se lungise şi 
ingălbinise, ochii sói erau şterşi şi buzele vinete; 
de abea putea să se mişte şi nu era in stare să
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spună nici un cuvënt. Din căncl in când deschi
dea ochii şi arunca o privire tristă* cănd la Maria, 
cănd la Agripina. Aceasta luase din nou in mănă 
gospodăria casei şi ingrijea acum şi de toate cele
lalte afaceri, precum şi de administrarea moşiei. 
Ea nu avea incredere in zilele bărbatului ei, aşa 
incăt scrise lui Iorgu la Paris şi ’1 indemnâ să 
lase tot şi să se intoarne; il incunoştinţă de pri
mejdia in care se afla Negradi şi-i arăta ce ne- 
voe avea de densul pentru regularea averii la 
moartea bătrânului. Valériáira aflase de cele ce se 
petrecuseră in Peatra şi scrise cucoanei Agripina 
măngăind’o şi vestindu-i că va sosi şi el in curënd.

A doua zi se lăţi vestea in tërg că Negradi a 
murit. Des de dimineaţă se arătă o mulţime de lume 
pe la cnrte; cucoanele Aristiţa Uluceanu şi Fră- 
sina Alimpici veniră şi ele, crezënd de cuviinţă să 
uite ori ce duşmănie in faţa unei asemeni neno
rociri, părintele Mihalachi Prapur sosi intr’o fugă 
împreună cu diaconul şi cu dascălul, şi mai mulţi 
negustori jidani veniseră să iea comănzi pentru în
gropare. Dar toată această lume se ’ntoarse ru
şinată înapoi, căci Negradi nu le făcuse incă plă
cerea să moară şi vestea nu erea de căt o min
ciună iscodită de Buduşcă şi de cei din opoziţie. 
Bëtrânul era ceva mai binişor, deşi incă nu se pu
tea spune cu siguranţă dacă va trăi.

Cucoana Agripina ’şi luase traiul de mai nainte 
in casă şi rechemă vr’o doë slugi de ale ei, cari 
fuseseră date afară de Negradi. De gospodăria casei 
nu mai avea vreme să îngrijească atâta, aşa in
căt se făcea o părăduială neauzită. Ea chemase 
peLepşischi de la munte şi ’1 incunoştinţă să trimită

i
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toate paraleleicăte le avea lui Iorgu pentrucasăse 
poată inturna. Forăscu de-asemenea fu înştiinţat 
să părăsească ori ce idee de proces şi de scan
dale, de vreme ce lucrurile păreau a se schimba 
in folosul amendorora. «Chiar de nu ar muri Ne- 
gradi, ’i zicea Agripina, tot tu ai să me scapi 
de o mulţime de încurcături căt timp va fi el bol
nav, şi afacerea nu este de lăpedat.»

Cu timpul Negradi incepu să se insănătoşeze 
intru cătva şi acum asigurările doctorului Burdea 
păreau că nu vor remăne de sminteală. Cum ’şi 
veni ceva in fire, el intrebă de Iorgu dacă s’a in
tors şi rugă pe Dimitraki să-i scrie din parteu 
lui; cu Agripina de şi nu vorbea mai deloc, totuşi 
o suferea lăngă densul şi in deobşte părea că fi
rea lui se imblănzise de cănd era pe patul sufe- 
rinţii. Cu timpul insă cucoana Agripina ’şi reluă 
vechile ei relaţii cu Forăscu, cu care se întâlnea 
mai in fiecare zi pe furiş. Avocatul se însă
nătoşise şi el, deşi faţa lui păstra incă semnele 
loviturilor ce primise. Casa lui insă se stri
case mai de tot, şi ieraeea lui ajunse să-i vor
bească de despărţenie, lucru la care el ’i răspun
dea prin înjurături şi bătăi. Biata iSăftica era 
plânsă mai de tot târgul Petrii. Dimitraki aflase 
de reinoirea întâlnirilor cumnatei sale cu Forăscu, 
cu toate acestea nu zicea nimic şi se mărginea 
a nu-i vorbi de loc. Dar mai de plăns decăt toţi 
era biata Maria; eá era desperată de cele ce se 
petreceau in casă şi, deşi nu auzise nimic lămurit, 
presimţise şi purtarea măsei; insă, in starea ei, ni
meni nu era să o poată mângâia : Profira Pe- 
treanu nu mai venea pe la dănsa; la Aglaea Ma-

I
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rinescu nu se mai putea duce, şi despre Valerianu 
nu mai ştia nimic; părea că o uitase cu totul şi 
că singurul ei vis de tinereţe, ce părea că se va 
realiza odată, se perdea acum printre cele-lalte 
iluzii.

Cum se făcu ceva mai binişor, Negradi arătă 
dorinţa de-a şi da demisia din deputăţie ; el spuse 
aceasta Măriei, singura persoană pe care putea 
s’o- sufere mai mult timp lăngă dënsul şi cu care 

, ’i plăcea să vorbească ; ea ’1 desfătui zicëndu’i că 
se va insănătoşa şi că in curënd va fi in stare să 
şi reia ocupaţiile.

— Niciodată! mise pare că toate s’au sfirşit, res- 
punse 'el cu jumëtate de glas şi clătinând incet 
din cap.

Cucoana Agripina primise o scrisoare delà Iorgu, 
in care-i făcea cunoscut că se va întoarce cat se 
poate de degrabă in Peatra, cu atăt mai mult cu 
căt aflase că Marinescu plecase după femeea lui. 
El se rugă de mamă-sa să’l erteşi mărturisea sin
gur că era foarte vinovat, de vreme ce fugise cu 
o femee la care nu mai ţinea acum de loc.

In acest timp se infăţişă la curte bancherul ji
dan Solomon Wortmann şi cerea să i se plătească 
sumele pe cari le împrumutase lui Negradi cu 
ipotecă pe moşiile sale. Negradi singur nu ar prea 
fi ştiut ce să facă in asemenea imprejurări ; ’şi 
poate închipui cineva dacă cucoana Agripina putea 
să iasă din încurcătură. Doctorii rënduiserà bëtrâ- 
nului să nu se ocupe câtuşi de puţin, aşa incăt 
femeea lui remăsese singură stăpănitoare a ave
rii sale.

In casă nu mai era nici un ban ; năzdrăvăniile
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lui Iorgu, părăduelile cucoanei Agripinei, afacerea 
delà Galaţi şi nevoile moşiei, secaseră tot. Wort- 
mann cunoştea foarte bine toate acestea, şi infăţi- 
şindu-se la curte, avea planul sëu hotărit de mult. 
Deputăţia lui Negradi nu mai putea să-i slujească 
acum la nimic, de vreme ce datornicul sëu nu 
era in stare să se ducă la Bucureşti, unde se fac 
şi se desfac «gheşefturile» de orice soiu ; afară de 
aceasta Wortmann se temea ca Negradi să nu 
moară, aşa incăt voea să se asigure la timp. El 
cerea şease mii de galbeni cu dobënda lor pe 
na de zile, o nimica toată : vre-o mie patru sute 
de galbeni, ceea ce făcea la un loc peste şeapte 
mii. Cucoana Agripina şi cu Dimitraki încredin
ţară pe jidan că nu au nici o para in casă şi că 
ar face bine să aştepte pănă la insănătoşarea lui 
Negradi ; pănă atunci dobënda putea să meargă 
inainte. Jupănul Solomon nu se mulţumi de res- 
puns şi se jură pe toţi Dumnezeii că are straşnică 
nevoe de bani, că altmintrelea e nevoit să dea 
ialiment ; el dedea a ’nţelege că insănătoşarea lui 
Negradi era nesigură şi că chiar de s’ar indrepta 
de unde putea el să găsească o aşa sumă in În
curcătura in care se alia ? Pentru a nu’l sili să a- 
jungă Ia proces, Solomon sfătuea pe Agripina să 
caute scăpare in vinderea vre-unei moşii ; alt chip 
nu era şi se insărcină el singur să găsească un 
muşteriu indată.

Tocmai in acest timp era să se judece procesul 
cu Păsăreanu. Cuconul Dimitraki, in care Ne
gradi avea toată încrederea, primise o procură 
din partea acestuia pentru a îngriji de toate tre- 

j burile ; el venea din când in când să întrebe pe
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fratele sëu căte ceva şi să ia vre-un sfat; cu toate 
acestea Solomon prin viclenia sa şi cucoana A- 
gripina prin adimenirile lui Forăscu, ajunseră să 
facă ce voiau cu densul. După o mulţime de im- 
potriveli şi de necazuri, Dimitraki se hotărî, cu în
doirea lui Negradi, să vendă frumoasa moşie Po- 
eana, ce fusese alipită de mult timp de Lunceşti. 
Din banii prinşi pe moşie plătiră lui Wortmann, 
se impăcară cu Păsăreanu, ear ceea ce mai remase 
fu mistuit de cucoana Agripina. Astfel, in cel mai 
scurt timp, aproape jumëtate din frumoasa avere 
a lui Negradi se perdu pentru totdeauna. Fali“ 
mentül delà Galaţi fu începutul ruinei ; datoria 
lui Solomon Wortmann şi împăcarea cu Păsăreanu 
desëvërsirà perderea. Acum nu-i mai remănea lui 
Negradi decăt moşia Lunceştii, alcătuită in mare 
parte din păduri neîncepute şi din stânci, care 
cu greu putea să aducă pe an vr-o doue mii de 
galbeni. Cuconul Dimitraki era disperat clin pri
cina acestor nenorociri şi nu ştia cum să le as
cundă fratelui seu, care le aflase pe trei sferturi 

Agripina incepuse să vorbească mai des cu băr
batul ei, de şi nu mai ţineau cătuşi de puţin unul 
la altul. Maria stetea mai toată ziua in odaia ta
tălui sëu şi căuta să’l măngăe de supărări şi de 
boală prin vorbele cele mai dulci şi printr’o în
grijire adevërat iubitoare. Părea că boala tocise 
firea cea rea a lui Negradi şi’l făcuse mai simţi
tor decăt înainte şi aplecat spre induioşare. Ru- 
gămintele şi lacrimile Măriei isbutiră insfărşit să 
dobândească de la dënsul iertarea lui Iongu, cu 
tocmeala insă să se întoarcă inapoi şi să caute 
de moşie pănă la insenătoşarea sa.

:
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— De-ar da Dumnezeu sä me îndrept, zicea el 
Mariéi, la primăvara më intőre iar la munte şi ’n 
doi ani de zile recapăt ceea ce-am pierdut.

— Da tată, ai să te indrepţi degrabă şi ai să 
e faci şi mai sănătos decăt erai înainte; aerul 
de munte şi lucrul au să’ţi redea puterea şi noi 
cu toţii avem să te ascultăm şi să te ajutăm in 
toate. Iorgu se va întoarce in curënd şi te-o 
iubi ca şi altă-dată; şi eu să vezi ce gospodină am 
să me fac şi cum am să ţin bine socotelile; n’ai 
să mai ai nevoe de scriitori.

Intr’o dimineaţă, fără a fi înştiinţat pe nimeni 
din casă, sosi Iorgu din străinătate; el părăsise 
deja pe Adela Marinescu; vre-o căteva sëptëmani 
de traiu cu densa el săturase detot de gospodărie 
şi’şi reluă viaţa lui de mai nainte, uşoară şi fără 
cel mai mic dram de seriositate. Iorgu nu fu
gise la Paris cu Adela fiind c’o iubea, ci mai 
mult ca să supere pe tatăl-seu şi să facă să 
vorbească lumea de densul, lucru intru care reuşi 
pe deplin. In Paris, el căutase cătva timp pe ve
chea lui amantă şi după multe cercetări află că 
se căsătorise cun negustor de vinuri din Bordeaux. 
Iorgu ar mai fi stat foarte mult timp in străină
tate cu Adela, dar vestea imbolnăvirei tatălui seu 
şi dorinţa de-a pune măna pe moştenire căt mai 
degrabă, ël făcură să lase tot,şi să vie. In |urma 
sa, doctorul Marinescu ësi găsi consoarta, şi 
drept bună-dimineaţa ëi trase o bătaie chiar in 
capitala Franţei şi se jură că va da o lecţie mi
nunată şi ademenitorului ei. Prin Peatra acum 
începuse vorba despre despărţirea ce avea să fie 
in curënd intre doctor şi femeia sa.
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Spre a se feri de ori-ce scandal, Iorgu se duse 
indată la munte. El se săturase cu totul de strei- 
nătate şi pentru o clipă părea că se cuminţise 
de-a binele. Plecând din Paris, el.se aştepta să 
găsească pe tatal-sëu dormind de somnul cel veci
nie; deci simţi oare-care nemulţumire cănd se în
credinţa că lucrurile pot să se schimbe ; setea de 
bani ’1 cuprinsese de tot şi nu mai visa alt de
cât aur şi avere ; de cătva timp se hotărî să 
se ’mbogăţească cu ori-ce preţ, fie pe socoteala 
tatâlui-sëu, fie chiar insurăndu-se cu Profira Pe- 
treanu, pe care cu douë luni mai nainte n’ar fi 
luat’o pentru-o Domnie.

Pe cănd aceste lucruri se petreceau in huni lie 
la Negradi, unde începuse să predomnească îm
păcarea, lumea vorbea foarte mult de reaua pur
tare a lui Forăscu faţă cu femeea lui. De curënd 
cucoana Săltica pusese mana pe-o scrisoare de-a 
Agripinei către Mitică, şi advocatul, in loc să’i res- 
pundă la dojenirile şi la cuvintele ei de desperare, 
găsi de cuviinţă să’i închidă gura iarăşi cu bătaia. 
Impreună-vieţuirea devenise peste putinţă intre 
dënsii şi nu puteau să găsească scăpare decăt i- 
mitănd pe Marinescu: adecă intr’un proces de des
părţenie.

Vremea începuse să se ’nraoaie şi iarna 
sorile şi gerurile ei părea că se găteşte de ple
care, deşi oraët era ăncă pretutindeni şi frig ade
seori. Săniile cu zurgălăii sburau incă pe stradele 
Petrii şi partidele de cărţi se urmau cu aceeaşi 
regularitate ca şi ’n lunile trecute.

Ajutorul de primar Savel. Cămărăscu ceruse 
pe Aglaea, cumnata doctorului Marinescu şi prie-
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tinile ei» se bucurau că au să’şi facă rochii noë şi 
au să joace la nuntă. Profira Petreanu nu uitase 
incă cu desăvârşire pe Iorgu şi nu putea să se 
hotărască a lua pe Miluţă Sotir, de şi nu găsea 
nimic de zis împotriva hobocelului Petrii. Prezi
dentul nu mai făcea acum curte Măriei, fiind că 
zestrea acesteia se micşorase foarte mult in tim
purile din urmă, dar mai cu seamă fiind că Pe
treanu mai suiseincă zestrea fiicei sale cu trei mii.

Căt despre cei doi rivali, Arghir şi Săcultea, 
se vorbea că se mai bătuseră incă odată şi că Ar
ghir era hotărit să nu se mai bată la duel cu duş
manul seu, deşi acesta ël ameninţase cä’l va omori 
ca p’un căne dacă va refuza să se înfăţişeze pe 
teren.

X.

Hristea Cozmescu se cam intrecuse in tâlhării 
in timpul administraţiei sale; cu toată bună-voinţa, 
nici prefectul, nici ministrul nu mai puteau să’l 
scape, şi darea in judecată deveni neapărată. Cănd 
intră cineva intr’o slujbă, se face oricum un soiu 
de învoială tăcută intre stăpânire şi slujbaş, prin 

_ care acesta are dreptul de-a fura pănă la o mar
gine oare-care şi guvernul datoria de-a tăcea. 
Uneori insă, cănd opoziţia este prea tare şi cănd 
hoţia-i prea vedită, stăpânirea se vede nevoită a 
face căte-o jertfă pe ici pe colea.

In zadar alergă bietul Cozmescu pe la toţi oa
menii cu inriurire din Peatra şi le făgădui vrute 
şi nevrute; in zadar căută să se pună bine cu
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membrii din anchetă sau. să alerge la Bucureşti; 
toate fură de prisos, şi Hristea iu dat in judecată 
şi silit să se infăţişeze Înaintea juraţilor. El eşi 
luă de avocat pe Mitică Forăscu, care’i făgădui 
că va face minuni pentru al scăpa. Acum remănea 

. lucrul să se ’nţeleagă Hristea sau prietinii lui de-a 
dreptul cu juraţii, căci de la o asemenea Înţele
gere aternă achitarea sau osândirea fostului pri
mar. Dar aceasta era foarte greu, cănd vom so
coti care era insemnătatea şi renumele persoane
lor însărcinate cu inalta misiune de-a in ăţişa drep
tatea poporului.

Juraţii alcătuiesc un nobil aşezăment; aici nu 
mai ai a face cu voinţa unui singur om, care toată 
viaţa nu face alt-ceva decăt să osândească. Un a* 
semenea om, cu căi. osândeşte mai mult, cu atât i 
se pare că- şi-a indeplinit mai bine datoria. In- 
loc d’un om ar putea să fie doi, şi rëul ar fi ace
laşi. La juraţi e altceva; aici doi-spre-zece semeni 
de-ai dumnitale te judecă, şi cine poate să te 
judece mai bine decăt semenii dumitale? Aici nu 
mai ai a face cu oameni ce umblă toată ziua (une
ori şi seara) după subtilităţi juridice. Semenii du
mitale habar n’au de astfel de lucruri; ei judecă 
după bunul simţ, ori simţul comun, ori după nici 
un simţ, şi treaba e gata.

Eată lista celor doisprezece juraţi, căzuţi la sorţi, 
cari erau să judece pe Hristea : Gavril Bursuc, 
cunoscutul prezident al delegaţilor la alegerea lui 
Negradi ; onorabilul domn Ikim, care in momen
tele lui libere se îndeletnicea cu precupeţia ; Cos- 
tea Smochină, librarul local al Petrii ; Ştefanachi 
Rugină, cu barba boită cărămiziu; prea isteţul
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maior Protici ; Cigulea, neîmpăcatul jucător in 
cărţi ; Costică Uluceanu, fostul vameş la Prisă- 
cani ; Scarlat Alimpici, fostul scriitor ; vestitul 
poet Vasile Bogoslov ; Haralamb Ţibichi, alt băcan ; 
făclierul Sava, şi un personagiu cunoscut in Peatra 
sub numele de «fratele lui Sinică». (Sinică era cel 
ăntăi scripcar din ţinut). Dintre aceştia, Ikim, Hără- 
luţă Ţibich^ Sava şi Smochină, erau din suflet 
pentru clientul lor Hristea, care cumpărase atâtea
lucruri delà dens ii ! Si mai la urmă de ce i-ar fi* ^
fost împotrivă ? Hristea nu le făcuse lor nici un 
rèu şi cine putea să ştie dacă măine sau poimâine 
el n’ar fi venit din nou la putere ? Cei-lalţi fură 
căştigaţi de mai nainte prin deosebite chipuri, dar 
aceasta nu atingea intru nimic conştiinţa lor, căci 
ei şi-o venduseră de-atătea ori, incăt mai că nu o 
aveau de loc. Costică Uluceanu insă şi Scarlat 
Alimpici erau cu totul împotriva lui Cozmescu şi 
ar fi vrut să-l spânzure dacă ar fi putut ; partea 
lor trebue deci să fie mai mare, de şi prefectul 
vorbise insuşi cu denşii şi le făgăduise că-i va pune 
din nou in slujbă.

In sfirşit, ziua judecăţii veni şi mai toată lu
mea «bună» din Peatra se grăbi să fie faţă fa o a- 
semenea intèmplare. Sala era plină: doamne îm
brăcate frumos o umpleau de strălucire ; boerimea 
avea locurile cele mai îndemânatice, iar prostimea 
stătea in picioare prin colţuri şi pe lăngă uşe.

Cei doisprezece ascultau cu sfinţenie apărarea 
lui Mitică Forăscu, pe cănd Hristea stetea de-o 
parte galben şi neclintit. Gura avocatului mergea 
ca o moară: sunetele ce scotea acest organ se gră
mădeau cu furie la eşirea lor şi punënd in miş-
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care aerul loveau timpanul juraţilor, cănd desmer- 
dăndu’l cu vorbe rugătoare, cănd ingrozindu’l prin 
cuvinte ameninţătoare.

«Da, voi părinţi de familie, voi nobili cetăţeni 
«ai acestei urbi, lăsa-veţi voi fără nici un sprijin 
«copii şi femeea desperată ai acestui om ? Cine va 
«mai ingriji de acum inainte de creşterea şi hra- 
«na a trei copilaşi? Şi la ţipetele lor desnădăjduite, 
«la lacrimile unei mume ce se află pe patul morţii, 
«care inimă, fie ea de peatră chiar, nu se va in- 
«dupleca ? (Multe cucoane pun batista la ochi). 
«Şi apoi nu vă gândiţi oare că dincolo de drep- 
«tatea omenească mai este şi o dreptate Dumne- 
«zeească ? Dacă acest om e nevinovat, gândi ţi-vë 
«că hotărîrea ce veţi lua se va revărsa in vecinie 
«blestem asupra capului vostru şi a copiilor voştri.» 
(Mai toţi juraţii au lacrimile ’n ochi şi tremură 
de frică, afară de unul, care parcă habar n'are de 
cele ce se petrec in jurul seu, suride şi scrie o 
scrisoare).

Advocatul urmă intr’acest chip incă vre-o oră 
şi mai bine ; in adevăr, o pricină atăt de grea ce
rea cel puţin trei ceasuri de pledoarie. Dacă Fo- 
răscu s’ar fi mulţămit cu un ceas, s’ar fi putut ca 
Hristea să nu scape cu totul teafer ; două ceasuri 
Tar fi scăpat mai cu desăvărşire ; dar trei fac să se 
achite şi dracul.

Şedinţa fu suspendată pentru vre-o câte-va mi
nute, şi in acest timp prezidentul se indreptâ către 
juratul care suridea şi scria intr’una, şi-l rugă să-i 
împărtăşească şi lui notiţele ce luase. Juratul se 
inroşi, şi cu mare greu dădu scrisoarea preziden
tului, care o ceti cu mânie:
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«Stimabile chir Iordachî !
«Ikrili pe cari mi liai trimes nau iostu distul 

di proaspiti ; vro doi muşteri sau supărat ioc 
pemini. Cată de ie sama şim trimeli ceva mai a- 
ies. Zahar mai am ăncă pentru căt te va săptămâni; 
dar cim faci nacaz e că numi respunzi ci ai făcut 
cu cele triizăci cutii de sardeli pi cari nu liam 
primit ?»

Prezidentul trebui să inceteze, căci şedinţa re
începea. Nu trecu mult timp şi juraţii arătară o 
mare oboseală şi unul din ei (foarte respectabil 
şi care ’şi făcuse din comerţul luminărilor o ade
vărată specialitate) era aproape să adoarmă. II a- 
pucase pe bietul om leşinul la stomac, aceasta i se 
intompla intot-deauna de căte ori ’şi strica tabie
tul. Dumnealui era deprins să mănânce de obicei 
la cinci şi acuma erau aproape şeapte şi jumăta
te! Un somn, (fie căt de mic,) putea numai s’ăi re
dea puterile perdute.

Cănd veni rendül juraţilor să-şi dea părerea, fe
ţele lor se înveseliră, căte-va minute numai ’i des
părţea incă de momentul cinei. Sub această in- 
riurire îmbucurătoare, cu toţii dădură un verdict 
negativ.

Astfel se sfioşi o zi despre care petrenii ’şi vor 
aduce mult timp aminte, dar mai cu seamă Forăscu 
şi Hristea, ccl intăi fiind că câştigase una din iz- 
bănzile sale cele mai strălucite, şi cel de-al doilea 
fiind că scăpase de închisoare.

. Sdrobit insă de supărare in tot timpul căt dură 
procesul lui Hristea, cucoana Raluca simţia că 
fie care clipă ce se scurge o apropie mai mult de 
sfirşitul vieţii. Intr’o caldă dimineaţă a lunei Mar-

I
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tie, pe cănd nu se aştepta nimfe ne din casa, ea 
’şi dëdu sufletul fără cea mai mică durere şi ca
pul ei căzu?pe umeri ca şi cum ar fi voit să doarmă; 
ea adormise de somnul cel vecinie. Nimeni nu şi 
poate iace o idee despre supărarea de care fu co
prins Hristea Cozmescu, cănd vëzu că tovarăşea 
vieţii sale ’l părăsise pentru o lume mai fericită. 
Toată lumea putea să se încredinţeze că-i părea 
foarte rëu de una ca asta, şi dacă cine-va ar fi voit 
să ia sama mai de aproape, ar fi descoperit de
sigur şi căte-va lacrimi in ochii sei. Prin preju- 
rul lui se invërteau mai multe neamuri şi cunos
cuţi cari căutau să-l măngăe.

— Aşa a vrut Dumnezeu, zicea părintele Miha- 
lachi Prapur, ştie el ce face; am putea să ne scli
fosim fiule ani întregi, degeaba ! s’a dus, s’a dus, 
şi pace bună; să căutăm mai bine de acum de cei 
vii.

Unele cucoane voiau să dovedească că.au ţinut 
la biata Raluca şi pe lăngă că plângeau intr’una 
mai găseau incă şi prilegiul de a răcni şi a spu
ne lucruri de acestea:

— Of! of! of! sermana femee! ce durere, ce du
rere să’şi lase copii şi bărbatul şi să se 6tingă aşa 
ca o lumânare; ţi se sfăşie inima cănd te găndeşti 
la densa ! aşa de bună femee şi s’o stingă Dum
nezeu!

Cucoana Nastasia Bogoslov, care cunoştea de 
mult tirop pe Raluca şi o iubea ca pe o fată a ei, 
era desnădăjduită şi era să leşine cănd veni să 
sărute moarta.

— Scoală Ralucă! ţipa cucoana Nastasia, aibi 
milă de copilaşi şi nu te duce aşa de la noi.

;

i

»



139

Cealaltă lume stetea tristă prin prejur, unii tăcuţi 
alţi vorbind cat se poate de incet intre ei.

De altmintrelea cucoana Nastasica îngriji de 
toate cele trebuitoare pentru îngropare ; pe densa 
o durea din suflet că Raluca murise fără lumânare, 
fără preot şi fără cea mai mică împărtăşire, curat 
ca un căine. Veduva protopopului priveghiase 
scăldarea moartei, găteala ei, precum şi cumpăra
rea de testemele şi de lumănări, aceste din urmă 
delà făclierul Sava ; ea se mai tocmi cu chitarul 
Chiriac pentru patru mari colive şi o mulţime ne- 
numerată de colaci mari şi mici. Afară de părin
tele Mihalache Prapur cu diaconul şi dascălul seu, 
erau chemaţi pentru îngropare şi alţi preoţi, aşa 
cum se cuvine unui mort cum se cade. Calicimea 
d0 prin Peatra se veseli şi ea la o asemenea veste 
şi aştepta cu nerăbdare ziua imormentărei.

De dimineaţă clopotele începură a suna pe la 
biserici ; oamenii însărcinaţi cu tragerea lor le 
smunceau intr’una, ca şi cum ar fi voit să le scoată 
din loc ; ei erau plătiţi bine, căci in această pri
vinţă Hristea nici nu voea să audă de economie. 
Dar şi vuetul era mare ; o mulţime de clopote mai 
mici sbărnăeau fără ragaz şi prin zinghenitul lor 
asurzitor se auzea mai rar şi glasul clopotelor mari. 
Lumea începuse să se adune in casă la Hristea, 
ce stetea galben şi gânditor intr’o odae din fund ; 
mai mulţi prieteni ’l înconjurau şi căutau să’l în
tărească împotriva nenorocirei ce ’l lovise.

Ograda era plină : colivele şi colacii erau aduse 
pe năşele ; in mijlocul colivelor erau implantate 
lumânări; şi pe lăngă colaci erau puse beţe cu 
pomi; lumănări legate cu testemele se impărţea,u
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pe de altă parte pe la preoţi şi dascăli ; in fun
dul ogrăzii steteau mai mulţi calici, ţinend pra- 
purele şi sfădindu-se intre dënsii. Unul mai cu sea
mă batjocorea groaznic pe un altul, fiind-că ’i zmu- 
cise praporul cu sfântul Ion, aşa incăt fu ne
voit să poarte fanarul. In acest timp sosise şi mu
zica primăriei, alcătuită din patru ţigani, trei nemţi, 
doi romăni şi trei unguri, sub conducerea dom
nului capelmaistru Matzovetzsky, un leah surgunit. 
Preotul insărcinat să citească intr’una stâlpii la 
căpătâiul moartei se sculase şi cea-laltă preoţime 
se adună împrejurul sicriului pentru ictenie.

Ţipetele şi vaetele lui Hristea Cozraescu, a co
piilor, a neamurilor şi a cucoanelor, nu împiede
cară pe ciocli să ridice sicriul şi să-l scoată in o- 
gradă peste pănza întinsă pe pragul uşei. In curănd cu 
toţii eşiră afară, prapurele şi colivele se puseră in 
mişcare, muzica începu să cănte un marş funebru 
şi preoţii, îmbrăcaţi in veştminte aurite şi cu lu
mânările in mănă, să urmeze pe moartă. Pe la res- 
păntii convoiul se oprea pentru prohod şi atunci 
răcnetele şi plănsetele incepeau şi mai tare. Peste 
vre-o jumëtate de oră moarta fu adusă la biserică, 
in ograda căreia se opri muzica şi unde aştepta 
o mulţime de lume. După prohod şi cântarea veci- 
nicei pomeniri, sicriul fu adus la groapă, scobo- 
răt înăuntru, stropit cu vin, şi ceremonia se sfârşi 
prin cuvintele obicinuite: «Pecetluim această groapă 
până la a doua înviere!» împărţeala pomenilor se 
măntui şi ea printr’o bătae cumplită intre calici.

Fac foarte rëu bărbaţii ce se închid in casă 
după moartea femeii lor şi vërsând şiroae de la- 
crămi s’arată nepăsători la toate măngăerile ce

■ ■
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pot să le vină din afară. De pe cea-laltă lume nu. 
se mai întoarnă nimeni pe acest păment, şi lacră- 
mile şi ţipetele noastre nu mai ajung pănă la u- 
rechia acelora pe cari i-am iubit. După ce ’şi 
plăti tributul seu de scărbă şi de desperare, Ilris- 
tea, întărit de sfaturile părintelui Mihalache şi a 
cucoanei Nastasia, găsi că e zadarnic de-a se mai 
întrista cine-va pentru un lucru hotărât. Aşa fu
sese scris şi lucrurile nu mai puteau să se. schimbe. 
Mai mulţi prietini chiar, vëzèndu-1 cam galben la 
faţă, ’l rugară să mai iasă prin lume, ca să poată 
găsi uitarea nenorocirei ce T lovise. Pentru a-i ' 
indatori, Ilristea nu mai şedea de loc acasă; in a- 
devër, putea el să privească cu mulţumire odaia 
unde murise tovarăşa tinereţii sale ? de aceea ’l 
întâlneai pretutindenea : la Marinescu, care, după 
ce mai trase vre-o douë ’ bătăi Adelei, se împă
ca cu densa şi trăiau ca şi mai nainte ; la Las* 
carachi Petreanu, dar mai cu seamă la Alecu Ne- 
gradi. Cât despre judecată şi de perderea cinstei 
sale, nu mai remăne îndoială că nu-i vorbea ni
meni şi că era primit in toate casele cu cea mai 
inare bucurie, ca şi cum nu s’ar fi intëmplat nh* 
mic.

:

.

<

Boala lui Negradi dura intr’una şi mult timp- 
trebuia incă bëtrânului spre a se putea insănă- 
nătoşa pe deplin. El începuse insă a se gândi la 
trebi, la nenorocirile sale, precum şi la chipul prin 
care ar putea să’şi refacă starea.

— Drept să-ţi spun, dragă Ilristea, ori care alt 
om ar fi perit in locul meu după atâtea supărări 
şi boclucuri; Dumnezeu insă s’a indurat de mine- 
şi mö bucur măcar că m’ara împăcat cu familia;
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Agripina parca e alta clecănd m’am îmbolnăvit şi 
de la Iorgu primesc cele mai bune ştiri. Cum me 
voiu face mai bine, me pun pe lucru, şi să crape dra
cul, ştiu eu cum am să căştig ear bani...

— Căt despre asta nici nu mè ’ndoesc, respunse 
Hristea cam cu jumătate de glas.

— Ceea ce me supără insă, e că deocamdată nu 
am o para chioară şi nicăiri nu pot să găsesc 
un ban; tâlharul cel de Solomon, după ce mi-a 
măncat atăta avere, acum nu vrea să më mai îm
prumute decât cu dobândă de trei-zeci la sută; 
dar nici eu nu-s nebun să me potrivesc lui. De nu 
ar fi făcut Dimitraki gogomănia să se ’mpace cu 
Păsăreanu pe cănd eram bolnav, tot aveam as
tăzi cu ce s’o duc; dar aşa, poftim om cu stare, 
şi cănd ’i căuta ’n pungă — tufă !

— Cuconu Lascarachi n’ar putea oare...
— Lascarachi? Mi-ai adus aminte şi de densul; 

altă neghiobie din partea lui Iorgu! Nu ştii că 
nu ’mi mai calcă ’n casă de cănd cu istoria însu
rătoarei ?

— Vëd şi eu că-i cam greu de scos la capăt ; 
dar më mir cum naiba să n’ai dumneata pe nimeni 
in oraş să-ţi facă bine cu ceva ?

— Pe cine vrei să am?... Doar pe tine.
— Pe mine? zise Hristea tresărind de mulţu

mire.
— Ce te miri ? Ai o stare îndestul de frumoasă, 

pentru ca să poţi împrumuta vre-o doë sau trei 
mii de galbini...

— Da, am şi eu vro douë-spre-zece mii de 
galbini...
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— Dacă nu şi mai mult; parcă nu ştiu că ţi-a 
mers bine la primărie.

— Vorbă să fie, că tocmeala ’i gata ! Mai mult 
am perdut decăt am câştigat; ei, hai să punem pa- 
tru-spre-zece mii, dar fii sigur că n’am mai mult...

— Şi nu-ţi ajunge poate?
— Pentru mine da, dâr mai ştii ce poate să 

se hi temple măne-poimăne? doar n’am să remăn 
burlac toată viaţa.

— Şugueşti Iiristachi ?
— Nu şuguesc de loc; deşi mi-a murit nevasta 

de curënd, dar eu am de mult gânduri de însu
rătoare, şi trebue să ştii că nu’s din aceia cari um? 
blă după zestre mare.

— îmi vine să’mi fac cruce cănd te-aud; nici nu 
s’a recit bine mormântul Raluchii şi te gândeşti 
să iai pe alta ?

— Ce să fac ? am şi eu o inimă şi-s sătul pănă 
’n gât de viaţa care am dus’o; am avut eu pănă 
acum vre-o mulţumire, vre-un ceas de linişte? tot 
doctor şi doftorii, necazuri şi supărări, şi nimic 
alta; mi-a venit şi mie vremea să mai resuflu....

— Dacă-i aşea, fă cum te-a ajunge capul; dar 
mai intăi găndeşte-te la mine şi spune-mijdacă poţi 
să me ’mprumuţi cu vr’o sumă?

— Aşi putea să fac mai mult decăt atăta pen
tru dumneata, cucoane Alecule.

— Nu te ’nţeleg...
— Dacă ai vrea, bine m’ai înţelege eu ’ţi

spun că am de gănd să me ’nsor, că nu caut zes
tre aşa de mare şi că aş putea să fac mai mult 

' pentru Dumneata de căt să te ’mprumut numai 
cu bani; am vorbit destul de desluşit, mi-se pare!
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Negradi se sculă puţin intr’un cot şi se uitâ in- 
cremenii la Cozmescu.

— Te-aud şi nu’rai vine să te cred.
— Iţi jur câ-ţi vorbesc din fundul inimii, urmă 

Hristea înflăcărat, ceea ce ’ţi spun acum e o tanăi 
ascunsă de mult in sufletul meu; mi-e dragă duduia 
Maria şi m’am jurat că nu-mi trebue altă femee 
pe faţa pămentului şi a’şi fi ’n stare să me ucid 
dacă nu mi-ai da-o. Uite, sunt voinic incă, am a- 
vere însemnată şi am să mai căştig incă o mie 
de galbeni intr’o afacere; dacă më primeşti de gi
nere, ’ţi pun toată averea mea la dispoziţie; poţi 
să faci ce voeşti cu densa şi să o bagi in moşie 
pentru ca să recapeţi ceea ce ai perdut.

— Ce vrai să’ţi respund. Aşa sunt de surprins, 
incăt nu’mi vine să zic nici da nici ba; mai intăi, 
fiind că nu ştiu ce gândeşte Agripina şi Maria, 
de un asemenea lucru, şi al doilea fiind că me tem 
de tine însuţi, să nu te fi apucat aşa vr’un gust 
fistichiu, care să nu dureze mult timp.

— Yai de mine! ce vorbeşti? pe ce vrai să më 
jur, omule?

— Mie nu pot zice că ’m-iar displăcea lucrul, 
fiind că te cunosc de atăta timp şi te-am vëzut la 
treabă; dar nu ştiu fata ce-o zice.

— Duduca Maria zice ce’i zice dumneata; mai 
la urmă las’ pe mine c’o indu plec eu cu cucoana 
Agripina. Ştiu că nu 
nimioară ca să nu me vrea; şi miri aşa mai de 
soiu n’are să prea găsească prin Piatra, căci, in
tre noi să remăie cucoane Alecule, zestre mare 
nu ai să’i prea dai

— Asta să’ţi treacă din minte; dacă i-oiu da patru

L

i-a căzut nimeni tronc la i-
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mii de galbeni, să te socoteşti fericit. Dar ce dracu 
am de vorbesc aşa? par’că s’ar şi fi regulat lucrul 
intre noi.

— Ca şi regulat; dacă mi-o dai dumneata 
duduca Maria, atunci e ca şi a mea; haide, spune 
un cuvent, şi să’ţi sărut mâna ca la un socru.

Negradi stătu puţin pe gânduri, apoi respunse :
— Căt despre mine, aibi parte de densa.
— Amin, să dea Dumnezeu, zise Hristea înve

selit, şi sculăndu-se sărută de doë ori măna lui 
Negradi. De-acum me duc să me ’nţeleg cu cu
coana Agripina.

Patima lui Hristea era de mult timp înrădăci
nată in sufletul seu; acest om, care nu iubise nici 
odată in viaţa lui, care nu privea lucrurile decăt 
din puntul de vedere al câştigului ce puteau să’i 
aducă, sc simţi dc-odată cuprins do focul dra- 
gostii; el nu se uitase la început decăt la banii 
Măriei, sau cel puţin dragostea lui era impărţită 
intre dënsa şi zestrea ei; dar cu timpul el prinse 
s’o iubească cu de-abinele, şi acum ar fi luat’o chiar 
de n’ar fi decăt numai doë mii de galbeni.

Agripina ştia de mult cari erau gândurile lui
Hristea, de vreme ce acesta ëi dedese adeseori a
’nţeiege că’i place copila şi că este hotărit a o lua
îndată ce va remănea vëduv. Ea visase altfel de
miri pentru Maria, căreia ’i deduse o educaţie din
cele mai bune, şi iubirea ei de mamă pricepuse
intru cătva legăturile dintre dënsa şi Valerianu, şi
tot ar fi privit c’un ochiu mai bun căsătoria fiicei
sale cu transilvăneanul, decăt cu Hristea. Insă, in
mijlocul împrejurărilor ce turburaseră familia lor,
se vedea că dorinţa lui Hristea avea mare nevoe

io

pe

'! •
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sà se ’mplinească, chiar de n’ar prea fi voit iu
bita lui Valerianu.

Nici nu’i venea Agripinei să se împotrivească 
făţiş lui Hristea, căci acesta avea o armă puter
nică in măna lui; la cea mai mică duşmănie a 
viitoarei lui soacre, Hristea o ameninţa să spună 
tot bărbatului ei şi să’l încredinţeze că relaţiile ei 
cu avocatul, in loc de-a fi încetat, urmează ca şi mai 
nainte.

— Bine, Hristaki, să presupunem că Negradi 
şi cu mine ne-am invoit la ceea ce ne ceri tu; dar 
ai uitat că’ţi trebue şi ’nvoirea Măriei?

— Nu vreau să ştiu eu de-acestea; pune-te şi 
dumneata ş’o ’nduplecă; arată’i că nu se mai în
soară nimeni din amor in ziua de astăzi, că’i tre
bue un bărbat stătut cu mintea coaptă, dar nu 
vr’un turburat fără nici un căpătăiu; mai fă-o să 
’nţeleagă că zestrea ei s’a micşorat de tot şi că nu 
are s’o ia nimeni aşa numai pentru ochii du Dani
saié; că invoindu-se să’mi fie soţie, scapă şi pe 
tatăseu de mare primejdie, şi alte lucruri de acest 
soiu, cari ’ţi-or mai trece prin minte.

— Dar dacă n’a vrea nici intr’un iei ?
— N’a vrea de voe, a vrea de nevoe; dar Maria 

nu-i Iorgu, să’şi facă de cap şi să nu asculte * de 
nimeni.

— Eu am së fac toate chipurile, dar më tem 
foarte mult să nu fie vre-o păreche de ochi la 
mijloc.

Maria nu cunoştea nimica din cele ce se ur
zeau in jurul ei şi nici nu i-ar fi trecut prin minte 
că Hristea ar putea să o ceară vre-o dată in că
sătorie. Şi de căte ori ’şi aducea aminte de dën-
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sul şi-l 'închipuia ca pe un om urat, neplăcut, su
părăcios, fără învăţătură şi cu un caracter ră
utăcios. De sigur că ea nu visa un astfel de mire; 
altele erau visurile ei; dar ceea ce o întrista pen
tru moment era temerea de-a nu le vedea im- 
plinindu-se nici o dată. Valerianu plecase de mult 
din Peatră şi veşti de la el nu mai avea; şi Ma
ria se ’ntreba: oare ’şi va mai ţinea el cuvăntul, 
sau va face precum mulţi obicinuiau ? De la A- 
gripina, de la Iorgu, nu putea să mai afle nimic 
şi nici nu-i venea să ’ntrebe, căci s’ar fi tradat 
prin glasul său, prin roşeaţa feţei sale. In sin
gurătatea in care trăiai in lipsa de ori ce prie
tene, ’şi poate închipui ori cine căt de întristată 
trebuia să fie biata Marie. Turburarea ei era mare 
şi nici Sotir măcar nu venea din cănd in cănd să 
stea de vorbă cu dănsa; de câteva zile insă ealuă 
seama că Hristea vine ioarte des prin casă, că 
ţine necurmate sfaturi cu Negradi şi cu cocoana 
Agripina, şi pe lăngă aceste că începe să se in- 
vărtească şi ’n jurul ei şi să-i spună lucrurile cele 
mai deşănţate, căci ’i era teamă să vorbească lă
murit.

Căte-va zile după intrevorbiwa lui Negradi cu 
Hristea, Maria stetea singură in salonul cel mare 
şi se uita întristată afară: era pe la toacă şi vre
mea părea foarte posomorită; cerul era acoperit 
de nouri şi zăpada amestecată cu glod se topise 
puţin şi îngheţase. Zilele babei trecuseră şi de 
acum lupta se încinsese intre iarnă şi primăvară, 
şi, cu toată asprimea vëntului, se vedea că aceasta 
din urmă va eşi in curënd triumfătoare.

Hristea intrase tiptil in salon şi se apropiâ pe
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nesimţite de Maria, care tresări indatä ce-’l vëzu 
lângă dansa.

— Aşa-i că te-ai spăriat, duducă?
— Nu.

. — Stai de mult mata aice ?
— Da.
— Eşti supărată pe mine ?
— Ba de loc ; dar nu prea am chei astăzi; ’s- 

foarte «agasată.»
— Apoi de ce nu spui mata moşului ce ai; ştii 

căt ţin eu la mata şi ce nu aşi face ca să nu te 
mai ved posomorâtă !

llristea voi să ia măna Măriei şi să se apro
pie mai mult de densa, dar ea se îndepărtă cu re
peziciune.

— De ce me urăşti atăta, duducă Marie? Cănd 
ai şti ce vreau eu să fac pentru mata, sunt sigur 
că m’ai iubi.

— Domnule llristea, poţi fi încredinţat că nici 
nu te urăsc, nici nu te iubesc.

Hristea se apropiă din nou de densa.
— Cu timpul ai să vezi mata cum are să ’ţi-se 

schimbe ideile.
— Nu te ’nţeleg, domnule Cozmescu.
— Nu-mi mai zice domnule, că mô supăr ; eu 

aşi voi să ne imprietinim de tot ; să ţii şi mata 
la mine, cum ţiu eu la mata. Nu ar trebui să me 
refuzi aşa in toate, mai ales tocmai acuma cănd 
cuconu Alecu e in aşa primejdie de sănătate şi de 
bani. Duşmanii lui ştii că i-au făcut o mulţime de 
şotii şi o dudue pupuică ca mata e ameninţată să. 
râmănă fără zestre ; ştii că eu m’am chivernisit 
ceva şi am pus ceva parale de-o parte, incăt ama-

i
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juns in stare să pot ajuta pe babaia Alecu şi să 
pot tot-odată face o poziţie fericită unei dudue a- 
lintate şi cocolite cum eşti mata.

— Nu ştiu până acuma dacă tată-meu stă atăt 
de rëu; dar nu pricep ce. au a face paralele dumi- 
tale cu fericirea mea !

— Nu pricepi un lucru atăt de simplu? Apoj 
bine, nu ’ţi-a vorbit cucoana Agripina?

— De ce să ’mi vorbească ?
— Me mir că nu ţi-a vorbit, respunse Hristea 

posomorât şi trimiţând pe cucoana Agripina in 
găndul seu la toţi dracii. Eu, o rugasem să-ţi spue 
matale că, de şi nu's aşa de tënèr, tot am inimă 
verde şi’s destul de hazliu şi de mucalit ca să nu*i 
fie nimenui urát cu mine ; că am ceva stare, că 
am de gănd să më ’nsor, şi că mi-am pus ochii pe... 
ghici pe cine ?

— Nu voiu să ’mi dau această osteneală, zise 
Maria ingălbinindu-se de-odată, căci înţelese pla
nurile lui Hristea şi acum i se lămurea toată pur
tarea lui de mai nainte.

— Apoi mi-oiu da-o eu atuncea: pe mata.
— Vöd că ţi-ai pus in minte să me necăjeşti 

astăzi, domnule Cozmescu ; de aceea më eartă da
că, fiind indispusă, nu pot sta mai mult timp la 
vurbă cu dumneata. Şi zicënd aceste, Maria se 
sculă şi eşi repede din salon. Hristea remase in 
picioare neclintit şi se uita la uşa pe unde eşise 
fiica lui Negradi ; dacă ar fi apropiat urechea de 
odaea ei, de sigur că ar fi auzit un plăns înăbuşit; 
el ’şi închipuia insă că Maria sau e prea tënàrà, 
sau că ’şi bate joc de dënsul. De Valerianu uitase 
cu desăvârşire.

-
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— Răbdare Cozmescule, ’şi zise el, şi Iuăndu’şi 
pălăria se duse de mai vorbi cu Alecu Negradi şi 
peste puţin timp plecă.

Cum afla că Hristea a pornit, Maria se repezi 
la scrinul ei, hotarită să împărtăşească toate cele 
petrecute lui Yalerianu şi să ’l roage pentru toţi 
Dumnezeii să se intoarne ’n Peatra, dacă i-a mai * 
remas vre-un dram de iubire pentru densa. Maria 
avea un caracter hotărit ca şi al părinţilor ei, şi 
cănd ’şi punea ceva ’n minte, nimeni nu putea să 
o ’nduplece a ’şi schimba părerea. Abia apucă insă 
să scrie căte-va rënduri, cănd se auzi uruitul unei 
trăsuri ce intra ’n ogradă. Trăsura se opri peste câte
va secunde la scară şi din ea se scoborl un tënër, 
care sui scările cu repeziciune. Era Yalerianu. Ma
ria remase imărmurită... Cu ce plăcere ar fi că
zut ei unul in braţele altuia, dacă ar fi fost sin
guri sau dacă buna-cuviinţă nu ’i-ar fi impedecat. 
îndată ce avu prilej, Maria întrebă pe transil
vănean de ce nu-i scrisese măcar odată. Lucrul 
se lămuri cănd ea află că cucoana Agripina nici 
nu ’i vorbise de scrisoarea lui Yalerianu, şi acesta, 
neprimind nici un respuns, nu îndrăzni să mai 
trimeată vre-un alt răvaş. — Căte nu am păţit, de 
cănd ne-am despărţit ! Parcă soarta se ’mpotri- 
veşte ca să-ajungem mai degrabă la îndeplinirea 

' dorinţelor noastre : pe lăngă supărările cuco- 
nului Alecu şi îmbolnăvirea sa, am trebuit să su
făr şi eu o mulţime de neajunsuri. Eu sunt de 
mult timp rëu vëzut de administraţia ungurească, 
din pricina purtării mele : de căte ori se face vre-o 
nedreptate vre-unui ţăran de-ai noştri peste Car- 
paţi, ’i iau apărarea şi nu më las până nu
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izbutesc intru ceva. De-aceea toată ungurimea 
cu mustăţi şi cu pinteni de pe-acolo me pri
veşte ca pe un revuluţionar şi ’mi face cele mai 
mari şotii. Acum in urmă am fost învinovăţit de- 
a fi bătut un ungur, pe cănd in adevër nu făcusem 
decăt să scot o ţărancă romănă din mâinile lui. 
Procesul a durat mai mult timp şi de-abia a- 
cum am putut izbuti să scap de puşcărie.

— Purtarea dumitale e căt se poate de nobilă 
şi ar trebui să atragă luarea aminte a tuturor iu
bitorilor de dreptate.

— Dar unde să-i găsesc pe-aceştia ? Cci-hlţi 
români de peste Carpaţi sufăr ca şi mine, şi printre 
asupritorii noştri nu poţi găsi un singur om cu 
inimă mai bună. Judeţele de pe la graniţă sufăr mai 
mult decât cele-lalte de o bucată de vreme, fiind 
că populaţia romănă e mai mare şi apăsarea 
se simte mai uşor decăt prin alte locuri. Eu më 
tem foarte mult ca jefuirile de tot soiul să nu a- ■ 
ducă o rescoală generală.

— Şi ce-ai face dumneata in asemenea impre- 
j urări?

— Eu ? aşi fi la locul meu. Dar ce stau să vor
besc de-asemenea lucruri, cănd este atăta timp de 
cănd nu te-am mai vëzut.

Valerianu avea de gănd să se aşeze pentru mai 
mult timp in Peatra, cel puţin pănă la intoarce- 
rea deplină a primăverei.

— Faci foarte bine să stai in Peatra, căci nu 
ştii căţi më năcăjesc fàcëndu’mi curte, şi ceea ce 
este mai serios, cerëndu-më chiar in căsătorie. 
Până ce vei vorbi cu părinţii mei, te rog să iai 
sama la domnu Hristea Cozmescu.
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— Hristea? întrebă Leon ingălbenindu-se de
odată.

— Chiar el; mi-a lăcut declaraţia astăzi cu 
vre-un ceas inainte de venirea dumitale, şi me tem 
foarte mult să nu fi vorbit deja cu părinţii mei şi 

. să fi căpătat consimţimentul lor.
— Nu’mi vine a crede...
— Vë jur...
— Prea bine; atunci voiu şti ce am de făcut, 

respunse iubitul Măriei cu glas hotărît. Dar care 
e părerea dumitale in toate aceste Împrejurări?

— Te voiu asculta in toate şi më voiu purta 
cum me vei sfătui.

XI.

Negradi incepuse a se ’nsănătoşa şi recăpăta
rea puterilor sale nu era decăt o afacere de timp. 
Prezicerea doctorului Burdea de la spitalul din 
Neamţu se implinise şi cuconul Alecu ’ I privea 
ca pe cel mai bun doctor din Europa.

— De më lăsam pe mâinile cârpacilor de aici, 
negreşit că dedeam pielea popii.

Drept mulţumire, Negradi ’i trimetea in fie-care 
sëptëmâna fel de fel de bunătăţi: brânză, coşuri 
cu păstrăvi şi altele, iar Maria ’i dăruise o pungă 
lucrată de dënsa.

— Aşa’i, tată, că s’a ’ndeplinit spusa mea ? Nu’ţi 
spuneam eu că ai să te ’ndrepţi repede. Acum tre- 
bue să se realiseze şi cealaltă prezicere.

— Care, drăguţă?

.
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: — Că ai să te ’ntorci la munte şi ai să faci a- 
vere din nou.

— Să te-audă Dumnezeu fata mea, căci tare mi 
s’au sdruncinat afacerile...

— Nu’i nimica; n’ai mai pierdut mata bani cu 
negustorii? nimeni nu se pricepe in treburi ca 
mata, şi dacă va fi vremea bună,r ploi la timp, cu 
ajutorul lui Dumnezeu cred că n’are să’ţi fie rëu. 
Şi apoi ţi-am spus că nici noi n’avem să remănem 
cil mâinile ’n buzunar?

— O ştiu, Mariţă; de tine nu m’am indoit nici 
odată; ’mi pare bine insă că şi Iorgu s’a mai dat 
la teapă; numai de nu i s’ar năzări iar ceva şi să 
reinceapă bazaconiile lui.

— O nu ! căt despre asta sunt sigură.
— Ceea ce me supără acum, e că ţi-am stricat, 

pentr’un timp cel puţin, viitorul teu; pe cănd ma
inte se ’ndesau peţitori de frunte după tine, de-o 
bucată de vreme au inceput a se reci lucrurile. 
Poate fac rëu ca ţi vorbesc astfel, dar eu te pri
vesc nu ca p’un copil, ci ca pe-o femee cu multă 
judecată.

— Să n’ai nici o grije ’n această privinţă, 
tată; eu nu me gândesc incă la măritat.

— Ba trebue să te gândeşti Mario, cu atăt mai 
mult cu căt mi s’a ’nfăţişat zilele acestea un pri
lej la care nici nu me aşteptam. Trebue să’ţi fi 
vorbit Hristea că vrea să te ia de soţie.

— Eu l’am ţinut că şugueşte, precum cred că 
şugueşti şi mata in acest minut.

— Nu şuguesc deloc, drăguţă; eu n’am voit să 
umblu cu tererem şi ’ţi-am spus lucrul verde ’n
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iată; Hristea moare după tine ş’ar fi in stare să 
se spănzure dacă nu-l’ai lua.

— Poate să se spănzure sănătos; ’ţi-am spus că 
nu me mărit aşa degrabă ; cu atăt mai mult 
n’aşi lua pe Hristea, chiar de-ar fi poleit cu aur.

— Se cunoaşte că eşti soră cu lorgu; amôndoi 
umblaţi după cai morţi şi daţi vrabia din palmă 
pentru cioara din par. Nu ’nţeleg ce gânduri 
vei fi avend; căt despre mine, mi-am făcut da
toria de părinte şi ţi-am spus tot ce-am ştiiit. 
Dacă nu vrai să m’asculţi, fă cum ştii; cum ţi’i 
aşterne, aşa te-i culca.

Venirea lui Valerianu ’n Peatra făcu pe Hristea 
să’şi îndoiască puterile pe lăngă Negradi şi Agri- 
pina, rugăndu’i să povăţuiască pe Maria şi s’o în
duplece. Vèzënd că nu poate isbuti pe deplin pe 
lăngă cuconul Alecu, care ’ncepuse să ţină mai 
mult decât înainte la lata lui, se ’ndreptă spre 
femeia acestuia şi se sluji de cele maiurite uneltiri. 
Intre altele, cerea ca să nu mai primească ’n casă 
pe transilvăneanul, de care nu vorbea-nici odată fără 
a’l batjocori, fără a iscodi iei de fel de lucruri pe 
sama lui şi-al porecli in toate chipurile, intre altele: 
ungur calic.

— Iţi spuiu că trebue să te pui numai decăt pe 
lăngă densa şi cu puterea dumitale de mamă s’o 
sileşti să te-asculte.

— Vai de mine, Hristache, dar nu i-am vorbit? 
Ia-o şi tu cu binişorul, spune-i şi tu vrute şi ne
vrute.

— Aşi ! fleacuri ! căt va fi ticălosul acela ’n Pea- 
tră nu mai e nici un chip; să fiu eu la primărie, 

l’aşi da afară din oraş; me mir cum de 1 maicum

<
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primeşti in casă; nu vezică’ţi momeşte fata? Dacă 
n’oiu reuşi s’o iau, pe dumneata am să dau vina 
şi ştii ce secreturi am la ’ndemănă...

Silinţele Agripinei pe lăngă Maria, ca şi ale lui 
Negradi,erau zadarnice. Cu căt împotrivirea Mă
riei era mai mare, cu atăt creştea mânia si ciuda 
lui Iiristea Cozmescu.

Lucrurile se trăgănau astfel, când intr’o zi se 
’nfăţişă la curte Leon Valerianu şi rugă pe Agri- 
pina să’l ducă in odae la Neg radi, avênd a le îm
părtăşi amândurora ceva foarte însemnat. Maria 
ştia de ce are să fie vorba şi aştepta galbenă ca 
moartea respunsul părinţilor ei; cuconul Dimi- 
traki, singurul de părerea ei, căuta s’o ’mbărbăteze. 
Maria ’l rugă s’o lase singură, şi betrănul se de- 
părtă foarte întristat.

Valerianu venea să ceară mâna fiicei lui Negradi. 
La ce de’ntăi vorbe, el fu întrerupt :

— Cu mare părere de reu, domnule Valerianu, 
trebue să’ţi spunem că nu putem să’ţi dăm pe Ma
ria; lasă că e prea tinără incă, pentru ca să su
fere greutăţile familiei, dar şi mijloacele noastre 
sunt prea slabe pentru a’i putea da un venit cura 
se cade; cu ceea ce ai dumneata, nu cred c’ar 
duce o viaţă fericită.

Valerianu eşi muşcă buzele şi se schimbă la 
faţă.

— Nu sunt bogat, dar am destul cu ce să pot. 
ţine bine o femee, cu atăt mai mult cu căt acea 
femee nu se uită la avere, ci la caracter şi la in
teligenţă.

Toate încercările lui Valerianu fuseră de prisos; 
Negradi, ca şi Agripina, erau hotăriţi a nu ’i da
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lata, şi după jumătate de ceas, transilvăneanul 
eşi desnădăjduit şi cu inima sfăşaită de ciudă şi 
durere.

Totul părea sfârşit intre densul şi Maria.
La poartă se ’ntălni cu Cosmescu, care, vëzën- 

du’l atăt de posomorit şi de galben, înţelese cele 
ce se petrecuseră.

— Douë cuvinte, domnule Iiristea Cozmescu.
— Më rog... respunse acesta nedumerit, căci 

auzise de indrăsneala transilvăneanului.
— Am cerut astăzi măna domnişoarei Maria şi 

părinţii ei m’au respins...
— Cănd ai şti cat de rëu ’mi pare...
— Lasă făţărnicia la o parte şi ascultă, zise Va- 

lerianu răstit; cunosc toate uneltirile dumitale, şi 
fiindcă Maria nu va fi a mea, apoi me jur pe a- 
mintirea mamei mele, că nu va fi nici a unui mi
zerabil ca Cozmescu. Bagă-ţi bine ’n minte ce ţi- 
am spus şi să ştii că sunt gata să te’mpuşc ca p’un 
câne, dacă vei urma cu intrigele pe lângă cucoana 
Agripina. Acum — Vale !

Şi Valerianu se depărta fără să lase măcar 
timp lui Iiristea să-i respundă; acesta remase în
mărmurit, neştiind ce liotărire să ia şi ’ncotro s’a- 
puce.

— Am să më tem eu de ameninţările unui ne
bun ! găndi el cănd ’şi mai veni in fire, şi plecă 
spre curte şuerănd ca şi cum nu i-ar fi fost frică. 
Dar inima lui nu încetase a bate cu tărie şi ori 
cine putea să citească pe galbina-i faţă cele ce 
se petreceau in adëncul sufletului sëu.

Iorgu, pe la care trecuse Valerianu in călătoria 
sa la Peatră, aştepta cu nerăbdare o scrisoare de
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la prietinul sëu; când afla ele purtarea părinţilor 
sei, se grăbi să se ’ntoarne in oraş, unde găsi pe 
Maria bolnavă şi prăpădită.

— Bine, ce-aţi tăcut ? zise el Agripinei, pe 
care nici nu voi s’-o ’mbrăţişeze.

— Ştiam eu că are să-i fie aşea de rëu ?
— De ce nu aţi dat-o lui Valerianu ?
— Tata-sëu nu voeşte.
— Şi dumneata voeşti?
— Adică nici eu; Valerianu n’are^decăt patru 

mii de galbini, şi ştii căt ’i de nesigură cultivarea 
pâmëntului.

— ImpotriviÇi-vë dacă voiţi s’o omorăţi.
— Nu mai moare nimenea de dragoste; bunăoară 

tu ai murit ?
— Eu o cunosc pe Maria mai bine decât dum

neavoastră şi vő sfătuesc să-i iaceţi pe voe, căci 
alt-fel va fi rëu.

Iorgu nici nu zise ziua bună lui Hristea şi-i a- 
runcă o privire din cele mai dispreţuitoare. Pe de 
altă parte, el alergă la Valerianu şi-l rugă să nu 
părăsească Peatra, să scrie regulat in fie care zi 
Măriei şi să aibă nădejde in mijlocirea sa.

— Dacă nu-i lua tu pe Maria, te ’ncredinţez 
cel puţin că n’are s’o ia nimenea | altul; nu în
ţeleg ce poate fi această orbire a părinţilor mei; 
lasă că am să descurc eu iţele tâlharului de Coz- 
mescu !

Era prin luna jui Aprilie; zilele se urmau cu 
repezi.ciune, postul cel mare era mai pe sfirşit, 
căci sosise şi Dumineca Floriilor; acum intrase 
lumea ’n săptămâna patimilor şi toţi creştinii pra
voslavnici se puseseră pe rugăciuni şi ispăsenie.

:
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Unii nenorociţi ’şi viriseră in gând să postească 
tot timpul căt se scurge de la sfărşitul căşlegilor 
şi pănă ’n ziua de Paşti, adică şapte săptămâni ! 
Intre aceştia erau, afară de partea duhovnicească, 
maiorul Protici, cuconul Dimitraki, Lascaraki Pe- 
treanu, Hristea Cozmescu, care nu lipsea nici o 
dată slujba de la biserică şi ’n zilele cele mari să 
ducea chiar pe la mai multe; la Paşti nimenea nu 
avea lumânare mai groasă decât densul; insfărşit 
Frăsina Alimpici şi Aristiţa Uluceanu. Cea laltă 
lume nu postea decăt Mercurea şi Vinerea, gre
şeală foarte mare şi de care trebuia să le fi ţinut 
in samă la judecata cea de pe urmă; nu e vorba, 
in săptămăna patimilor toţi căutau să se în
treacă ’n post şi smerenie, afară de tinerimea asta 
nouă, fără suflet şi fără credinţă. Chiar din cei 
vechi, oăţi-va nu se mai ţineau de vechile obice
iuri, precum Mitică Forăscu, Marinescu şi Bu- 
duşcă; cu atăt mai puţin le băgau in seamă oa
menii civilizaţi ca prezidentul Sotir, ca substitutul 
Săcultea şi ca duşmanul său de moarte Arghir. 
Aceşti tineri erau «îmbibaţi» de ideile veacului 
al nouăsprezecelea, le părea foarte rău că nu se 
născuseră in al doăzecelea, şi credeau că omul se 
trage din momiţi, socoteau că libertatea este totul 
intr’o ţară, ceea ce făcea adeseori pe Arghir 
să zică:

— A da Dumnezeu şi s’o face şi la noi o dată 
republică; cu parul am să dau in capul lui Să
cultea!

Iorgu şi Zloţescu, intors şi el de la munte, nu 
făceau atăta gură ca cei-posteau, dar nici nu

.



159
lalţi şi se fereau mai cu seamă a’şi bate joc de 
obiceiurile celor bătrâni.

— Da ce are soră-ta bre? întreba Petrache pe 
vôrul sëu.

— Ei, nu ştii ce are! tu ai ghicit mai bine decăt 
mulţi la ce au s’ajungă relaţiile dintre Maria şi 
Leon.

— Pentru că am avut dreptate, să-ţi mai spuu 
ceva: mâţa tot e încurcată cu lipciofleandura cea de 
advocat şi„ se teme straşnic de Cozmescu să n’o 
dea pe faţă; in realitate insă ea nu urăşte pe Va- 
lerianu.

— Aşa mi se pare şi mie; vezi, poate om izbuti 
să facem ceva căt vom sta aici in Peatră, şi dacă 
nu me ’nşel, ai să stai mai multişor, căci ţi-or fă
găduit mai mulţi ţărani o mică bătae... nu ştiu 
pentru ce.

— Pentru o altă demoazelă din sat, nepoata lui 
musu Ga vrii ; n’am vèzut inoă aşa {ërani ceapcăni 
ca cei delà voi; nu poţi să le iai un ban ori să le 
Iaci curte la vre-o femee fără ca să-ţi găseşti be- 
leaoa ’ndată ; dar tot am s’o scot eu la capăt măi 
la urmă. Pe dihania cea de Irina de-aş pune măna, 
zëu că nu mi-ar prinde rëu.

— Pănă aici ; pe dënsa rai-am pus eu ochii de 
mult şi nu-ţi dau voe să te legi de ea ; ai chitit 
pe semne că nu e Fulger acolo, de nu-i dai pace 
iară.

— S’a dus să rescoale ţăranii, de dincolo ; am 
să-1 părăsc in toate părţile, doar voiu scăpa de el. 
Căt despre Andrei, ştiu eu cum să më descoto
rosesc.

— Lasă şaga bre şi dă-i pace.

;•

?•;
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— Ţi-ai găsit ; am degănd să me ’nsor cu ea. 
Prin toate casele era un calabalîc nespus din pri

cina văruitului, a maturatului şi a lustruitului ; 
bucătăriile gemeau de trebăluiri : fie-care cucoană 
se silea să aibă cozonacii coi mai crescuţi şi mai 
gustoşi, pastele cele mai bine făcute, oue roşii fru
mos increstate cu fel de fel desemne. Gospodinele 
cele mai cu nume din Peatra se ’ntălneau pe la 
denii şi ’şi impărtăşeau una alteia izbânda sau ne- 
izbănda strădănuirilor lor... ,

— Cum ţi-or eşit cozonacii soro ? intreba cucoana 
Aristiţa Uluceanu pe iemeea doctorului Marinescu,. 
tocmai in seara când se scotea aerul.

— Vai de mine ! cănd ai şti ce-am păţit ! ori 
drojdiile au fost rele, ori la plămădit s’a ’ntëmplat 
ceva, nu ştiu ; in sfârşit, ştiu c’or eşit rëi şi pace 
bună ; doui numai i-am putut scăpa, şi aceia o 
leacă arşi.

— De, de ce nu mai întrebat pe mine; n’ai a- 
flat că’s cam meşteră in asemenea treburi ?

— De unde putea măcar să-mi treacă prin 
minte una ca asta !

In sfârşit sosi şi Sâmbăta Paştilor ; in spre 
seară toată lumea era neliniştită, cum se ’ntemplă 
de obiceiu in asemenea împrejurări. Cei mai tur
buraţi erau Arghir şi Săcultea, căci in acea seară 
trebuea să se ’ntălnească cu Profira la biserică. 
Amândoi ’şi şterseseră ceasuri intregi hainele, doje
niseră pe slugi din pricina relei văxueli a cioboate- 
lor. Săcultea ’şi cumpărase o cravată roşie şi ’şi 
făcuse o pereche de pantaloni întocmai ca ai lui 
Iorgu, care era regele modelor in Peatra. Âr- 
ghir se măgulea cu ideea că va sdrobi pe duşma-

I
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nul sëu prin cămaşa lui cu «jabouri» cumpărată 
anul trecut la iarmaroc la Roman ; cămaşa aceasta 
nu-o pune decăt la zile mari. Ei adormiseră arnen- 
doi alintaţi de visurile cele mai plăcute, cu straele 
aşezate binişor lăngă denşii pe un scaun şi după ce 
avuseră rijea de-a pune cioboatele pe masă, pen- 
ru ca să gnu se feştelească.

Spre biserica de căpetenie a Petrii se ’ndrepta 
lumea cea mai bună din oraş ; in scurt timp toate 
stranele fură prinse şi cei-lalţi se grămădeau in pi
cioare cum puteau ; bărbaţi, femei şi copii stăteau 
ticsiţi unul lăngă altul cu lumânările in mănă, aş
teptând momentul invierii. La inceput slujba nu 
e prea frumoasă şi lumea era cam somnoroasă, aşa 
incăt mulţi căscau, alţii vorbeau ; pe ici pe colea 
se vedeau strângeri de mănă.

— Ce faci Petrflchel ?
— Şed. Dar mata ?
— Bine, mersi.
Mai mulţi tineri rideau intr’un colţ, şi printre 

toţi strălucea mai cu seamă Arghir cu cămaşa lui ; 
el şedea cu spatele spre altar, se uita cu dispreţ 
la popă şi la dascăli şi căuta să atragă privirile 
asupra sa. Mai multe cucoane betrăne, printre cari 
cucoanaNastasicaBogoslov, erausupărate de această 
purtare a substitutului şi vorbeau intre ele clăti
nând din cap.

îndată ce preotul eşi cu invierea din altar, lu
mânările incepură a se aprinde una căte una in 
biserică ; cucoana Nastasia o aprinse mai ăntăi pe 
a ei, apoi femeea prefectului, cu conul Dimitrachi, 
Profira Petreanu, cucoana Agripina şi aşa mai de
parte, pănă ce veni rëndul şi prosti mei şi calici-

îi
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mei, ce stătea ascunsă şi tupilată prin fund şi in 
pridvor. Curënd preotul eşi şi ceti evanghelia a- 
fară, şi la strigătul sëu : «Hristos au inviat !» sute 
de glasuri respunseră in lăuntru şi afară : «adevë- 
rat au inviat !» Lumea neobicinuită din biserică, . 
veştmintele aurite ale preoţilor, veselia şi aerul de 
serbătoare ce strălucea pe feţele tuturor, făceau 
ca un simţiment adënc şi nepătruns să se reverse 
chiar in sufletele celor necredincioşi. Pentru o 
clipă, cu toţii uitau patimile lor urăte, intrigile de 
tot soiul şi necazurile de toate zilele, şi cu mintea 
mai uşurată, cu inima mai liniştită, parcă aşteptau 
venirea unui traiu mai bun. Afară se auzeau poc
nituri şi detunături de pistoale; oraşul Peatra era 
n picioare ; o mişcare neobicinuită domnea pe 
itradele odinioară deşerte ; poporâmea intreagă se 
;culase ca să serbătorească cum se cuvine învi

erea lui Hristos !
Mai frumoasă şi mai adenc mişcătoare era ser

barea pe la ţară, pe deosebitele plaiuri ale jude
ţului, unde credinţa e mult mai tare şi vechile o- 
biceiuri mult mai înrădăcinate. Felicitările începu
seră deja in biserică, cănd un ţipet se auzi : o fe- 
mee căzu leşinată, de sigur din pricina căldurei, 
ziceau unii. Era Maria Negradi, pe care fratele 
ei şi cu Zlotescu o scoaseră afară. Curënd după 
dënsa eşi şi-un tënër galben la faţă.

— Aista-i cel care o ceruse, şopti Aristiţa Ulu
ia urechea femeii lui Prisăceanu, şi vestea 

sbură ’ntr’o clipă dintr’un capăt in cel-alt al bi- 
sericei,

Negradi se sculase din pat de vre-o douë zile 
şi nefiind incă destul de bine spre a putea mer-

j

ceanu
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ge la biserică, se plimba incet prin casă ; mare fu 
sjupărarea sa cănd văzu pe Maria pe jumătate 
moartă ; era aproape să se ’mbolnăvească din nou. 
El ţinea loarte mult la fiica lui ; cu toate acestea, 
banul ’i orbea intru atât vederile incăt nu lua 
seama că, voind să-i pregătească, in unire cu Agri- 
pina, un viitor strălucit, lucra la uciderea ei in 
timpul de faţă.

Agripina stăruia mai cu seamă ca Maria să ia 
pe Cozmescu. şi Negradi asculta orbeşte tot ce’i 
spunea ea, pe lângă că se lăsa să fie prins de a- 
demenirile lui Hristea.

— De s’ar mai îndulci ceva timpul, să putem 
pleca indată la munte ; aerul are să facă mult bine 
Măriei şi depărtarea are să-i pricinueascâ uitarea 
stropşitului acela de ungur, zicea Negradi lui 
Hristea după vre-o două zile.

— De unde naiba i-a mai venit să se aşeze in 
Piatra? Trebue să fie cineva lipsit casă se ţie aşa 
grapă de-un lucru ce nu-1 poate avea. Mi se pare 
că şi cuconul Iorgue cam de vină la toate acestea: 
dumnealui l’a adus in casă de-a intors minţile fe
tei, şi chiar după atătea bazaconii, in loc să nu’i 
mai vorbească, ’i tot ena-mu ehe ena-su cu dăn- 
sul. Şi acuma, după căt vëd,lucrează cu mustăţa- 
tul împotriva mea ; dar lasă, mi-o cădea el vre-o 
dată drăguş la căuş.

— Da eu am făcut ce-am putut; doar n’am să’mi 
omor fata.

— Bine, bine; ’i vedea dumneata mai incolo.
Ceea ce zădărnici planurile lui Hristea pentru

căt-va timp, fu svonul ce se respăndise in oraş, 
pricinuindu’i puţină cinste şi multe incurcături.

I
.
\
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Se zicea că fostul primar trăia de mult c’o ţi
gancă din casă, anume Zamfira, mai intăi slugă 
ş’apoi ajunse a ’nlocui pe reposata cucoana Raluca. 
Ea era foarte frumoasă şi de-o şiretenie neauzită, 
aşa incăt isbutise să aibă multă inriurire asupr i, 
lui Cozmnscu; acesta o încredinţase că nu se va 
mai însura de-a doua oară şi că’i va lăsa pe vii
tor deplină putere ’n casă. Cănd auzi ţiganca că 
Iiristea umblă după însurat şi că şi-a pus ochiul 
pe Maria Negradi, se făcu foc şi firea ei sălbatică 
se arătă in toată puterea. In furia ei se repezi a- 
supră’i c’un cuţit, şi l’ar fi ucis fără cea mai mică 
cruţare, dacă Iiristea, inspăimentat, nu s’ar fi dat 

iuţeală intr’o parte; ţiganca s’aruncâ din nou 
j. cu mare greutate fu astâmpărată de doi oameni 
p treceau pe uliţă şi cari, auzind strigăte] neobici- 
uito, săriseră inti’ajutor.
Iiristea nu isbuti s’alunge pe ţigancă din casă. 

Intr’o zi o umflă pe sus şi puind’o cu deasila in
tr’o trăsură, o trimise la ţară; nu trecură insă două 
zile şi ea veni înapoi c’o falcă ’n cer şi cu una ’n 
păment, ameninţând din nou pe Iiristea că’l va 
omori, că va da foc casei şi altele de-acestea, dacă 
nu va părăsi orice gănd de însurătoare.

In acest timp, Valerianu trimisese o scrisoare 
Măriei prin ajutorul lui Iorgu:

«E hotărit; peste căteva zile trebue să plec, de 
şi plin de durere şi ducènd o rană ’n suflet, ce 
cu greu 
asupra
căci cred că me vei uita; inima meajsingură trebue 
să sufere. Te-am iubit şi te iubesc incă, şi aşi fi 
jertfit orice pe lume acestei iubiri; dar soarta, vo-

se va tămădui; eu nu mai am drepturi 
unei inimi care a fost odinioară a mea,
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inţa unor oameni nesocotiţi, intrigile şi calomnia, 
më silesc să me despart de aceea pe care ar fi 
trebuit s’o am vecinie lângă mine. Fiindcă totul 
s’a sfârşit, fiindcă orice nădejde ’n viitor s’a 
sfărâmat, îţi trimet aici cele din urmă rânduri, 
rugăndu-te să me uiţi, să uiţi tot ce s’a petrecut 
intre noi. Adio, fii fericită ! — Leon Valerianu».

Adoua zi, Valerianu primi respunsul de la Ma
riaje care d’abea putu să’l citească, fiind că scri
soarea era scrisă c’o mănă tremurătoare şi ştearsă 
pe jumătate de lacrămi :

«Orice nădejde nu e pierdută; eu nu’mivoiu în
toarce nici odată jurământul ce Tarn dat, şi te rog 
pentru toţi Dumnezeii să nu pleci şi să stărueşti 
ca, cel puţin de nu vom reuşi să aducem la înde
plinire dorinţele noastre, să me aperi de Hristea 
şi de cei ce’mi vor răul; acum vëd că n’am pe 
nimeni in lume, afară de dumneata. — La reve
dere».

Scrisoárea Măriei şi cu încurcăturile lui Hristea 
făcură pe Valerianu să spere din nou.

Vremea se îndulcise; omătul, gerurile şi vijeliile 
iernii făcuseră loc ploilor şi umezelii; zăpada se 
topise, apele erau desgheţate, riurile crescuseră, 
umflate fiind de nenumăratele părae ce se scobo- 
rau din munţi. Iarba eşise pretutindeni şi plăce
rea se revărsa ’n suflet la vederea câmpiilor ş’a 
dealurilor iarăşi verzi şi iarăşi tinere; brazii pă
reau că strălucesc şi mai tare şi cea mai mare 
parte din ceilalţi arbori începuse a ’nfrunzi; bă
trânul Ceahlău, ce nu’şi lăpădase incă haina sa de 
iarnă, făcea să pară şi mai înveselitoare reînvie
rea natúréi înconjurătoare.

«Maria».

I
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Prin toate locurile, mii de vietăţi începură să iasă 
la lumină: gândaci, furnici, fluturi se mişcau in 
aerul cald, şi din zarea albastră şi imflăcărată de 
razele soarelui veneau intr’una cârdurile de pasrile

In aer ciocârlia, pe case răndunele 
Pe crengile pădurii uu roiu de păsărele 
Cu-o lungă ciripire la soare se’ncălzesc 
Şi pe d’asupra bălţii, nagăţii se’nvertesc.

Ah! iată primăvara cu sinu’i de verdeaţă!
In lume-i veselie, amor, sperare, viaţă,
Şi cerul şi pămentul preschimbă sărutări 
Prin raze aurite şi vesele cântări !

Pe la toate moşiile, prin sate, era o mişcare ne
obicinuită, se părea că lumea iese din amorţeală 
dup’un somn îndelungat; de la vatră şi de la odihna 
prelungită şi fără nici un folos, ţeranii eşeau iar 
să se pună pe lucru, pe muncă grea şi osteni
toare.

Iorgu şi cu vărul seu Petrache Zlotescu să în
torseseră la munte; dar in fie-care zi veneau in Pea- 
tra oameni şi slujbaşi din Lunceşti să ia porunci 
de la Negradi sau să-i împărtăşească deosebite 
veşti. Cuconul Alecu, deşi incă slab şi ceva mai 
îmbătrânit, să însănătoşise pe deplin şi se inde- 
letnicea cu sirguinţă de trebile moşiei. El incepu 
să se arate mai rëu de cât înainte faţă cu ţeranii 
şi cei lalţi oameni de la munte, cari atârnau de 
densul. Ţinta sa erea de-aşi reface averea cu ori 
ce preţ şi de-aceea trata fără cea mai mică milă pe 
acei cari nu i-ar fi făcut lucrurile pe gust; cănd
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auzea că cutare treabă nu merge bine, că cutare 
ţeran a greşit intru ceva, el se mănia cumplit şi 
striga:

— Lasă, că m’oiu întoarce eu earăşi la munte !
Intr’o zi sosi la curte domnul ferşter Cari Te

rek, idicul lui Nógrádiadé căt-va timp, din pricina 
râvnei cu care ’şi împlinea datoria şi a cruzimei 
ce arăta către ţerani...

— Hristos a inviat, domnule Cari!
— Brava lui ! tare formos la dânsul...
— Ce veste te aduce pe la noi?
— Ţarani iură lemne la pudure...
— Aşa? le voiu arăta eu; pe care ’l vei prinde 

dumneata ori pădurariul, să-i impuşti cape nişte 
căni...

Vëzènd că trebile nu merg strună cum ’i-ar fi 
plăcut lui, Negradi se hotărî să plece căt maicu- 
rënd şi alese cea intăi zi frumoasă de la începu
tul lui Mai. La munte se făcuse deja pregătire 
pentru primirea lui şi vestea respăndindu-se in 
sat, aduse mare turburare printre ţerani, cari au
ziseră de hotărirea şi de vorbele boerului pe so
coteala lor.

Ziua pornirii sosi, cucoana Agripina remase cu 
Maria ’n Peatra incă pentru vre-o căte-va săptă
mâni, aşteptând să se încălzească timpul bine pen
tru ca să nu primejduească sănătatea fiicei sale ; 
dar ea remase mai mult pentru a asculta de sfa
turile lui Ilristea şi pentru a se putea inùlni mai 
uşor cu iubitul ei Mitică Forăscu. Negradi ’şi luă 
ziua bună de la prefectul Manolache Grozăvescu, 
care ’l felicită pentru deplina insănătoşare şi-i ură 
noroc şi imbelsugare.
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— Dar cu politica cum remăne, cucoane Alecule?
— Politica nu-mi ajunge mie acuma ? Pănă ce 

nu m’oiu infiripa din nou la munte, să ştii că nu-mi 
bat capul cu deputăţia.

— Ei lasă că ai concediu pentru caz de boală; 
dar la toamnă a da Dumnezeu şi-i putea merge la 
Cameră; pănă atunci poţi să te razemi in guvern 
cănd vei avea nevoe de ceva.

Negradi lăsă pe cuconul Dimitraki in Peatră 
să-i caute de cele-lalte interese ale sale şi rugă 
pe Hristea să ia sama la Agripina şi la Maria şi 
să-1 înştiinţeze indată ce ar prinde veste de ceva.

— Ara, cucoane Alecule, maijai nevoe să me 
mai rogi? Nu ştii cât ţin eu la dumneata! Te-aşi 
ruga şi eu numai să nu laşi pe Iorgu să vie prin 
Peatră, căci ’mi sminteşte totdeauna socotelile.

— Dar cu chestia împrumutului cum remăne ? 
— Ţi-am mai spus’ vëzënd şio: făcend.
Vasile vizitiul era însărcinat să ducă pe boer la 

munte ; trăsura trăsese la scară şi caii băteau pă
mântul nerăbdători ce erau să pornească. Timpul 
era strălucitor: un soare de vară umplea vezduhul 
de lumină şi de viaţă, şi ’n aerul cel recoritor sim
ţeai că ţi-se umple pieptul de plăcere şi sănătate.

Negradi ’şi luă dearëndul ziua bună de la Agri
pina, de la Dimitrachi şi de la Maria, care ’l să
rută de o mulţime de ori şi-i făgădui că va veni 
la munte căt se poate de curënd.

— Acolo-i de noi, fata mea ! să vezi cum ai să 
te faci de bine şi cum ai să uiţi toate.

— Căt despre aceasta nici o dată !
Curënd după aceea, Negradi făcu semn vizitiului. 
— Hi !

4
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Cate gânduri nu trecură prin mintea lui tot 
timpul cat dură călătoria ! El scăpase cu greu
tate din ghiarăle morţii şi începutul ruinei trecuse 
pentru ’ntăiaşi-dată pragul casei sale, care nu vă
zuse, in termen de zeci de ani, decăt imbelşugare 
şi propăşire. Dar ce-i păstra oare soarta? O rein- 
sănătoşare deplină? refacerea averii sale? ori ru
ina intregei bogăţii ?

Şi nouri treceau pe frunte-i, şi ochii lui parcă pri
veau cu groază, pe cănd câmpiile roditoare şi ce
rul albastru se întindea la nemărginire inaintealui!

XII

— S’a intors boerul! s’auzea pretutindini pe 
moşia lui Negradi, şi ţăranii aşteptau cu nedu
merire să’l vadă cum are să iea lucrurile şi ’n ce 
iei are să se poarte cu dănşii. Vechilul de mai 
nainte, Adam Lepşischi, părăsise de vre-o două 
luni Lunceşti, şi lăsase toate treburile intr’o neo
rânduială cumplită; condicele nu mai fuseseră ţinute 
in timpul căt stătuse Iorgu cu Adela la Paris, aşa 
incăt nu mai puteai da de rostul nici urîei soco
teli; pe lăngă aceasta, şi o sumă de bani destul 
de insemnată lipsea din casă; toate cercetările lui 
Iorgu şi-ale lui Negradi rămaseră zadarnice: Lep
şischi nu se găsea nicăiri. Bătrânul grămătic Vel- 
nescu fu şi el învinovăţit că ar fi făcut oare-cari 
tâlhării şi fu dat afară din slujbă; el căzu in genun
chi înaintea lui Negradi, rugăndu-1 să aibă milă 
de dănsul, fiind că e slab şi bolnav, că nu e mult
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decanei a fost dat afară de la primărie prin in- 
trigele lui Buduşcă, că ’şi-a perdut ori ce drept 
la pensie şi că prin urmare e nevoit să moară de 
foame. Negradi ’i respunse cu mânie şi bietul Vel- 
nescu, alungat de la curte, batjocorit de ţărani, să 
întoarse desnădăjduit in Peatra, pentru a cerşetori 
iară vre-un post. Cei-l’alţi îngrijitori şi slujitori 
remaseră, care cu leafă micşorată, care cu ingre- 
uiarea sarcinelor sale. Jupănul Ştrul Aisfeld se 
vëzu şi el cu căştiul suit, şi toate plăngerile şi vă- 
etările sale nu isbutiră să înduplece pe stăpânul 
moşiei.

— I-i da şi dumneata rachiu mai prost, ’i zi
cea Negradi.

— Mai prost? nu pot să dau mai prost decăt 
atâta.

O mulţime de cai fură vănduţi peste graniţă, 
aşa incăt frumoasa herghelie de la munte remase 
aproape goală ; aceasta supără mai cu seamă pe 
Iorgu, care se deprinsese să aibă grajdul tot-dea- 
una plin; el era nevoit acum să-şi caute plăcerile 
in alte părţi, să se întreacă cu Zlotescu in ademe
nirea şi coruperea femeilor şi fetelor de prin sat.

Căte-va zile după reîntoarcerea sa, cu conul A- 
lecu făcu o călătorie pe toată întinderea moşiei 
sale; el era însoţit de subprefectul Anton Cămărăscu, 
de Iorgu, de primarul Iordachi Nemţeanu, o fostă 
slugă a lui Petreanu, şi ele vătaful Niculae Brus
ture; aceşti doi mergeau călări in urma trăsurii 
boerului.

Prin toate locurile, lucrul se începuse: Românii 
eşiseră pe câmpul neted cu plugurile lor şi brazde 
lungi se înşirau pretutindini prin bătătură, feciorii
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boereşti şi pristavii de pluguri umblau incoace şi 
’ncolo, îndemnând pe unii, chemând pe alţii; pe 
une locuri se vedeau şi femei lucrând, ear altele 
aduceau merinde din sat pentru bărbaţii lor. Pe 
la pădure începuse tăerea vănjoşilor arbori de 
munte şi dealungul Bistriţei herăstreele erau puse 
din nou in mişcare; butuci mari şi neciopliţi de 
brad se prefăceau pe nesimţite in tavanuri tăiete 
frumos şi regulat. Pe unde trecea boerul, ţăranii 
se opreau şi steteau smernă cu căciula ’ii măni, 
alţii mai de casă veneau să-i sărute mana.

Negradi le dedea bine a ’nţelege la toţi că nu 
au să mai meargă lucrurile aşa de uşor ca mai 
nainte ; fie-care trebuea să muncească din respu- 
teri, clacă voea să-o ducă bine cu ciănsul şi să nu. 
’şi iacă zile fripte.

— Numai atăta aţi lucrat astăzi ? întrebă el pe- 
oamenii delà un herăstrău.

— Sărut măria, cucoane, n’am putut lura mai 
mult astăzi din pricină că nu prea vine apă.

— Cum nu vine apă ? dacă acum primăvara 
vă plângeţi de apă, ce o să mai ziceţi cănd o fi 
secetă ? Ia’n ascultă măi : să dea clracu să vă mai 
puneţi pe tănjală, că vă sfărăm ciolanele ! aţi a- 
uzit ?

— Apoi de, cucoane
— Nici un cuvănt ! am să trimet pe Neculae, şi 

clacă-o fi tot aşa, apoi vai de capul vostru.
Şi Negradi trecu mai departe ; intr’un loc un 

ţăran adormise din pricina oboselei şi poate şi fi
indcă băuse ceva; vuetul trăsurei nu putu să-l 
trezească, aşa incăt el sta intins la pămănt cu ca
pul pe o cofă.
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— Scoală tigoare ! răcni Neculae Brusture lo* 
vindu-1 cu coada harapnicului.

Ţăranul sări in sus şi căuta să ’şi vie ’n fire, 
— Nu-i destul că n’aţi făcut nimica toată earna, 

tot nu v’aţi săturat de somn ?.. Inaseamnă-1, Ior- 
gule... cum te cheamă?

— Ilie sin Mitru.
— Neculae, scarpină-1 o leacă la ureche, ca să 

prindă minte ! Aşa ! acum du-te şi te mai imbată 
ca un porc

— Ei destul ! strigă Iorgu, dă-1 la dracu, că i o 
fi de-ajuns.

— Nu mai lipseşte nimeni delà lucru ? intrebă 
cuconul Alecu pe subprefect.

— Dar cum să nu lipsească ! Ţi-ai găsit ! tâl
harii tot tâlhari : sunt vre-o zece cari au luat bani 
incă de anul trecut şi nu-i chip să le mai dai de 
urmă...

— Cum asta ? şi aveţi să-i lăsaţi aşa ?
— Pănă acum am prins numai doi, cucoane A- 

lecuie; cei-lalţi sunt peste graniţă, dar o da Dum
nezeu şi-om pune măna şi pe denşii, respunse dom
nul primar Iordache Nemţeanu.

— Si ce-ai făcut cu denşii ?
— I-am inchis la primărie ; aveţi să-i vedeţi 

cănd veţi trece pe-acolo.
Soarele era acum in cruce la amează, adică vre

mea prânzului, cum zic ţăranii ; razele sale calde 
indemnau la odihnă ; plugurile zăceau pe coaste, 
ear flăcăiaşii erau insărcinaţi să măne boii pe la 
izvoare şi săingrijească cu păscutul lor la imaş. In 
curënd Negradi plecă spre primărie, unde ’1 aş
tepta notarul Petrachi Zlotescu.
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Satul era aproape pustiu ; la o cârciumă numai 
se auzeau vorbe şi vuete ; jupanul Iţic Aisfeld, fra
tele jupănului Ştrul, ce ţinea cârciuma delà pod, 
căuta să se ’nţeleagă cu mai mulţi ţărani, cari 
voeau să-şi pună sumanele amanet. Alţi jidani 
steteau afară şi se tocmeau cu o ţărancă pentru 
nişte găini.

— Serup mâna, conu Alecu, ziseră jidanii in- 
chinăndu-se până la păment cănd trecu boerul pe 
dinaintea lor.

— Să vii şi tu pe la curte să ne ’nţelegem, zise 
Negradi lui Iţic.

— Se me ’nţileg ? pintră ci ? intrebă jidanul 
cu glasul lui trăgănat.

— Lasă că’i vedea ; doar n’am să-ţi vorbesc a- 
cii... Jidanul se ’ngălbini, ştiind bine că boerul are 
de gănd să-i sue şi lui căştiul ca şi fratelui său* 
Ştrul.

La primărie, Petrachi Zlotescu eşi ’naintea mo
şului său.

— Bonjur, moş Aleoachi... dar ce vănt te-au a- 
dus pe la noi ? poftim intră... jupăne Iordache, 
porunceşte să iacă cafea moşului...

— Ce faci Petrăchel, intrebă subprefectul pe 
notar.

— Sunt foarte ocupat, mon cher, toată ziua cu ad
ministraţia ! nu-i aşa jupan Iordache ?

— Bată-te să te bată, cucoane Petrachi, dă tare 
mai eşti mucalit !

— Unde-s ţăranii cei doi ? intrebă Negradi pe 
primar.

— Eacătă-i aici.
Curănd intrară in odae doi oameni, cari-şi in-
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vërteau căciulele ’n mână şi ţineau ochii plecaţi 
in jos.

— Ei, ei, aşa-i c’aţi codălghit’o, le zise notarul.
Ţăranii tăceau.
— Cate parale aţi primit voi ? întrebă Negradi 

restit.
— Cate opt-zeci de lei.
— Şi după ce-aţi păpat banii, aţi socotit că cel 

mai nemerit lucru e să o ştergeţi la papuc ?
— Serutăm mănilecucoane... dar să vezi mata... 

pentru că.....
— Nu ştiţi că’mi stă ’n putinţă să iac ce oiu 

vrea cu voi?... Aşa’i ori nui aşa? apoi atunci de 
ce-aţi vrut să me trageţi pe siară?

— De cucoane, paralele ni-le-a’ţi dat ca să plă
tim birul, doar nu ne-am folosit noi de ele; dar şi 
mata cei să’ţi lucrăm prea mult; dacă n’om avea 
şi noi măcar o zi de răgaz să ne putem îngriji do 
păment, apoi suntem peritori de foame.

— Nu vrau să ştiu de asta; v’am dat bani, da 
ori nu ? Mie ’mi trebue lucru, ori vë dau pe măna 
lui Anton./

— De, mata poţi face cu noi orice; numai vë 
sërutàm mănile, s’aveţi milă şi să nu cereţi atăta 
delà noi... iacă Ştrul ne cere parale pe de-o parte, 
dup’aeeea mai dă la bir, mai păzeşte la graniţă... 
dac’o merge tot aşa şi ne-o remănea şi pâmëntul 
nelucrat, avem să luăm lumea ’n cap.

— Vorbă multă sërâcie; Anton, să m?i regu
lezi dumneata cum ştii; dacă nu vor voi să iasă 
măne dis-de-dimineaţă, să’i scoţi cu dorobanţii; 
auzitu-m’ai ?

— Las’ pe mine, cucoane Alecule.
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— Ei, acum ieşiţi afară, şi să dea dracu s’aud 
<;eva rău de voi !

Curănu după ce ieşi Negradi, veni la primărie 
un posesoraş din apropiere să se jeluiască pentru 
un ţăran, care-i luase bani mai înainte şi acum nu 
vrea să muncească. Bietul posesor alergase mai 
intăi la subprefect, care’l trimise la primar; a- 
cesta ’l îndreptă la sub-prefect şi subprefectul din 
nou la primar.

— Nu ţi-am dat, bre, o mulţime de bani? în
treba posesorul pe ţeran dinaintea primarului ş’a 
notarului Petrachi Zlotescu.

— Ce să’mi fi dat? Nu mi-ai dat nimic.
— Pune’l să jure, domnule primar...
— Asta nu’i treaba mea
— Cum nu’i treaba dumitale... de ce esti pus 

aici ?
— Dacă zice omul că nu i-ai dat parale, se vede 

că nu i-ai dat.
— Judecă măcar dumneata, domnule notar, dacă 

n’am dreptate?
Dar Petrachi Zlotescu habar n’avea de cele .ce 

se petreceau; el stetea tologit pe-o laviţă şi se 
uita la cercurile deschise de fumul ţigării sale.

— Bine, dacă’i aşa, mi-oiu face dreptate singur.
Iordache Nemţeanu nu voea. să facă treabă de

geaba unui om de care n’avea nevoe; Negradi era 
altceva: proprietar mare şi deputat! pe de altă 
parte Nemţaenu avea trebuinţă de votul ţăranului la 
noua alegere, şi nu voia să şi’l instrăineze.

Peste căteva zile insă, posesorul prinse pe ţăran 
■şi’l bătu până ce’i jură că are să’i lucreze pentru 
.toţi banii primiţi.

.
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Mulţi din ţăranii lui Negradi erau smomiţi de 
vecinul sëu Victor Păsăreanu, care aveanevoe de 
o grămadă de braţe. Păsăreanu era proprietar de 
moda nouă; el nici nu batea oamenii, nici nu-i în
şela când aveau nevoe de. bani ca să’şi plătească 
birul, silindu’i să-i lucreze toată vara pentru a 
sumă neînsemnată. La inceput el perdu mult, fu 
inşelat adeseori, dar cu timpul oamenii incepură 
să vadă deosebirea intre cum erau trataţi la densul 
şi cum sufereau la ceilalţi boieri, aşa incăt veneau 
la Păsăreanu chiar de pe moşiile depărtate şi’l as
cultau orbeşte. Victor învăţase agricultura la Grig
non, in Franţa şi-şi administra moşia intru’n chip 
deosebit; avea maşinele cele mai bune, ingrăşa pă
mântul şi adusese buhai şi berbeci din cele mai 
bune rase. El câştiga astfel indoit decât ceilalţi 
proprietari, şi din pricina asta era urât de dânşii.

— Urma alege, zicea Negradi fiului seu.
— Mi se pare c’o să i se aleagă foarte bine, 

respunse Iorgu; acum are de gând să facă cate va 
fabrici, una de dubălărie şi alta pentru sfori şi 
curmee.

— Fabrici! fabrici! par’c’a nebunit... aceste lu
cruri nu ajung acuma Moldovenilor ? Ascultă-me pe 
mine, bre; dacă nu s’a irosi toată averea lui pănă 
la anul, ’mi pun gătul !

Soarta locuitorilor delà munte au inceput să se a- 
propie de aceea a ţăranilor delà cămp. Ce con
trast intre frumuseţea priveliştelor din Oarpaţi, in
tre bogăţia firei incunj urătoare, şi reaua stare a 
ţuţuienilor! Faţa lor e tot vioaie, obiceiurile lor 
sunt aceleaşi ca şi mai nainte, hainele lor bat tot 
atăta la ochi; dar necazurile nu’i părăsesc; biru-
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;
: rile sunt tot mai grele, administraţia e tot aceeaşi, 

proprietarii nu se iac mai buni şi jidanii se fac 
din ce in ce mai rèi. Slujba de călăraş pe mulţi 
ii sărăceşte şi trimiterea copiilor la şcoală ii lip
seşte adeseori de un braţ de ajutor. De relele şi 
de nevoile lui nimeni nu se îngrijeşte,' căci ce este 
ţăranul român pentru mulţimea funcţionarilor şi-a 
ziariştilor noştri ? O fiinţă abstractă, bună cel mult 
pentru a sluji la facerea de fraze umflate şi pa
triotice. Pe ţăranul adevărat insă, fiinţă de carne 
şi de oase, nimeni nu’l cunoaşte de-aproape, ni
meni nu ştie ce gândeşte el şi cari ar fi adevăra
tele lui trebuinţe. Cate comori insă nu zac ascunse 
in sufletul seu, cari astăzi iau o direcţie rea şi 
cari ar da roadele cele mai îmbucurătoare dacă 
am şti să le apreţuim şi să le desvălim!

Firea se ’mpodobea din ce in ce cu culorile cele 
mai strălucite, şi aerul recoritor ab munţilor um
plea văile şi dealurile de sănătoasa liii adiere. 
Zilele de muncă se urmau fără curmare; după a- 
rat, semănatul.

Semănătorii harnici cu sacul subsuoară,
Păşesc in lungul brazdei pe lragetul pământ;
Pe culme, pe vâlcele se sue şi coboară
Svărlind in a lor cale semănţă după vănt-

— «O mie!» zice unul menind cu veselie.
— «Noroc şi roadă bună» adaugă un alt. •
«Ca vrabia de toamnă rotund spicul să fie!
«Ca trestia cea naltă să fie paiul inait !

«Din zori si pănă’n noapte tot grăul să resară;
12

i
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«In el sä se ascundă porumbii osteniţi,
«Şi canei flăcăi şi fete vor secera la vară 
«In valuri mari de aur să ’noate rătăciţi!»

Sămănătorii veseli spre fund înaintează,
De-a curmezişul brazdei borcanele pornesc,
Şi grapele spinoase deaproape le urmează, 
îngroapă ’ncet sămânţa şi câmpul netezesc.

Una din casele cele mai chipoase şi mai bine 
ţinute din sat era aceea a Smarandei Fagur, vă
duva unui răzaş.mortde vre-o doi ani de lingoare. 
Ce n’ar fi daţ Smaranda ca să’l scape ! dar toate 
străduinţele sale remaseră zadarnice: doctorul de 
plasă Arghir nu venea nici odată prin sat şi nici 
o babă de prin imprejurime, cu toate descântecele 
ei, nu isbu.ti să’l îndrepte. Smarandei ’i remăsese 
oare-care avere: o casă cu ograda ei, mai multe 
fălci de pâment şi vite îndestul. Ea tocmise un 
argat care’i îngrijea de pămcnt şi ţinea un ilăcă- 
iaş pentru vite. Toată iubirea şi dragostea ei se 
revărsase acum asupra unicei sale fiice, Irina, pe 
care o logodise de curend cu Toader fulger, ră- 
zaş ca şi denşii, om cu stare, dar prea aplecat spre 
vânătoare şi pribegi re din ţinut in ţinut.

Locuinţa Smarandei era de vălătuci, avea un a- 
coperemënt foarte bun şi fereşti cate cu patru 
geamuri, prispele erau iu, totdeauna curate şi un 
brău albastru încingea casa de jur împrejur. In 
măna dreaptă era cuhnia şi o. cameră, ear in stânga 
se afla odaia ei şi aceea-a Irinej. In năuntru ve
deai un patcurat şi, cănd era străns, ticsit de pe
rine, ce se ridicau aproape' căt un stat de om; pe
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urmii o masă curată cu faţa ei, laite acoperite cu 
lăicereşi ţol uri, in părete erau aninate icoanele 
siăntului Niculae şi-a sfanţului mucenic Ioan, şi 
apoi mai incolo deosebite portrete cumpărate de 
reposatul răzaş in Peatra, la Roman şi la Iar
maroc la Fălticeni.

Smaranda şi cu fica ei erau in totdeauna bine 
îmbrăcate; cea de ’ntăi umbla îmbrobodită, cea de- 
adoua purtănd doue cozi strâns împletite. Irina 
avea cămăşi de borangic, fuste de cit pembii şi 
cafenii, ear cerceii şi inelele sale erau râvnite de 
multe fete din sat.

Intr’o sară erau adunaţi la Smaranda mai mulţi 
megieşi şi vorbeau despre intemplările zilei,

— Ce-o ii însemnând şi mănia asta a boerului 
de 'când sa întors din Peatră?: întreba jupăneasa 
Smaranda pe moş Gavril, cumătrul ei, un moş
neag de vre-o opt-zeci de ani, renumit pentru în
ţelepciunea sa.

— Ce să Însenineze? Lupul părul işi schimbă, dar 
năravul ba; aşa i-a fost firea de mititel, şi-apoi ai 
mai văzut boer fără toane ?

— Toane ca toane, dar s’a’ntrecut cu şaga; n’ai 
auzit ce mania lui Dumnezeu a fost azi dimineaţă 
prin sat: care cu dorobanţi, care cu vătafi, pe toţi 
i-a scos câţi i s’a năzărit boerului că-i • datoresc 
bani irică din vremea lui Papură vodă.

Pentru unii o fi a vend droptate'.'..
— Ei lasă moş Gavril; dumneata eşti prea 

prea; zi mai bine că cel mai tare e şi mai; maré 
şi că dreptul-umblă in totdeauna cu capul spart, 
zise vănătorul Ştefan Bursuc, care venise- să ’n- 
trebe de Fulger.

i
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— Yoi sunteţi nişte copii bre, nu. ştiţi ce-i aceea 
viaţă: aşa i-a iost dat omului s’o.clucă din necaz in 
necaz, şi fii tu incredinţat că ori boerul ăsta ar fi, 
ori altul, tot dracul!

— Bine; dac’ar fi numai boerul calea valea, dar 
parcă s’a lăsat o droae de lăcuste peste noi... las’ 
numai .clătinaţdin cap; vrai să-ţi înşir? poftim: in- 
tăi tartanii cari ne jupuesc de piele şi. cari ne o- 
trăvesc, poţi să le faci ceva? indată ’ţi găseşti 
beleaua cu d-nu privighitor. Şapoi ciocoiul ist de 
Anton parcă-i mai de soiu?: ’i mai al naibii de cat 
toţi vătafii boerului; are el altă treabă decăt să ne 
jupoae şi să ne insele cănd ’i se plătim birul? Da 
tălharul cel de Nemţeanu, da canele cel de Ne- 
culae Brusture, da pehlivanii cela de nepot al lui 
conu Alecu, pe care ui jTa trântit notar aicea, 
ca şi cum ar fi remas satul de izbelişte !

— IIo, bre ! mai potoleşte-te! parcă eşti o moară 
stricată, aşa ’ţi umblă gura...

— Da mai poţi tăcea, cănd ţi-i acru sufletul de- 
atătea păcate căte-odat peste noi ? de ’ncearcă vre
un creştin să ia vre-o aşchie din pădure ca să 
aibă cu ce să-şi facă mâncare, hop ! sar toţi pă
durarii să-l bată, şi de-1 impinge păcatul să dea peste 
lighioana cea de ungur, vai de capul lui ! nu a- 
meninţâ mai deunăzi pe unul că are să-l împuşte?

— Toate bune şi frumoase, dar unde-i chip 
de scăpare ? O da Dumnezeu şi S’or schimba 
lucrurile cu vremea; pănă atuncea răbdare, alta 
nu pot să vë spuiu.

— Ceea ce me îngrijeşte pe mine, ’i marţafoiul 
cel de notar, care hojma nu dă pace Irinei; unde-a 
vedea-o, după dănsa; n’are fata cap să se ducă
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şi ea odată singură, fără ca să-i iasă llailiiiiu cela 
înainte, zicea jupăneasa Smaranda.

— Şi Toader parcă-i nu ştiu cum; ce tot are 
de nu stă locului ? una-doue peste graniţă; o ve
dea el pe dracul; ştii vorba aia: nu căuta cai morţi 
să le iai potcoavele, căci pentru Behehe vei pră
pădi şi pe Mihoho. Dar măcar s’a rësufla-t el ia. 
cineva ca ce fel de gânduri o fi avënd de nu-i mai 
dai de urmă ?

— Ţi-ai găsit ! respunse Smaranda; poţi afla ce
va din gura lui? azi pentru una, măine pentru al
ta, tot cu ungurenii ceia ; nu-nii prea miroase 
mie a bine...

— Să dea Dumnezeu tot bine. să. fie ; dar me
mir tare mult că-i logodit de-.atăt amar ;de vreme 
şi parcă habar n’are de ’nsurăloare... de-ar lua-o 
odată, cumătră, să scape Irina de bucluc şi să te 
vëd şi pe dumneata liniştită ! i ;> •.

A douazi era Duminecă ; mal.toţi sătenii se.scu
lară de dimineaţă şi, imbrăcăndu-se fie-care cu ce 
avea mai frumos, se duseră pe nemăncate la bise
rică. Nu e vorbă, unii dintr’enşii nemeriseră mai 
degrabă la jupanul Ştrul Aisfeld, unde se întâlniră 
cu părintele Matei Ţopărdea şi cu dascălul seu 
Pricochi.

Părintele Matei Ţopărdea era un om ca de vre-o 
patru-zeci şi opt dë ani, dedat foarte multi pofte
lor trupeşti, şi care, prin purtarea şi neruşinarea 
sa, ajunsese să desgusle peţerani de slujba biseri- 
cească şi:să privească sfintele taine :ca.pe nişte 
mărfuri ce se pot vinde.şi pentru cari te poţi tocmi. 
Nimeni nu lua nici o mësurâ ca să ’ndrepteze pe

:
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acel duhovnic şi şă scape astfel pe poporeni de 
slăbirea credinţei lor.

La fie-care botez, sau îngropare era o adevărată 
tocmeală intre popă şi mulţi din ţărani; odată po
pa merse atăt de departe cu cererile sale, incăt un 
ţigan se hotărî să’şi îngroape singur copilul, dăn- 
ciuleţul, pe care ’i-l luase cel de sus; după ce şi-l 
îngropa, ţiganul făcu proces popii, dar lucrurile re- 
maseră baltă şi părintele Matei nu se lăsă de ve
chile sale obiceiuri ; aceste obiceiuri erau atăt de 
molipsitoare, incăt ie apucase şi dobitoacele din ju
rul sfinţiei sale; astfel, cine încăleca pe calul po
lii, vrănd-nevrănd trebuea să se oprească pe la 
oate cârciumile.

Intr’un târziu, cu mare greu, părintele Matei se 
notări să se ducă la liturghie împreună cu cinsti
tul său dascăl Pricochi. ’Şi poate închipui oricine 
in ce fel erau să’şi îndeplinească slujba clienţii lui 
jupănu Ştrul. Din mormăiturile popii nimeni nu 
înţelegea nimic şi Pricochi aşa de bine lua seama 
la ceea ce citea incăt întorcea adeseori căte doué 
sau trei file de-o dată. Delà o vreme căldura in- 
ferbintăndu-i peste măsură, ei se luară la harţă, 
şi găsiră mijlocul de-a-şi îndeplini slujba şi de-a 
se batjocori in acelaşi timp.

— Das...că...lee Pri-coo-chi; am să’ţi ru-up u-re- 
e-chii-le, cănd a mai fi-i aşa-a de-e scăr-na-av in-n 
al-ta-ar.

Nu-u-i vii-na-a mea da-acă eşti be-e-ţiv ! amin ! 
doamne milueşte, milueşte, milueşte-e-e !

Mulţi din ţărani se hotăriseră să alunge ei singuri 
pe popă şi pe dascăl, de vreme ce nimeni nu vo- 
ea să asculte plângerile lor. Ei erau să se mai ducă
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incă odată la Protopopul din Peatra şi pe urmă, 
dacă nu li s’ar face dreptate, să arunce pe Ţopăr- 
dea şi pe Pri coclii in: Bistriţă«-. ' ;

Cănd soarele iude trei suliţi ?pe cer,, credincioşii 
începură sa se ’ntoarne pe-acasă şisă se gătească 
pentru veseliile şi jocurile ce erau să ’nceapă in- 
dată după prânz. Beţivanii însă se adunaseră de 
timpuriu la cârciumă, singurul loc de petrecere 
pentru denşii.

Ei veniseră de dimineaţă la Ştrul; rar clintr’- 
enşii care se ’n turnă acasă macar pe la chindii; 
cel mai vestit era un rus, anume Ivan ; ca. mulţi 
din compatrioţii sëi, Ivan era porcar, dar el se 
îndeletnicea mai mult cu băutul şi era o minune 
să-l vezi înghiţind la stacane de rachiu ; chiar pă
rintele Matei Ţopărdea remanea in mirare înaintea 
lui. Toţi aceşti vrednici oameni aduseseră fie-care 
ceva de amanetat, căci nimeni n’aveaopara chioa
ră : unii aduceau cioboate, alţii sumane, alţii pa
pucii nevestii sau deosebite lucruri de prin casă ; 
aceste amaneturi erau puse de jupănul Ştrul intr’o 
odae despărţită, care ar putea sluji de muzeu spre a 
arăta pe deplin starea de bogăţie, şi de cultură in care 
se află ţăranul nostru.

Scripcele şi cobzele scărţăiau intr’una afară, unde 
se ’ncepuse jocul; scrânciobul începu- şi el să se 
’nvărtească. .

Bmaranda venise împreună cu moş Gavril şi 
cu Irina; dar aceasta nu voia cu nici un preţ tsa 
ia parte la joc, deşi o îndemnau mai mulţi flăcăi 
de frunte.

— ‘Dar ce are Irina, bădică, de nu vrea să joace, 
întrebă un flăcău, Tănase Cobuz, pe Ştefan Bursuc.
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— Ştiu eu ce ahturi o mai fi avëncl la inimă ; 
numai me mir, fiind-că ş’a găsit ursitul, şi Fulger 
nu ’i de-aceia care să nu'şi ţie cuvëntul. Cănd a 
7,is un lucru, musai.

— A venit un om azi delà Bghicaz şi mi-a spus 
că Toader are de gănd să se ’ntoarne zilele astea. 
Ştiu că are să fie nuntă, nu şagă ! ce zici bădică ?

' — Ce-o fi om vedea ; lucrul dracului e că este 
şi alt ceva la mijloc.

— Eaca şi Andrei Fulger colo... lăngă fata Bir- 
săniţii ; tare-i supărat băiatul ! s’a dus azi la boer 
să-l roage pentru ceva şi Pa găsit cu cojocul în
tors pe dos ; şi după ce i-a tras boerul o batjocură, 
mai nu era să-l dea afară !

» —Da nu-i supărat el de asta ! mie mi se pare 
că Pa fermecat dihania acea de lată ; cine ştie ce 
dracu o mai fi vrăjit pohoaţa dè măsa de umblă 
flăcăul cu limba scoasă după Anica.

— Aşa sunt amendoi fraţii; cănd se prind de 
om, se ţin ca scaiul.

— Ei, cănd vei căuta, a nemerit bine şi unul şi 
altul : or pus măria pe cele mai frumoase şi mai 
bogate fete din sat.

— Dar ce naiba boscorodim aici intr’una ; mi 
s’a uscat gâtul de-atăta vorbă; ia’n haidem mai 
bine să ne cinstim ceva la jupănu Ştrul.

— Că bine zici. La crăşmă, că nu-i chip.
Vizitiul lui Iorgu, Iftimie, se rotea ca un păun 

printre fete ; el era cel mai bine îmbrăcat din toţi 
flăcăii şi atrăgea luarea aminte a tuturor, mai cu 
seamă cu botforii sôi, ce străluceau ca glan- 
ţui ; el ’şi rësucea intr’una mustaţa şi nu mai inceta 
cu glumele şi împunsăturile, cu deosebire in pilda
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nevestelor. Iftimie era marghiolul satului şi juca 
acel aş rol in Luncesci pe care ’l juca «bobocelul» 
Sotir in capitala judeţului Nearaţu. Anul trecut 
Iorgu ’l silise să-şi radă mustăţile şi de ruşine nici 
nu îndrăznea să se arate prin sat.

Şi bărbaţi şi femei ’şi băteau joc de densul, aşa 
incătj de milă, Iorgu ’i dedu voe să nu le mai radă ; 
acum mustăţile: ’i crescuseră la loc măi mândre şi 
mai stufoase decăt înainte, şi iniraele femeilor in- 
cepură din nou să se resimtă de grozavele lor îm
punsături. . v ' ■ •

In acelaş timp, Iftimie era de-o obrăznicie ne* 
auzită.

— Da ce ţerănoiu e acela? întrebă el p’un-fe
cior boeresc, ar ăl and cu degetul p’un flăcăiandru 
care vorbea cu-o iată curăţică ; şi : frumuşică.

— Parcă te-a fătat ciuma, măi;lingăule, de te 
legi aşa de toată lumea, respunse flăcăul.

— Ai noroc că nu prea am chef astăzi, dar ţi-, 
aşi areta eu cu cine vorbeşti.

— Cu cine vorbesc? să nu me faci să ies din
răbuş afară, c’apoi te duci dracului cu cioboate 
CU tot ! ; '

Din vorbă ’n vorbă, flăcăul sări la bătae şi IÍ- 
timie dèdu cinstea pe ruşine, rugăndu-se de cei
lalţi să-l scape; cu mare greu, -flăcăul ’i dëdu 
drumul după ce ’l tăvăli bine.

— Ei lasă mèi păpălugă, că’i veni tu vre-odată 
pe la curte: ai să’miîncapi inmănă, helbetim! Dar 
scripcele începură din nou săcănte ; hora se ’ncinse 
iar şi toate sfezile şi bătăliile fură uitate. Flăcăi 
şi fete săreau cu veselie bătend cu putere in-pâ
ment; dar numerul celor ameţiţi de «consumaţiile»
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luate delà: jupăn Ştrul se mărise intr’un chip 
simţitor şi babele şi moşnegii arătau aplecare, der 
a se întoarce acasă.

Inserase; pe culmile dealurilor se ’ntindea o geana 
de foc şi piscul înflăcărat al soarelui se apleca 
incet dup’un munte; el se zărea prin nourii groşi 
ce’l acopereau şi a cărora margini inrubinate pă
reau că se ’ntind peste întreaga natură, şi liniştea 
se scoborea şi ’n suflet. Par’că ceva era să lip
sească incurënd şi fără voe tristeţea te cuprin
de cănd simţi că inc’o zi a perit; că bune sau 
rele, toate căte ţi s’au intemplat in ziua ce dis
pare, s’au dus pentru totdeuna, şi că nu ştii încă 
ce poate să’ţi aducă ziua de măne.

Serbarea era sfârşită; curënd trebuia să rein- 
ceapă viaţa obicinuită cu necazurile şi supărările 
ei, şi câtă schimbare nu se făcuse ’n sat in scur
tul timp delà reîntoarcerea boerului la munte! De 
la Ceahlău şi până la Hangú, delà Bicaz la Pri- 
săcani, o mână de fer se ’ntinsese peste toate sa
tele, şi şoapte, ce nu prevesteau a bine, se res- 
păndeau din loc in loc. Şi firea însăşi părea că se 
posomoreşte: din poalele Garpaţilor se ridicau gră
mezi de nouri şi. din toate părţile se ’ndreptau 
spre Ceahlău, care domina toate văile şi toate 
dealurile cu piscul seu ameninţător.

XIII.

— Bine, se poate să faci dumneata aşa posnă, 
her Carl, întrebă Iorgu pe domnul ferşter Terek.
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— Spus boer faci aşa, făcut aşa; eu nu ştii...
— Tata ţi a spus să ucizi oameni ?
—' Dumnealui; fost ţăran pădure; prins furat; 

faci bum cu puşca... murit la densul...
— Ei, ce crezi că’i de făcut Petrache?
— Ce’i de făcut ? vrai să ne spânzurăm acuma ? 

l’a ucis, l’a ucis, şi s’a mântuit; dac'aşa a porun
cit ghiujul de tată-teu, nu găsesc nimic de zis.

In curănd intra şi Negradi in odaie.
— Alia! or : învăţa ei de-âcum minte, tâlharii...

auzi dumneata, să’mi fure toate lemnele? dar ce 
cred ei c’aici suntem in satul lui- Cremene şi că 
au remas pădurile de haimana? Bine-ai făcut Cari ! 
trage şi de-acum inainte in care ’l vei prinde, că 
răspund eu de tine... '

— Dar nu te găndeşii babacă, că1 pu tem intra 
in chichion?

— Ce chichion ?
— Lasă cucoane Iorgule, nu mai supăra de giaba 

pe cuconu Alecu, zise subprefectul, doar nu’i ches
tie aşa de grea; om pune pe Săcultea să facă o 
cercetare şi-o remănea lucrul muşama; treb'uea să 
le dea odată o lecţie blestemaţilor ăstora de pot 
Iogari.

— Vino ’ncoace să-i scriem Antoane, zise Ne
gradi.

In sat era mare fierbere;
— Vai de mine şi de mine, ce me fac eu de- 

acum fără de bărbat! ţipa nenorocita nevastă â 
ţăranului ucis de ferşter. Cine are să ’ngrijască 
de ogor şi să’mi hrănească copilaşii! de-acuma 
mi-e tot una... mă duc să dau cu cuţitu ’n ungur!

Mai mulţi bărbaţi şi vre-o trei femei steteau

I
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împrejurul mortului şi vorbeau încet intre denşii:
— A ’nceput a se ’ntrece cu saga!
— Ferească sfanţul şi de mai rëu ! zicea un be- 

trăn gârbovit.
— Ce vrai mai ren, dac’a ’nceput să ne ucidă? 
—- la’n priveşte la nenorocitul ista !
— De, ce să-i iaci, dacă na avut parte de 

zile!

’.'ji

— Aşa i-a fost scris!
Pe cănd acest început de turburare verâse groaza 

intr’o mulţime de lume, Iorgu şi cu Petrache Zlo- 
, tescu ’şi urmau uneltirile lor pentru a ademeni pe 

fetele cele mai mănclre. din sat : pe Irina a Sma- 
randii, logodnica lui Toader Fulger, şi pe Anica 
a Bărsăniţii, pe care ’şi pusese ochiul Andrei, fra
tele lui Toader. Toate încercările lui Iorgu ş’ale 
luivëru-sëu de-a le aduce pe la curte sau dea-le 
smomi prinbani remaserăzadarnice şi patimele lor 
selbatice erau şi mai zădărite din pricina piedi- 
celor ce întâmpinau.. Mai cu samă pe Irina ar fi 
voit ei s’o aibă la ’ndemănă, căci cu greu s’ar fi 
găsit in toată valea Bistriţei o. fată mai bine fă
cută decăt densa, cu ochi mai înflăcăraţi.

Vëzënd deslrănaţii tineri că nu pot să-şi ajungă 
la scop prin viclenie ’şi- puseră in minte să ’n- 
trebuinţezeputerea, şi ori cum ar fi, mijloace al
tele de cătcele de cari se slujiseră până acum. Dumi
neca viitoare era hotărită pentru logodna lui An
drei cu Anica şi nunta era să se facă puţin după 
aceea; lucrurile trebueau deci grăbite. Paza era 
insă foarte bună şi nu li se înfăţişa nici un pri
lej mai iiidemănatic.

In acest timp sosise şi porunca de recrutare
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pentru armata permanentă şi cea teritorială. Lu
crarea trebuia să fie făcută cu repeziciune din pri
cina lipsei de oameni prin regimente. Véstea se 
răspândi cu grabă printre'locuitori şi multe fa
milii se ’ntristară aşteptând cu frică minutul in 
care să-şi vadă deslipit de sinul lor un fiu, un frate 
sau un soţ! Pe cine era să-l insemne soarta ? Iată 
întrebarea ce ’şi făcea fîe-care şi se găndea cu 
grijă la urmările ce erau să âducă pentru casă 
lipsirea unui braţ puternic şi-a unei inimi com
pătimitoare. Fericiţi incă aceia cari erăii sa fie 
rend uiţi in armata teritorială: ei nu-şi părăseau cu 
deseverşire căminul; dar cei luaţi pentru infante
rie, pentru roşiori sau pentru artilerie , cine ştie 
unde erau să fie trimeşi, cat timp să fie ţinuţi 
departe şi ce greutăţi şi chinuri să induré !

— Tragere la sorţi! adecă vorbă să fie, zicea 
moş Gavril lui Tănase Cobuz şi lui Andrei Fulger; 
numai cu norocul nu aveţi a face: nu scăpă cine-i 
norocos, scapă numai cel căre-i bine cu boerul; 
iar decumva nu te are la stomac vre-un ciocoiu 
de pe moşie, aliluia! poţi să-ţi tai pletele ietul meu!

— Mie nu-mi pasă, eu am tras anţerţi şi-am 
scăpat de oaste, respunse Andrei.

— Mări taci! şi zici că ai scăpat ha’n? bată-te 
cucu băete, se ve vede că eşti de ieri de-alaltăeri; 
mi se pare insă c’ai să mai faci şmotru măine- 
poimăine prin Peatra ori pc la artilerie hăt colo 
departe tocmai in Iaşi. In adevër, Petrache Zlo- 
tescu luase mësurile trebuitoare pentru a se pu
tea desbara de Andrei Fulger; prin ajutorul sub
prefectului Cămărăscu, el reuşi să-l inscrie pe listă 
cu atăt mai uşor cu căt flăcăul era reu vëzut şi la

J
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curte clin pricina Grei sale resvrătitoare. Zadarnice 
fură toate plângerile flăcăului: el fu nevoit să tragă 
de-a doua oară la sorţi şi fu luat la oaste, deşi căzu . in
tre cei din urmă. Băiatul lui Nicolae Brusture, 
şi alţi doi ţineri cari aveau cele intăi numere, fură 
scutiţi ca nesănătoşi, deşi cel d’ănţăi menea a în
trece pe tatăl seu in putere şi cei-l-alţi nu erau 
nici ei mai pe jos decât densul. Tustrei insă 
erau ocrotiţi de subprefectul Anton, precum şi de 
Negradi.

. Cuconui Alecu remase surd la toate rugămin- 
tele lui Andrei precum ş’ale mamei logodnicei sale; 
cel .dintâi ’i aducea aminte că frate-seu Toader 
’i scăpase pe Iorgu de la moarte; dar betrănul 
părea că uitase aceasta şi respundea intr’una:

— Asta nu-i treaba mea ; d-nu maior te-o in
scris ca :bun, trebue să te duci şi pace bună !

.Deznădăjduită, sosi şi logodnica lui Andrei şi 
se aruncă la picioarele lui Negradi şi-a fiului seu; 
dar nici lacrimile, nici strigătele ei nu-i îndu
plecară.

Curend bietul Andrei, fu nevoit să plece la Pea- 
tră.şi veni şi minutul despărţirei.

Anica, cu părul despletit, cu ochii ameţiţi, ţinea 
mâinile încleştate după gătul logodnicului ei.

—: Nu pl.eca Andrei, nu pleca! să,ştiu bine că 
mor, nu te las să- te duci de. lângă mine.

— Am căzutla sorţi, trebue să plec, răspunse An
drei cu glasul [năduşit, ...

— Ţi-ai făcut, datoria, odată, acum nu mai au 
drept să to ia; nu te duce! ii5 ‘ ' •' r.:-:

- Totul s’a sfirşit, Anică-.. peste un peas n’am
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cine ştie când te-oiu maisă mai fiu lângă line. 

vedea !.
— Ascultă Andrei, fugi de la oaste! du-té peste 

graniţă, in Ardeal, in Banat, in Bucovina, unde-i 
vrea tu, şi să ştii că'vin cu tine.

— Vrai să me prindă ca pe un tâlhar ?
—- Ei atunci iă-te haiduc... pleacă in codri..; 

tot oiu găsi chip să me ’ntălnesc adeseori cu tine; 
eată, curând are să spargă şi Condreatemniţa de 
la Pangaraţi: unèste-te cu densul !

In acest moment mai mulţi ostaşi veniră şi lu
ară pe Andrei, iar Anica rămase fără cunoştinţă.

— Iţi jur că pănă ’n trei zile Anica e a mea, 
zicea Petrache Zlotescu lui Iorgu, cănd auzi de 
plecarea logodnicului ei.

Tănase Cobuz căzuse la călăraşi; el plecă cu 
voe bună, deşi ştia cănu-i pleaşcă la miliţie cum 
zic ţăranii, şi ’n deobşte poporul de jos;"nu e vorbă, 
el nu-şi lăsa nici o logodnică in urmă. Supăra
rea lui şi-a părinţilor sei era alta; de acum înainte 
se ’ncepea pentru dânşii o viaţă de greutăţi şi de 
sarcini, care trebuia să se sfirşească mai la urmă 
cu ruina deplină a micei lor stări; in adevăr; le 
ajungeau lor mijloacele să cumpere un cal'şi să-l 
intreţie bine şi să’l potcovească regulat? călăraşul 
primeşte o singură uniformă;* cele lai te-lucruri fere- 
bue să ’şi le cumpere el şi de: sigur că nu in tim
pul căi stă la cazarmă poate să-şi agonisească 
ce să’şi1 ia cioboatcşr altele1 incă.

Pe cănd multe familii remaseră desitădăjduite 
din pricina luării atător tineri la oaste, o veste şi 
mai rea decăt toate căzu ca un trăsnet in sat:

• •
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cu

per
ceptorul dăduse de ştire că are să ’nceapa ă străn-
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ge dările; ca şi cum ţăranii nu le-ar fi plătit odată! 
Intăi oamenii nici nu voiră să creadă una ca 
asta; darin curănd vestea se adeveri chiar de dom
nul primar Iordache Nemţanu, precum.şi de dem
nul sëu notar Petrache Ziotescu.

Mai mulţi ţărani alergară la subprefect rugăndu-1 
să le spună dacă-i adevărat sau e numai o bătae 
de joc.

— Stăpânirea nu are obiceiu să şuguească; dacă-i 
pe-aicea perceptorul, să ştiţi că n’a venit el aşa de 
florile cucului.

— Bine cucoane, dar n’am plătit noi mai dău- 
năzi tot darea asta care ni se cere astăzi?

— Ştiu eu, poate să se fi mărit de-o bucată 
de vreme.
• — De unde să se fi mărit? Dascălul din sat ne 
spune că nu stă scris nicăiri de una ca asta.

— Dascălul vostru ’i o vită.
De la subprefect ei se duseră la boer.
— Ce este ? ce vreţi eară? ear vr’o resvrătire, 

vre-o incăpăţinare de-a voastră.
Ţăranii spuseră şi lui cuconu Alecu cum stătea 

treaba.
— Hai, eşiţi afară şi nu-mi mai faceţi capul bata - 

lama cu atâtea tânguiri... parcă eu ’s vodă aici 
in sat. Yi se porunceşte să plătiţi, aveţi să plătiţi 
măcar să vă ia şi dracul.

— Ei, ei; ce e de făcut acum chir dascăle, în
treba mai târziu Ştefan Bursuc pe domnul învă
ţător Grigorie Arcleleanu.

— N’aveţi de făcut nimic altă decât să plecaţi 
vre-O; căţi-va pe nesimţite din sat şi să vă duceţi 
să vă jeluiţi la prefect in Peatră.

:
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— Şi dacă nu ne-a da nici el dreptate ?
— Atunci om trimete o jalbă lui Vodă !
Săcultea, care fusese numit procuror cu vre-o

săptămănă mai nainte, venise la munte spre a face 
cercetare in privinţa ţăranului ucis de ferşter. 
Căte-va cuvinte din partea subprefectului, precum 
şi o scrisoare ce ’i arătă Negradi delà Prefect, fu- 
seră de ajuns pentru a-1 încredinţa că her Carl 
nu era vinovat şi că ucisese pe ţăran din greşală. 
Nu mai remăne îndoială că la urmă Terek trebuia 
să fie achitat.

Toate acestea desnădăjduiră pe săteni ; ei se în
credinţară odată mai mult că dreptatea e un cu- 
vănt gol, dacă nu ai puterea trebuitoare sprijinu
lui ei.

Dis-de-dimineaţă o mulţime de oameni fuseseră 
scoşi cu deasilala lucru de către călăraşi, deşi căţi- 
va din ei se jurau că nu mai datoresc nimic şi că 
de-abia au vreme să-şi lucreze însăşi pămănturile 
lor. Mai in spre seară sosi şi perceptorul cu sub
prefectul şi cu o mulţime de slujbaşi ca să strângă 
dările ; căţi-va ţărani mai bogaţi plătiră tot ce li 
se ceru ; altora li se îngădui să mai întârzie incă 
căte-va zile cu plata ; dar cei mai mulţi erau gata 
a se ’mpotrivi cu ciomagul la vinderea vitelor şi-a 
lucrurilor din casă.

— Noi am plătit odată cătse cuvenea; de-acuma 
nu mai clăm un ban să ştim bine că ne arde de 
vii, ziceau vre-o căţi-va din cei mai sume ţi.

— Taie mă tem că are s’ajungă cuţitul la os, 
zicea moş Gavril clătinând din cap.

In acest timp un membru din comitetul perma-

13
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nent al judeţului, care se ducea la moşia lui, trecu 
prin sat şi ţăranii ’i săriră inainte ’n cale.

— Cucoane Comitet ! aibi măcar mata milă de 
noi, că vor să ne văndă vacile şi boii ! do amu 
prefect nici n’aude nici nu vede ; de-acum la mata 
ni-i scăparea.

— Liniştiţi-ve oameni buni ! cum m’oiu întoarce 
’n Peatra am să cercetez afacerea voastră şi am 
să iac toate chipurile să vă scap de belea.

Pe cănd atâtea nenorociri se revărsaseră peste 
sat, boerii la curte aveau cu totul alte griji.

— Tare eşti prost, bre Iorgule, ’i zicea acestuia 
vărul seu Petrache ; nu te credeam aşa de copil ! 
zici că ai fi in stare să dai ori ce numai ca să 
poţi avea pe Irina ?

— Ţi-am spus’o de-o mie de ori ; nu ’nţeleg ce 
fel de ţărani să fie aceştia ! care altă fată mi s’ar 
fi împotrivit măcar o săptămănă ? de aceea mor 
de necaz că nu pot ş’o am in mană...

— Ce-mi dai mie să ţi-o aduc plocon ?
— E peste putinţă; m’am încredinţat...
— Dar dacă ţi-oiu imblănzi-o ?
— Nu se poate !
— Pui rămăşag?
— Pun.
— Pe ce?

. — Pe ori şi ce-i voi.
Să-mi dai calul teu cel alb ; ear dac’oiu pierde, 

ai trei-zeci şi cinci de galbeni delà mine ; eu pun 
ceva mai puţin, fiind-că’s mai săi'ac. Te prinzi ?

— Mă prind ; eată aici parola mea de onoare.
— Şi-a mea...
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— Vorbă să fie.... tu nu ştii ce-i aceea onoare; 
jură-te dacă vrai să te cred...

— Ei më jur pe tată-meu, pe mama, pe buni- 
că-mea, să chiorăsc, să n’am parte de...

— Ho ! destul bre că ţi-o fi... şi cum naiba ai 
de gănd să isbuteşti ?

— Asta-i treaba mea... tu insă trebue să taci 
şi să nu zici nimica ori ce aşi face eu.

— Prea bine.
Cuconu Alecu Negradi vorbea pe de altă parte 

cu subprefectul şi căutau să se incredinţeze unul 
pe altul că toţi ţeranii, fără deosebire, sunt oameni 
rëi, tâlhari, şi că nu caută decăt să aducă pierdere 
stăpânului.

— L’ai vëzut adineoarea pe Miron? iar a venit 
să’mi se plângă că-i moare femeea; pentru a ze
cea oară, dacă nu me ’nşel, se ruga să-i mai dau 
doi galbeni ca să aibă cu ce s’o ’ngroape ; i-am 
tras o palmă şi Tam dat aiară.

— Foarte bine ai făcut, cucoane Alecule, căci 
i-am intălnit chiar astăzi femeea pe cămp şi era 
tot atăt de bolnavă căt şi mine.

— Ei, nu’s toţi aşa, me rog ?
— Toţi !
— Trebue să ştii Antoane, că măne are să so

sească Agripina cu Maria şi cu Dimitraki. 
pus să le pregătească odăile; tu vei lua odaia cea 
din fund; am uitat să’ţi spun că are să le intovă- 
răşască Ilristea pănă aici...

— Ar face bine să le mai intovărăşască cineva.
— Pentru ce?
— Cum, nu ştii ce s’a intëmplat?
— Nu.

... am
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— A scăpat Condrea delà Pangaraţi !
— Ce spui?
— Aşa să trăesc; iată chiar adinăoară am primit 

inştiinţare delà temniţă şi din Piatră; din toate 
părţile s’au trimes soldaţi ca să’l prindă şi trebue 
să iau şi eu măsurile cuvenite. N’am văzut incă 
aşa hoţ al dracuiui ! numai pe la noi prin munţi 
poţi intălni asemenea oameni; ştii că el a fost o- 
săndit la mai mulţi ani de ’nchisoare, fiind că a 
ucis pe primarul Iliescu delà Dorna; unii zic că 
avusese dreptate să’l ucidă, alţii zic că nu; insfir- 
şit Condrea iu osândit, dar după o lună de închi
soare sparse temniţa şi poate ’i fi auzit de jafu
rile şi grozăviile cate le-a făcut pănă l’au prins iar. 
Acum din nou a scăpat c’o bandă de vre-o şase 
hoţi de frunte, şi dacă nu ne-om păzi bine, de 
sigur că are să ne calce şi pe noi. Planul iui insă 
pare a fi acolo de-a se intălni cu Iluzum din Ar
deal şi de-a alcătui împreună o bandă puternică 
cu care să pustieze ţara ungurească.

— Trebue luate măsuri, numai decăt, numai 
decât.

— Las’ pe mine, coane Alecule.
— Scrie să mai. trimită soldaţi din Piatra; nu 

te încrede in cei de aici, cari fără ’ndoială sunt 
înţeleşi cu hoţii. Dar cum dracu a isbutit să scape 
delà gros?

— Foarte uşor; iată cum: directorul închisorii,. 
Gheorghe Protici, fratele maiorului Protici din 
Piatra, şi căruia ’i seamănă ’n toate, avea obice
iul să dea drumul hoţilor prin sate fără nici o 
pază cum se cade şi adeseori intemeindu-se numai 
pe încrederea ce avea intr’ănşii. Intr’o seară, cănd
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deduse drumuljlui Condrea şi tovarăşilor lui, se auziră 
de odată in spre sat mai multe împuşcături şi stri
găte; căţi-va soldaţi alergară intr’ajutor; dar Con
drea isbuti să smulgă armele din mănile solda
ţilor, să’i doboare şi să’şi ia drumul spre munţi.

La primărie, la curte, se luaserămësuri de pază 
şi se rănduiseră mai mulţi argaţi să facă straje zi 
şi noape; Iorgu ’şi pregăti armele şi le aşeză la 
îndemână; Negradi ’şi ascunse banii, hârtiile şi 
giuvaerurile tocmai intr’o odaie din fund, intr’un 
loc ştiut numai de dënsul. Totul părea liniştit de-o 
bucată de vreme, cănd o veste neaşteptată trezi 
din amorţeală şi curtea şi satul. Subprefectul pri
mise o scrisoare delà Condrea, prin care acesta ’l 
inştiinţa că a aflat de toate căte se petreceau in 
sat la Luri şi seauirea ei de jceştmamăi cu bieţ-i 
lor ţărani, ce erau siliţi să mai plătească încă o- 
dată aceeaşi dare. «Prin urmare, domnule privi
ghetor, scriea Condrea, fiţi aşa de bun, atăt dum
neata căt şi ceilalţi ciocoi delà Lunceşti, şi lăsaţi 
oamenii in pace. Cum voiu auzi că aţi luat un ban 
pe nedrept delà săteni, am de gănd să viu pe la 
dumneavoastră şi să vi’i scot pe găt înzecit şi in
sutit; spune închinăciuni din partea mea boerului, 
precum şi lui cuconu Petrăchel; mare poftă aşi a- 
vea să le zăresc obrajii)).

Mănia lui Negradi ajunse la culme cănd află 
toate acestea; mănia subprefectului era ceva mai 
moale, din pricina teraerei.

— Auzi dumneata tâlharii de ţărani; au ajuns să 
se ’nţeleagă cu hoţii scăpaţi de prin temniţi ! Eu 
iţi spun, Antoane, că nu’i de şuguiţ şi că mâne 
poimăne ai să’i vezi că nu mai vor s’ asculte de

«Condrea».
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nimeni; trebue sa iaci vre-o pildă şi să arăţi că 
nu ni-i frică de denşii.

— Ce pildă voeşti acum, cucoane Alecule; eu- 
cred c’ar fi mai bine să lăsăm lucrurile cum sunt;, 
deal tmin trei ea poate să se facă svon şi să se a- 
udă lucrul şi mai departe decât la Piatra, şi ştii 
mata după ce umblă opoziţia; trebue să fim diplo
maţi...

— Ce diplomaţie mai cauţi cu ţăranii; numai 
cu frica poţi s’o scoţi la capăt; orice alt mijloc e- 
de prisos. Bagă frica ’n ţăran şi faci ce vrai cu 
densul; lasă-1 să’ţi calce pe coadă, şi eşti pierdut !

— De, mata poate să fi avănd dreptate... dar 
slujba mea nu’mi ingădueşte...

— Aşa? lasă că ieau eu toate pe seamă; am 
să ţi’i joc să le meargă petecile; poftească după 
aceea să se mai jeluiască pe la hoţii de codru. 
Dumneata cată pănă atunci şi scocioreşte toate 
unghiurile cu poterile, doar ii da peste Condrea . 
inainte de-a se ’ntălni cu Huzum Ardeleanu; 
cesta-i mult mai vajnic şi de densul adevărat că 
m aşi teme.

— Mai aştept un ordin din Piatră şi îndată por
nesc după denşii.

— Ce ordin mai aştepţi? pană ce ţi-o veni or
dinul, hoţii trec graniţa.

— Nu se poate altfel; cum vrai să calc regu- 
lele ?

a-

Părea că o luptă şi o duşmănie' necurmată se-, 
’ncinsese intre curte şi sat; cănd era scărbă şi 
teamă la boeri, in sat mai pătrundea oare-care-. 
nădejde şi raăngăere.

— S’or domolit ciocoii ! zicea Ştefan Bursuc
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învăţătorului Grigore şi altor doi ţărani, Cozma 
şi Iii lip.

— Frica păzeşte bostănăria, respunse Cozma.
— Numai de s’ar fi mântuit lucrul, dar tare 

më tem că de For prinde pe Condrea iar au să 
ne jupească de piele; ştii vorba ceea, ciocoiul e ca 
răchita: de ce’l tai, de ce resare, adause Hilip.

— Ei, de n’o fi Condrea, o fi altul, şi tot nu 
şi-o mai bate joc toată lumea de noi; acum boerul 
ca boerul, tot mai merge; stăpănu’i stăpân, calea 
valea; dar lingăii ceilalţi ? Ce dracu le-am făcut de 
ne mănâncă fripţi? intimpină tatăl tănărului Tă- 
nase Cobuz, ce fusese luat de curënd la oaste,

— Ţi-a trimes feciorul să prindă pe Condrea, 
bade Mi hai ?

— Aşa se spune; ci că Fa trimes cu alţi patru 
călăraşi la Bghicaz; dar nu’i aşa de nătărău flă
căul meu să se lege de Condrea.

— De Tănase n’avem frică; alţii de n’or fi ti
căloşi.

— Lasă că-i smotrim noi pe toţi.
— Veste mare! strigă un plăeş ce venea’n fugă 

spre grupul celorlalţi ţărani.
— Ce este?
— Tist... tăcere, să nu ne-audă cineva, şopti 

noul venit, Sandu Puşcaşul.
— Te ascultăm.
— Andrei Fulger a fugit delà oaste şi s’a unit 

cu ceata lui Condrea.

Í

ii

!

;

— Bre ! bre! bre! auziN dumneata băeatul, inimă 
nu şagă... oare ce-ar zice frate-său dacă ar afla 
năzbutia lui?

— Frate-sëu ’i inchis de-o mulţime de vreme,
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dincolo peste graniţă, şi noi habar n’avem de una 
ca asta, ele aceea nu se mai intoarce el la Lun- 
ceşti !

— Mari ce spui! adevărat să fie ? de unde ai a- 
flat aşa veste?

— Chiar astăzi a venit de la Bistriţa din Ar
deal Florea cazacul, ştii cel care a fostcătană, şi 
mi-a istorisit cum l’or inchis Ungurii pe bietul Toa- 
der: ci că ar fi avănd prepus pe dënsul că um
blă să rescoale Românii de dincolo. Dar şi Ru
mânii noştri delii! ştii tot unul şi unul; să no 
crezi că i-o trecut cuiva prin minte să-l văndă; 
mulţi dau vina pe haita ist de pisăr de-aice, ne
potul hoerului; se zice că el l-ar fi parit la Un
guri. ’

— Şi crezi că are să scape, fărtate ?
— Fără doar şi poate, de vreme ce nu au nici o 

dovadă.
— Parcă Ungurilor le trebue dovezi ca să te 

osândească.
— De s’ar intoarce şi bietul Fulger, curmă Şte

fan Bursuc; n’ar fi rău să fie şi ei p’aice, şi a- 
iară de asta mi-i milă cănd vëd pe Smaranda şi 
pe Irina aşa de îngrijite; luaţi sama, bre oameni, 
să n’audă vreuna ceea ce-am vorbit, că’s in stare 
să-şi ia lumea ’n cap.

Şi ’n adevăr că amăndoue femeile erau foarte 
ingrijite; indată după logodna Irinei cu Fulger, 
veniră pe la ei mai mulţi oameni necunoscuţi de 
dincolo, şi, ce făcură ce dreseră, induplecară pe Toa- 

.der să plece cu dănşii. Toader făgădui Irinei că 
se va ’ntoarce cel mult peste o săptămână, şicăte 
săptămâni nu trecură de la plecarea lui! Şi nici

.
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o scrisoare, nici o veste, nimic! Lumea ’ncepuse 
sä vorbească prin sat de această nepăsare a lo
godnicului Irinei.

— Bată-i Dumnezeu bărbaţi să-i bată ! aşa s’a- 
pucă de strică inimele tetelor, şi-apoi le lasă cu 
buzele umflate, ziceau unii.

— I-o duce mult şi bine dorul, jupăneasa Irina, 
ziceau mai cu seamă femeile; n’am mai vëzut 
aşea fată ţifnoasă şi fudulă; crede că nu-i nimeni 
ca densa pe faţa pëmëntului ! poftim, n’o lăsat’o 
Toader cu lacrămile pe faţă pentru vre-o ungu- 
reancă ştii colea...

Gura satului mergea intr’una iscodind şi izvo
dind fel de fel de lucruri; Smaranda insă şi cu 
fiica ei nu prea eşeau prin lume, nu vorbeau cu ni
meni despre cele intëmplate şi sufereau in tăcere; 
^or nu le venea să creadă că Toader şi-a călcat 
cuvëntul, dar presimţeau o nenorocire...

Insă vestea fugei lui Andrei şi-a închiderii lui 
Toader se răspândi cu încetul in tot satul. Ştefan 
Bursuc o ’mpărtăşi nevestii sale şi Sandu Puşca
şul lui moş Gavril; nevasta lui Bursuc se resu- 
flă femeii dascălului; femeea lui Pricochi o spuse 
preotesei, şi părintele Matei Ţopărdea umplusese 
satul.

Intr’o zi, Smaranda fu intimpinată de-o veche 
duşmană a ei, femeea lui Neculae Brusture, vă
taful.

— Da ce-ai păţit, lele Smarandă, de eşti aşa de 
supărată de-o bucată de vreme, parcă nu ’ţi-s boii 
acasă...

— Supărată eu? ferească sfântul !

i
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— Ce te mai dai intr’o parte; nu căuta să te 
ascunzi déminé, că ştiu tot!

— Më mir ce-i fi ştiind...
— Bine, nu ştii că Toader ’i inchis in Ardeal ?
— Toader? inchis? întrebă Smaranda prefăcăn- 

du-se că nu vrea să creadă; dar faţa ei era gal
benă ca ceara şi-i tremura glasul...

— întreabă pe cine-i voi; dar cel puţin vei fi 
ştiind că Andrei s’a dat in partea lui Condrea...

— Nu se poate... me inăbuşeşti cu vorbele du- 
mitale, jupăneasă Catinco.

Din vorbele fie căruia, Smaranda se incredinţâ 
din ce in ce mai mult de adevărul celor spuse de 
nevasta lui Brusture; Irina aflase din altă parte 
despre nenorocirea logodnicului ei, şi mama şi fiica 
erau desnădăjduite.

Vremea pornise a ploae ; nourii, îndesaţi de-atăta 
timp pe Ceahlău precum şi pe dealurile ce-1 in- 
cunjoară, începură a se sparge şi şiroaele se scur
geau intr’una dănd naştere la nenumărate bălţi şi 
riuleţe. Când ploaea mai înceta, iulgerile despicau 
văzduhul şi tunete necurmate turburau văile, a că
ror ecouri se prelungeau fără încetare. Priveliş
tea era măreaţă ! dealurile toate fumegau şi vue- 
tele erau asurzitoare : in adevăr, deabea ’nceta 
tunetul intr’o parte şi începea intr’alta cu mai 
mare tărie şi alte văi răspundeau prin clocotitul lor.

Văzduhul bubueşte !... pămăntul desmorţit 
Cu mii de mii de glasuri semnalului respunde, 
Şi de asprimea ernii simţindu-se ferit,
De-o nouă ’ntinerire ferice se pătrunde.
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La răsărit urare ! urare la apus !
Un cârd de vulturi ageri rotindu-se pe sus, 
Se ’nalţă ca s’asculte mult vesela fanfară 
Ce buciumă prin nouri frumoasa primăvară.

Bistriţa ’şi umflase apele şi o mulţime de plute 
fură luate de apă şi sfărâmate de stânci.

Cuconu Alecu Negradi vorbea cu subprefectul 
Anton Cămărăscu, care se ’ntorsese de curënd 
delà Peatra.

— încă aşa murătură n’am primit decănd sunt; 
ia’n priveşte straele... am venit călare, şi ce-i mai 
mult: singur; noroc că nu. m’am .întâlnit cu Con- 
drea.

— Ear Condrea... se vede că te-a várit in boale 
ticălosul acela.

— Ce să fac, cucoane Alecuie, cat de subpre
fect aşi fi, mai la urmă ’s tot om. Trebue să vë 
fi pricinuit multă pagubă furtuna asta.

,— Mi-o sfărâmat o grămadă de plute; dar am 
să fac pe dracu ’n patru să le sträng bucăţile, 
ai vezut pe Agripina ?

— Cum nu ? era gata şi dumneaei să vie ; nu
mai ploaea asta a ’mpedicat’o. Aş fi de idee să • 
trimetem pe Neculae Bursuc s’o aducă el ; cu den
sul nu poate să aibă nici o frică.

— Neculae s’o dus cu inginerul Savin să 
ceteze pămenturile rezeşilor... ştii că am de gănd 
să le fac proces...

Da ; mi-aduc aminte că ’mi-ai vorbit mata 
acum vre-o doue săptămâni de afacerea asta...

— Din vechile planuri ale moşiei se vede ’n 
destul de bine ca pămenturile lor se ţineau de mo-

•î
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şia mea ; nu ştiu ce iel de hotărnicie s’o făcut de-or 
rëmas acuma ’n mana rezeşilor... şi afară de asta 
am să găsesc eu o mulţime de dovezi ca să-i pot 
doborî.

— Rezăşii sunt cam de mult pe moşie şi după 
cat am aflat au şi ei acte foarte ’n regulă ; nu 
cred să fie aşa de uşor să-i scoţi.

— Căt despre asta n’am nici o grije... vor vedea 
ei cănd ne-om infăţişa la tribunal...

—'Doar aşa... dacă-i vorba de tribunal, e alt 
ceva.

— Păn’acum am dovezi împotriva lui Ştefan 
Bursuc, lui Sandu Puşcaşu, precum şi ’mpotriva 
tâlharului cel de Fulger.

— Cu densul o să ai cel mai mare bucluc ; nu 
ştii căt e de-al dracului.

Intr’o altă odaie, Iorgu vorbea cu Zlotescu.
— Acum să-ţi aret şi ţie cum ai să pui mana 

pe Irina.
— Cum de te-ai lăsat aşa de uşor de densa, 

Petrache ?
— Să vezi de ce : tu, ca fecior al boerului poţi 

avea mai mare inriurire asupra ei; după tine, pot 
să me folosesc şi eu : unde-o trecut fiul, trece şi 
nepotul ; şi afară de aceasta eu am treabă acum 
cu cea-laltă, şi drept să-ţi spun, m’am resgăndit : 
tot mai bine cu calul teu cel alb, decăt cu domni
şoara Irina.

— Ia’n spune’mi mijlocul...
— Priveşte : ai aici acte de căsătorie in regulă 

cu pecete, cu iscălituri de martori, cu tot ; ’ţi le- 
am făcut eu şi cu Iordache. Cu actele acestea poţi 
să te înfăţişezi la orice ceas din noapte la dumneaei

:
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şi să ceri cu de-a sila ce n’o vrea să ţi dea de voe. 
Iorgu se uită cu milă la vërul seu.
— Ai nebunit, sau nu mai ai mult !
— Vrai să me asculţi ori nu? dacă nu ai de 

gănd să faci ceea ce ’ţi spun, atunci fii bun şi dă- 
mi calul.

— Fă caraghiozlicuri pană la o margine... dar 
te prea intrece ; ştii că nu-mi place să-şi bata

nimeni joc de mine.
— Foarte bine ; atunci me duc să-mi ieau calul 

din grajd.

nu

XIV.

Venise şi luna lui Iunie şi cucoana Agripina nu 
pornise incă din Peatra; in adevăr, ploile nu mai 
incetaseră, şi afară de-aceasta Maria era incă foarte 
slabă şi bolnăvicioasă. De căte-va zile vremea în
cepuse să se mai resbune şi femeia lui Negradi 
hotărî plecarea pentru 15 Iunie, adică pe vremea 
prăşituiui.

Agripina nu se vëzuse cu cuconu Alecu de pe 
la ’nceputul lui Maiu ; dar ’şi scrisese de mai multe 
ori şi’i împărtăşea regulat tot ce se petrecea ’n 
familie : ea se arăta supărată mai cu seamă fiindcă 
Maria nu voea să o asculte cu nici un preţ, şi du
pă căt se ’nţelegea lucrul, tot iubea pe Valerianu. 
Cuconu Dimitrachi seduse devre-odouë ori pePla 
munte şi căută să aducă pe frate-seu in partea 
Măriei.

— Parcă eşti suchet, Alecule ; cum vrai tu să
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sileşti pe Maria să ia pe Cozmescu, cănd ea iubeşte 
pe un altul ?

— L’o lua şi ea binişor... ai să .vezi; s’or trecut 
acum lucrurile bre Dimitrachi, nu mai sunt ce e- 
ram odată pentru ca să n’am nevoe să me sinchi
sesc de nimeni ! dacă m’or da afară din deputăţie, 
dupăcum'mi-a scris Hristea, şi dacă nu mi-o merge 
bine anul acesta la moşie, ia’n spunemi, cum aş 
scoate-o la capăt?

— Deputăţia ! de aceea tot te îngrijeşti... las’o 
la dracu... ţi-o adus ea vr’un folos păn’acum ? nu 
vezi că eşti o păpuşe ’n măna lor ? cănd aveau 
nevoe de tine, te-or pus, şi cănd nu mai au, voesc 
să te scoată, dac’ o ii adevărat ceea ce ’ţi scrie 
Hristea...

— Aşa cred...
— Tare me tem că Hristea umblă cu tertipuri.
— Ce tertipuri ? el ţine la fată, şi mie ’mi cra

pă măselele după bani... se poate lucru mai lă
murit pe lumea asta ?

Iorgu făcu pe Dimitrachi să nu stea mult timp 
pe la munte.

— Fă toate chipurile şi te ’ntoarce de grabă, 
moşule ; nu trebue lăsată biata Marie numai pe 
măna lui Hristea şi-a mamei, care-o 11 avend şi 
ea alte griji de cănd a remas singură.

— Că bine zici, Iorguşorule ; lasă că am s’o pă
zesc ca ochii din cap ; cănd ai şti căt is de mul- 
ţămit că te-ai cuminţit ! de-aşi vedea-o şi pe so- 
ru-îa aşa cum doresc, ştiu c’ aşi putea să mor 
fericit !

Nu fără voe amăna Agripina momentul plecării; 
. folosindu-se cănd d’un prilej cănd de altul,- ea is-

:
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butise să mai stea vre-o cloue sëptëmâni prin Pea- 
tra ; Negradi era acum‘atât de nepăsător la cele 

atingeau de trebile moşiei, incăt nu maice nu se
lua de loc seama dacă femeia lui face bine sau nu
rëmânând atâta timp in oraş.

Săftica fugise delà Forăscu, de care era in cu- 
rënd să se despartă ; advocatul n’ar fi voit s’a- 
jungă la aceasta, dar femeia lui ’i impotrivi o in- 
căpăţinare neauzită la toate uneltirile şi amenin
ţările sale ; acum lucrul era hotărit, căci Săftica 
se jurase c’ar voi mai bine să moară decăt să 
calce ’n casa bărbatului ei.

Ne mai avëncl teamă de nimeni, Mitică Forăscu 
venea in fie-care seară la cucoana Agripina ; cum 
inogta, el se strecura binişor prin nişte ulicioare 
şi pătrundea in curte pe portiţa grădinei din do
sul casei, a căreia cheie o ţinea la dënsul. Dacă 
la odaia Agripinei era lăsat stolul, Mitică putea 
să intre fără nici o grije ; la dinpotrivă, el intra 
intr’o odăiţă tocmai delà marginea casei şi aştepta 
acolo pănă era chemat.

Toate aceste lucruri erau ştiute de întregul o- 
raş şi lumea se mira cum de Negradi işi mai 
lasă femeea ’n Piatră după atâtea şotii căte i-a 
făcut.

— Să’ţi spun eu care-i pricina, soro, zicea cu
coana Aristiţa Uluceanu femeii lui Marinescu.

— Care?
— Lui Ilristea nui dă măna să se ’ntălnească 

eu Jorgu şi cu Zlotescu, pe cari şi i-a induşmănit, 
şi de aceea face pe dracu ’n patru să mai remăe 
Maria ’n tërg; ’i scrie lui Negradi cănd el, cănd
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Agripina, şi atăt trebue să’l fi ciháit de cap, incät 
-a lásat omul in plata lui Dumnezeu.

Hristea Cozmescu venea şi el regulat pe la curte 
şi aducea in fie-care zi căte-un prezent Agripinei 
şi Măriei; aceasta insâ căuta toate chipurile să nu 
se ’ntălnească cu densul. De-aceea se lăcea cănd 
foarte bolnavă, cănd nu se mai scula ceasuri în
tregi delà piano sau delà scris. La toate vorbele 
Agripinei ea respundea: mai am puţin şi siirşesc. . 
îndată insă ce pleca Cozmescu, ea arunca cu mâ
nie notele sau hârtia şi se recufunda ’n tristeţa ei 
obicinuită. Gol mare se iăcuse ’mprejuru-i, căci mai 
nimeni nu mai venea pe la curte: unii fiind că se 
sfădiseră cu Agripina, alţii fiind că aceasta nu le 
mai întorcea nici o vizită. Pe singura ei prietină 
mai de-aproape, Aglaea, nu mai putea s’o vadă 
de cănd cu hrăpirea Adelei de Iorgu, aşa incät 

' nu intălnea cea mai mică măngăere in jurul seu. 
îndeletnicirea sa cea mai de căpetenie era de-a 
ceti şi-a reciti de zeci de ori scrisorile lui Vale- 
rianu, sau de-ai respunde. Corespondenţa, intre 
denşii urma fără ’ntrerupere, şi o slugă credin
cioasă a transilvăneanului, Simeon, era însărcinat 
cu ducerea şi aducerea lor. Leon Valerianu as
cultase de sfaturile lui Iorgu, precum şi de rugă- 
mintele iubitei sale, şi acum hotărirea sa era 
luată: in orice chip, Maria trebuea să fie a lui. 
De moşioară nu mai îngrijea deloc; el lăsase un 
vechil din Banat in locul seu. Vremea şi-o petre
cea gândind la fiica lui Negradi, sau umblând 
prin toate locurile doar va reuşi s’o zărească mă
car; pe Hristea ’1 urmărea pas cu pas şi’i arăta ’n 
toate chipurile care din amëndouë voinţele are să
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fie biruitoare. Cozmescu fugea de transilvănean şi- 
ar fi dat orice ca să nu’l întâlnească ’n drumul 
seu, ceea ce i se ’ntëmpla adeseori. Acest din 
urmă, vëzënd că lucrurile se trăgănează fără a a- 
duce vre-o schimbare oare-care, se hotărî să scrie 
Măriei şi să’i ceară o ’ntălnire înainte de-a pleca 
la munte, pentru a se sfătui asupra purtării lor 
viitoare.

Ne mai avënd pe nimeni delà cine .să ia sfa
turi, des nădăjduită cum era ea, Maria se grăbi să 
respundă lui Valerianu şisă-i încuviinţeze cererea.

întâlnirea era să fie ’n ajunul plecării la ţară; 
pe la orele un-spre-zece din noapte, Valerianu 
trebuea s’aştepte pe iubita lui lăngă terasa gră- 
dinei de din dos.

Amëndoi erau in cel mai mare neastempăr, a- 
şteptănd cu nerăbdare momentul intălnirei; Maria 
mai cu seamă nu’şi afla locul, şi pe faţa ei, atât de 
întristată, părea că străluceşte o rază de bucurie. 
Ea se gândea toată ziua la mijloacele cele mai 
bune prin cari putea să se ’ntălnească cu iubitul 
ei fără a fi văzută de nimeni, şi născocea planuri 
peste planuri. Iiristea căuta să’şi dea samă de a- 
ceastă schimbare şi se temea să nu fie vre-un şi- 
ritlic al lui Valerianu la mijloc.

Cuconu Dimitraki se uita şi el cu nedumerire 
la Maria şi ’ncercă s’o întrebe,

— Ce ai draga moşului, de ai mai prins oleacă 
de sănge ’n faţă ?

-*• N’am nimic, moşule, astăzi sunt mai rëu de 
căt ori cănd; dar fiind că ra'am deprins cu ideea 
morţii, am început a nu më mai teme atăt de mult 
de dënsa. , ,
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— Doamne, copilă hai, par că eşti nu ştiu cum 
de vorbeşti aşa, cai verzi pe pereţi; ia’n mai bine 
spune moşului ce ai?

Maria voi să deschidă gura ca să respunză, dar 
plânsul-o ’nduioşi şi căzu ’n braţele lui cuconu 
Dimiţraki.

— Nu mai plânge drăguţă... inţeleg ce trebue 
să fie... lasă că mare-i Dumnezeu, şi ţi-s’o - face şi 
ţie: pe voe. Să ştiu de acum că nu mai vorbesc 
toată viaţa cu Alecuşi cu Agripina, am să ine 
sfădesc rëu cu denşii...

Cucoană .Agripina insă era nestrămutată:’n gân
durile sale, căci ce putea să iacă ea împotriva iui 
Hristea? Maria căzuse odată ’n genunchi înaintea 
ei, rugănd’o şi jurând’o pe ce are mai scump să 
n’o lase ’n prada disperării; dar şi această încer
care remase zadarnică şi Maria trebui să’şi caute 
mântuirea in propria ei voinţă.

-Cănd işi întorcea privirea ’n trecut, se .gândea 
de repeziciunea alunecării sale: unde era nevino
văţia şi liniştea ei delà’nceput, in momentul cănd 
se ’ntoar&e din Drezda, şi unde ajunsese acuma! 
Era ’n ajunul d’aşi pierde cel mai scump lucru la 
care poate să ţină o fată: cinstea şi reputaţia. Dar 
patimele omeneşti sunt ca apele umflate, ce cresc 
şi sfărâmă tot ce’ntălnesc in calea lor: nici o pu
tere nu le poate opri; eleă alunec ’ntr’una până 
dau- de prăpastie...

O mulţime de lume străină de prin Iaşi şi de 
prin districte începuse să sosească iii oraş spre a 
face băi de Bistriţa şi a se reintări ’n aerul sănă
tos de « munte. Tërgul Petrii ^eşea iară din amor
ţeală pentru căt-va timp şi Pietrenii începură să
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dea oare care lustru uliţelor şi caselor: cele d’ăn- 
tăi erau măturate mai in -fie-care zi şi aproape ju
mătate clin gropile in cari cădeau inainte oamenii 
şi vitele fură astupate şi la vre-o cale-va.din ele 
chiar se aşeză pentru timpul nopţii căte-un fanar; 
multe firme fură şterse şi înlocuite cu altele mai 
bătătoare la ochi, bunăoară: Haim ceasornicar de 
la Iaşi; sau: Poftim la mine, este marfă de Vi ană! 
Ţăranii nu mai aveau voe să intre eu carele ne
unse in oraş, căci. scărţăitul îngrozitor al roatelor 
putea, să .pricinuiască pagubă renumelui şi cinstei 
oraşului. In acest timp şi maiorul Protici, urmând 
pilda tuturora, voi să-şi gătească mai repede ca
sele, dar in graba sa i se ’ntămplâ un neajuns: 
căzu de pe acoperemănt şi ’şi sfărâmă capul de 
nişte bolovani; cu acest prilej toată lumea putu 
să se ’ncreclinţeze că maiorul avusese creieri, in 
dauna celor ce fuseseră de altă părere.

O mulţime de alte veşti tulburară liniştea obi
cinuită ce domnea in poalele Petricichii: peste o 
săptămână era să fie cununia lui . Pavel Cămă- 
răscu, numit de curănd primar, cu Aglaea, cum
nata doctorului Marinescu, şi curănd după aceea 
căsătoria prezidentului tribunalului, Miluţă, Sotir, 
cu Profira Penutrea.

Săcultea şi cu Arghir se impăcaseră; Uluceanu 
fusese rânduit din nou vameş la Prisacani şi.Alim- 
pici intrase vechil la moşia lui Guzgan. Cucoa
na Frăsina plecase la Bucureşti pentru o pensi
oară ce i se cuvenea de. vre-o cinci ani.

Din toţi, cel mai nenorocit, era bietul Velnescu, 
el se îmbolnăvise şi după ce stătu căt-va timp in 
spital sub buna îngrijire a lui Arghir, eşise. pră- !
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padit şi peritor de foame: acum cerşeiorea pe 
uliţe şi chema moartea să vie ca să curme zilele 
unei vieţi ticăloase, perdută cu mănjitul târfă- 
loagelor.

Băile de pe malul Bistriţei erau de lemn şi a- 
coperite cu pânză;" spre a ajunge la ele, trebu- 
eai să treci pe un podişor cu răzămători foarte rele 
şi cari se clătinau mereu; cabinele nu erau orân
duite de-o parte pentru boeri şi de alta pentru 
cucoane, ci intra fie-care unde apuca: ici o damă, 
colo un domn; dacă domnului ’i venea in minte 
să se uite pe dedesupt, pul ea să vadă (oarte bine 
ceea ce se petrecea alăturea.

La o depărtare oarecare de băi, era podul de 
lemn făcut peste Bistriţă; lăngă pod se găsea o 
cofetărie şi un foişor unde cănta muzica. Prin a- 
ceste locuri se afla in totdeauna o mulţime de 
lume şi incă clin cea mai bună din Peatră, şi tre- 
buea că cineva să aibă orbul găinilor spre a nu 
vedea toată prostimea şi ştrengăritul de prin tărg 
ce se scălda in apropiare şi cari eşeau adese ori 
pe mal ’mbrăcaţi —nici măcar ca Aclam. Găncl 
trecea căte-o trăsură pe poci,- golani mea eşia din 
apă până dincolo de brău, ca să poată vedea mai 
bine; vai de bietele domnişoare ce se aflau in tră
sură, care mergea la pas clin pricina grinzilor celor 
putrede şi a bortelor ele-uîi cot; dar cu ce nu se 
deprinde omul ? multe demoazele nu mai schim
bau aşa feţe-feţe, şi îndrăzneau chiar a trage 
coada ochiului in dreapta şi in stănga.

'Anul acesta nu venise aşa do multă Iunie in 
Peatra, din ^pricina minciunilor iscodite- de lio- 
măşcani, duşmani ai Petrenilor. Aceşti din unim

cu
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momiseră de căt-va timp cloi muzicanţi foarte buni 
de la muzica primăriei din Roman; pentru a-şi 
vësbuna, Romăşcanii respăndiră vorba că s’ar afla 
un soiu de insecte in apa Bistriţei, cari omoară 
omul muşcându-1. Acuma era sfădălie mare prin 
gazete, dar spaima se mai potolise puţin.

Intr’o zi, pe la toacă, mai multă lume venise să 
se scalde la băile de lemn: intr’o cabină intra cu
coana Aristiţa Uluceanu; in cabina a doua Hris- 
tea Cozmescu; a treia era prinsă de cineva, şi a 
patra primi mădulările lui cuconu Lascarachi Pe- 
treanu.

Cozmescu, cum intră in apă, incepu să şugu- 
ească cu cucoana Aristiţa.

— Ce dai, cucoană Aristiţo, să më vir pe de- 
desupt la mata?

— Ara ! musu Cozmescu, nu face aşa poznă, 
că ţip !

— Bine, bine, lasă că-i ţipa pe urmă... să 
me vir?

— Şezi binişor unde eşti... dacă ştiam de una 
ca asta, zeu că nici nu veneam.

— Im pare rëu
— Ba zeu, judecă şi dumneata... frumos ar fi 

să ne prindă aici pe amëndoi ?
— Parcă am să român căt lumea? më ’ntorc 

car la mine.
— Da de...
— Parol !
— Apoi...
— Hristachi! Hristachi! se auzea tocmai de la 

a patra cabină.
— Ce este cucoane Lascaraki ?
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— Te-ai vérit?
— M’atn. Nu te tome, cucoană Aristi...
— Valeo că tare-i rece, b ine-a făcut Profira că 

n’a venit. Ce zici ?
— Arimcă-te şi dumneata Jdintr’o dată... iiu-i 

eaşa cucoană Ari síi ?
— Ba zeu nu... mie ’mi place in tăi incet ince; 

şi apoi de-o dată ţîşti ! respunse cucoana Aristi ta. 
— Singur eşti acolo Hristaki?
— Da de unde! cu cucoana Aristiţa.
— Ei lasă, musiu Cozmescu! se poate să me faci 

aşa de ris ?
— Cine-i la mijloc intre noi? întrebă Petreanu. 
— Habar n’ara; vtd că tace cum ’i chitucul.
— Da cu însurătoarea cum o duci ?
— Aşa ş’aşa, nici bine, nici rău... parcă a ’nce- 

put să se mai îmblânzească meluşca... cum voiu 
scăpa de dulău, ’i treaba gata.

— Ştii că ’mi mărit fata ?
— Ştiu; să-idea Dumnezeu noroc şi copii mulţi! 

ştii vorba ceea: mulţimea copiilor, averea românului. 
— Şi dumitale asemenea.
— Mersi; căt i-s eu de tomnate, tot am să mai 

torn vre-o trei-patru copii; ce dracul cred c’a fi şi 
fata Agripinei harnică ca. măsa.

— Numai s’o păzeşti bine... căci pe unde o să
rit capra, mai presus are să sarăeada.

— Eu ’i-s popa. Uliu! că rece-i cănd eşi, 'ţi 
clănţănesc toţi dinţii.

— Stăi Hristaki, să eşim d’odată, eată-mă’s şi 
eu afară. Brrr! o prostire Ilerşcule, cam uitat 
s’aduc de-acasă!

Cum eşi din cabină, Ilristea remase^ inmărmu-
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rit când vëzu înaintea sa pe Valerianu, care-1 aş
tepta de multă vreme afară. Nici lui Petreanu, 
nici lui Hristea, nu le venise ’n minte cine putea 
să fie intre dânşii, in cabina din mijloc! Fără a-i 
zice un singur cuvent, Valerianu merse spre Coz- 
mescu, ’i trase doué palme, şi dintr’o ’mbrăncitură 
i-1 aruncă in apă; apoi se depărta cu sănge 
In urma sa, Iiristea se sbătea in apă şi cu 
greutate Iu scos de proprietarul băilor, Herşcu So- 
lomonescu. După această ruşine, nu-i mai româ
nea fostului primardecăt să-şi rësbune intr’un chip 
deosebit; cu toată teama ce avea de transilvă
nean, el ’şi luă repede hotărirea şi alese şi ziua 
in care să aducă planul seu la îndeplinire.

Valerianu scrise îndată Măriei şi ’i împărtăşi 
toate vorbele lui Oozmescu ; el ’i istorisea cum ’l 
pedepsise pe acesta şi-o ruga să nu lipsească delà 
intălnire, căci ora despărţirei se apropie cu repe
ziciune şi de sigur că la munte ei nu puteau şă-şi 
scrie cu atâta uşurinţă unul altuia.

«Va trebui să ne gândim bine dacă mai este cu 
putinţă de răbdat o asemenea viaţă şi dacă tre- 
bueşte să mai stăruim incă mult timp in asculta
rea de nişte oameni nesocotiţi ; noi ne-am făcut 
datoria şi le-am arătat că iubirea noastră nu e o 
înflăcărare trecătoare a tinereţei, ci o simţire a- 
döncä şi trainică. Şi tot poate ne-am fi hotărit să 
rupem legătura ce ne uneşte, dacă acei oameni 
n’ar fi fost împinşi decăt de binele copilului lor; 
acum insă ştii cari le sunt gândurile şi ai aflat căt 
cântăreşti in inima lor, când de cea-laltă parte a 
cumpănei se află setea de aur !»

Oozmescu insa nu putea să ’nghită ocara ce pă-

! rece.
mare
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tise înaintea atâtor oameni : de-acum remănea 
pana şi de risul copiilor, cari-1 arătau cu dege
tul ; de ruşine nici nu eşea pe uliţi şi inima lui 
era sfâşiată de o mulţime de patimi ; de astă-dată 
şi frica şi toate cele-lalte simţiri periseră dinaintea 
urei ce avea pentru transilvănean şi-a ciudeide-ai 
fi respins intr’una de fiica lui Negradi. Nu aştep
tase şi el destul ? nu-şi împinsese răbdarea pănă 
la cele din urmă margini ? şi ce folos ’i adusese 
aceasta? Maria se purta tot astfel cu densul, şi 
Valerianu ajunsese de-o obrăznicie fără seamăn ; 
măine-poimăine, el putea să o fure şi să fugă cine 
ştie unde ; ce mai remănea de făcut in asemenea 
împrejurare ?

Şi măcar dacă Agripina şi cu Alecu s’ar fi a- 
rătat mai dărji cu densa; dar se vede că cea d’en- 
tăi era inriurită de cuconu Dimtraki şi cel d’al 
douilea de Iorgu şi de Zlotescu. Nu e vorbă, Ne
gradi era să aibă mai tărziu nevoe de bani, şi 
Hristea putea să-i pună atunci cuţitul la gat; dar 
putea el să aştepte atăta timp ? şi dacă se neme- 
rea să-i meargă bine la moşie anul acesta ?

Hristea ’şi punea sute de ’ntrebări şi găsea res- 
punsurile cele mai potrivite cu starea sufletului 
seu.

— De-acum s’o sfirşit ! trebue să-mi meşteresc 
singur lucrurile şi să prind şoarecul in capcană 
cum ştiu eu ; pe urmă vom vedea dac’o mai zice 
ba, duduca; căt despre ungurean, şi-a lua el sin
gur tălpăşiţa, când s’a ’ncredinţa că nu mai are 
încotro.

Hristea mai vorbi o singură, dată cu cucoana
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Agripina, şi vëzënd că* nu poate isbuti de loc prin 
ajutorul ei, eşi zicënd :

— Să ştii că de-acum nu mai. rëspund de cele 
ce se pot. intëmpla !

— Sëraca’n de mine, Hristaki, nu ştiu ce Û 
s’o năzărit astăzi... aşteaptă şi tu pană ce 
intoarce la munte ; acolo o fi şi tată-seu şi-om 
sili-o să facă ceea ce ne rogi. tu.

—• Când plecăm? întrebă Iiristea delà uşe.
— Poimăine, dacă voeşti.
— Ţi-ai dat cuventul ; poimăine plec şi eu cu 

dumneavoastră.
— Şi cată de te-astempără...
— După ceea ce mi-o făcut vengherul cel calic, 

’rni cei să mai m’astămpăr?...
— Şi ce ai de gând să faci pănă vom pleca la 

munte ?
— Asta-i treaba mea.
Zamfira mai fusese trimeasă incă de vre-o doue 

ori la ţară şi pusă sub paza unui argat ; dar ţi
ganca 5şi-l câştigă uşor pe acesta şi găsi chipul să 
se ’ntoarne ; acum Iiristea o ’nvinovăţi că i*a fu
rat mai multe lucruri din casă şi-o dëdu pe măna 
comisarului Surcică ; de căt-va timp era inchisă’n 
temniţa judeţului, ca prevenită ; pănă să o ju
dece, Cozmescu nu mai era să fie supărat de 
dënsa.

A douazi, cucoana Agripina se sculă de dimi
neaţă şi ’şi rëndui lucrurile ca pentru plecare ; ea 
făcu mai multe vizite şi pe urmă se duse să se 
mai înţeleagă şi cu jupăn.u Solomon Wortmann.

— închinăciuni lui cuconu Alecu, ’i zise pre- 
prefectul Manolache Grozăvescu, pe-a cărui ne-

ne-om

;
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vasta o cunoştea îndestul *de bine; spune-i mata _ 
că nu-i vina mea dacă guvernul nu-i mai arată 
atata încredere... dar am să fac toate chipurile 
să’l ţin; de voiu avea nevoie, am să’i scrin şi să’l 
chem in Peatră a ne putea ’nţelege mai uşor. 
Căt despre afacerea răzaşilor, spune-i mata că să 
aibă toată-Încrederea- in mine.

— Me rog matale...
— Şi să nu uite de păstrăvi, mi-o făgăduit de 

mult.
Inserase, şi-o păclă deasă se lăţi peste toate 

dealurile; umbrele se ’ntindeau cu repeziciune şi 
vuetele ’n ce pură să se piardă, pană când se ră
riră detot; din cănd in cănd nu se auzea decătpe 
unelocuri duruitul vre-unei trăsuri său lătratul câ
nilor; in partea mai de jos a oraşului, tăcerea nu 
era aşa de adăncă; apele repezi ale Bistriţei mur
murau intr’una lovindu-se de maluri şi de stânci. 
Din depărtare mai strebăteau şi cele din urmă su
nete ale vre-unui cântec trăgănat de jale.

Luna se ivise pe cer, p’un cer lin şi plin de 
stele; lumina ei gălbue părea şi mai aurită din 
pricina ţarcalanului ce strălucea in jurul seu. Za
rea toătă era albie şi lumini roşetice şi albastre 
se jucau pe dealuri şi pe munţi.

Maria stetea ’n odaia ei, cufundată pe gânduri, 
şi se speria ea insăşi de bătăile inimei sale; mi
nutele treceau incetul cu încetul, căci aşteptarea 
pare a lungi timpul intr’un chip nemăsurat. Bă
tuseră noue şi jumătate, şi acum acul delà ceasornic 
începuse să se apropie de zece.

Agripina dormea in celalalt capăt al casei; pe 
la densa nu se auzea nimic, ca de obiceiu, căci



219

Forăscu intra şi eşea cu cea mai mare băgare ele 
seamă. Cuconul Dimitraki, care dormea intr o o- 
daie apropiată de aceea a Măriei, ca nealtădată, 
nu era acasă; in singurătatea ei, Maria ’ncepu să 
se teamă şi mai mult, şi se mira, cum se face ca 
moşul seu să nu vie; ea nu ştia că Iiristea Goz- 
mescu făcuse toate chipurile să scape de densul 
ţinăndu’l căt se poate mai mult timp depărtat; 
pentru acest scop însărcinase pe Bogoslov şi pe 
locotenentul de pompieri, Arsenie Mihăilescu, să’l 
ţie căt vor putea mai mult la partida de cărţi ce 
se făcea in acea seară la cuconul Lascaraki Pe- 
treanu; el ’i sfătui ca la nevoe chiar să piardă 
intr una, spre a ameţi pe moşneag, şi le făgă
dui că le va răsplăti indoit. Slugile ele prin casă 
fură toate cumpărate, aşa incăt Iiristea putea să 
fie sigur de isbăudă.

Bătuseră zece ore şi. jumătate, şi Maria incepu 
să se plimbe prin odaie, in prada celei mai mari 
neliniştiri; Valerianu trebuia să fie jos şi s’o aş
tepte... iără ’ndoială că el venise ceva mai nrinte 
do timpul hotărit pentru intălnire. Spaima o cu
prinsese, ş’acum se ’ntreba dacă trebue să meargă 
sau nu la intălnire.

In: fund, cucoana Agripina vorbea cu Forăscu, 
care se ’ntinsese şi se desbrăcase ca la el acasă.

— Cănd ai şti Mitică, căt sunt de zăpăcită !
• — Pentru ce ?

— Mă mai. întrebi pentru ce? nu-ştii că m’arn 
deprins intr a tata cu tine, incăt. mă prinde groaza 
cănd mă gândesc că d’acum inainte am să rămăn 
singură... ba mai rău incă, am să fiu nevoită să 
irăesc cu Alecu !

s
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— Tot vom găsi noi un chip să ne putem în
tâlni; unde crezi c’ar fi mai nemerit să ne dăm 
randevú?

— Prin Peatra n’am să pot veni aşa de des; 
pe la munte n’ai să vii tu... doamne, reu ai făcut 
de te-ai sfădit cu Alecu î

— N’a fost vina mea...
— D’aceea cred c’ar fi mai bine să ne putem 

intălni aşa ’n vr’un loc intre tërg şi Lunceşti, 
să’mi fie aproape şi mie şi ţie.

— La Bicaz?
— La Bicaz, bine zici ! are acolo Anton o că

suţă foarte ’ndemănatică, pe care ar putea să ne-o 
deschiză cănd i-o vom cere...

— Să ştii atunci, că am să viu de doue sau de 
trei ori pe septemănă.

— Numai? eu aşi vra să te ved in toate zilele, 
Miticuţule, zise Agripina lipindu-se de pieptul lui 
Forăscu. Să ştii că n’am să stau mult la munte... 
poate vom isbuti acolo să facem pe Maria să’nţe- 
leagă că trebue să ia pe Cozmescu.

— Numai decăt...
Cucoana Agripina se alipea tot mai mult de ad

vocat
Sunaseră un-spre-zece. După ce se ’ncredinţâ că 

nimeni nu poate s’o aiidă, Maria se sculă cu re
peziciune şi tremurănd se ’ndreptă spre terasă. 
Valerianu, care stătuse toată vremea cu ochii a- 
ţintiţi la fereastra odăii unde dormea Maria, o aş
tepta neliniştit. Ei căzură unul in braţele celui
lalt şi mult timp nu putură să’şi spună un singur 
cuvënt.

— Sunt atăt de fericit, incăt par’că nici n’am



221

nevoe să’ţi mai vorbesc... zise Valerianu dup.’o 
lungă tăcere.

— Leon, căncl ai- şti căt te iubesc ! pentru tine 
am îndeplinit un lucru, pe care mai nainte nu l’aşi 
fi făcut in schimbul averilor lumii*..

— O cred, şi d’aceea şi iubirea şi recunoştinţa
mea sunt fără margini... dar timpul trece; curënd 
ne vom despărţi, şi cine ştie cănd va voi norocul 
să ne mai vedem... • -

— Ne-om mai vedea, sunt sigură de aceasta...
— Dacă vom şti să luptăm împotriva relei sorţii 

şi să ne slujim de toate prilejurile ce ni se -vor.în
făţişa-... nu’i aşa Mario?

— Ştii că sunt gata in totdeuna să te-ascult...
— Păn’atunci insă, nădejdea.e foarte slabă şi 

trebue să luăm o hotărire...
— Să luăm, respunse Maria nedumerită.
— Ai să me iubeşti tot atăt şi de astăzi înainte ?
— Pănă la moarte.
— Acum am să’ţi lac o ’ntrebare, delà respun- 

sul căreia atărnă fericirea sau nefericirea noastră: 
dacă părinţii tei, Mario, te-ar sili: -să iai numai 
decât pe Cozmescu, ai voi tu să laşi tot şi să vii 
cu mine ?

— Da ! respunse Maria o*un glas. şl .mai slabi
— De-acum esti a.!mea! zise Valerianu, strin- 

gănd’o ’n braţe şi sărutând.’o cu ’nfocare. Să fim 
cuminţi insă... noaptea ’i foarte înaintată şi ar 
putea să ne zărească cineva. Intoarnă-te Mario, şi 
iii liniştită şi fericită, precum voiu fi eu de-a pururea 
de astăzi înainte.

Valerianu întovărăşi pe iubita lui pănă a- 
proape dé uşe; acolo ’i mai şopti vre-o căteva

i
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cuvinte la ureche, ’i săruta mâna, şi se depărta a- 
runcănd clin căncl in cănd o privire inapoi spre 
fereastra Măriei. Nu apuca insă să facă trei-zeci 
de paşi, pe cănd era abia in dreptul terasei, auzi 
de-odată un ţipet straşnic; el se ’ntoarse cu repe
ziciune si căuta să’si dea seamă de ceea ce putea 
să tie. ■

In odaia Măriei părea a ii turburare mare; doe 
umbre se jucau pe pereţi şi in curencl Yalerianu 
auzi lămurit:

— Leon! Leon! ajutor.:.
Intr’o clipă acesta fu la uşa Mari pe care mo 

găsi închisă; dintro izbitură de urner ei,o siără 
bucăţi şi- intră ’n odae.

Ilristea, gaiben la faţă, cu ochii ’n sănge căuta 
să atragă la densul pe Maria, care insă fusese 
păn’acuma destul de tare spre a-i se împotrivi. 
Cum vëzu pe Yalerianu, ea se făcu ca moartea 
şi căzu leşinată; Cozmescu era buimac şi închi
puirea lui semăna in totul cu aceea a unuinebun.

— Primeşte;ţi resplătirea, ticălosule! răcni tran
silvăneanul trimiţendu-i un gionţ in cap...

Din fericire pentru ilristea, revolverul tremura 
in măna duşmanului sëu, incătplumbul nu-1.atinse 
decât la inner, rănindu-1 puţin. Pănă să aibă vre
me Yalerianu a trage o a doua lovitură, căte-va 
slugi şi intraseră ’n odae; toată curtea era ’n pi
cioare: unii strigau hoţii! alţii- boerul! Cuconul 
Dimitraki sosise şi él -şi se repezi ’n odaea ne
poatei sale, unde căzu ’n genunchi lângă densa ; 
Agripina alergă in cea mai mare neorendueală 
din cela-lalt capăt al casei, lăsând pe Forăscu ’n 
voia lui Dumnezeu. Advocatul crezu că a sosit
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Negradi pe neaşteptate de la moşie şi de spaimă 
o şterse la papuc spre. casă. La papuc, adecă vor
bă să fie, căci el ’şi lăsă in urmă şi papuci şi pă
lărie şi surtuc şi jiletcă, in siirşit tot ce poate al
cătui o îmbrăcăminte cuviincioasă.

In urma lui se- făcu o zvoană neauzită; unii 
alergau după doctor, alţii stropeau de . Maria cu 
apă, şi ’n învălmăşeală se loveau cap in cap.

— Ce-.ai făcut Hristaki, pentru Dumnezeu!.
Ilristea tăcea.
— Ce câţi aici, domnule Valerianù?
— Am scăpat cinstea casei dumitale !
— Frumos chip de-a scăpa cinstea oamenilor, 

primejduind’o şi mai tare! respunse ea;
— Aţi iace bine să nu mai staţi nici unul :aci, 

zise cuconul Dimitraki după.ce Valerianu le mai 
lămuri lucrurile.

— Aveţi dreptate... aştept să plece acest om 
înaintea mea, zise el arătând cu degetul pe Coz- 
mescú.

— Haide, ieşi ! ce mai stai domnule? striga cu
conul Dimitraki, care părea a se ii schimbat cu 
desăverşire, atăt era de posomorit.

Ilristea plecă îndată.
— Acum încredinţez pe domnişoara Maria in 

măinile dumneavoastră... fie ca isprăvile domnului 
Ilristea să ve lumineze odată şi să nu ucideţi in 
darn o copilă nevinovată!

— Da nu ieşi de-aice domnule, ţipă cuconul Di
mitraki sborşindu-se către celalalt; ce ar. fi'dacă 
ar da fata cu ochii d& dumneata ? Valerianu se 
închină şi ieşi.

-T- Eşiţi şi voi afară! ce holbaţi-ochii aşa ; parcă
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s’ar fi ’ntëmplat cine-ştie ce ! afară, că vë sgălţii 
acuşi cu nepus in masă, răcni clin nou betrănul 
către slugi.

— Ei, ce mai zici acuma Agripină ?
— Vina mea e?
— Dar a cui? Ascultă; am să*ţi vorbesc fără co

tituri, ştii colea de-a dreptul; mie nu mi-o dat Dum- 
nexeu nici un copil, de-aceea ţin la fata asta ca 
ia ochii din cap şi aşi fi in stare să fac nu ştiu ce 
ca s’o vëd şi pe densa fericită. Dar dumneata ? 
Inlocsă-i faci mulţămirea, asculţi de haita cea de 
Ilristea, de care te temi fiindcă ti-a aflat secretul.

— Ce secret?
— Nu te mai face că nu ştii... tot tërgul ostie 

că trăeşti cu Forăscu şi cănd am trecut adina- 
orea prin odae pe la dumneavoastră i-am zărit ca
trafusele, pe cari le-a lăsat de spaimă.

— Nu-i adevărat!
In acest timp Maria se deşteptă şi dezmete- 

cindu-se puţin se uită speriată prin casă. Agri- 
pina şi cu Dimitraki se apropiară de densa. Cu- 
rënd ea căzu in braţele lor şi şiroae de lacrămi 
curgeau din ochii ei; pieptul i se bătea cu o tărie 
nespusă şi tot trupul ei tremura.

Mama şi moşul sëu o veghiară toată noaptea şi 
întrebuinţară toate mijloacele ca s’o adoarmă pu
ţin, dar in zadar. Doctorul le spuse a doua zi că 
e cu putinţă ca Maria să remănă cu bătae de i- 
nimă; ’i rendűi linişte şi aer curat.

Doue zile ea nu vorbi un cuvent; ea nu manca 
mai nimic şi nu. respundea de loc la întrebările 
ce i se făceau.

Neculae Brusture sosise dé Ia munte cu doi plă-
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eşi sdraveni şi cu porunca să aducă pe cucoana 
şi pe duduca; ele erau să fie întovărăşite numai 
de cuconul Dimitraki, căci se ’nţelege de la sine 
că lui Hristea Cozmescu nu-i mai dedea măna 
pentru mult timp să se arate ’n faţa lor.

In sfirşit, plecară cu toţii ; Maria era invălită 
intr’un şal mare şi se întinsese in fundul trăsurei 
lângă mama ei ; cuconu Dimitraki ’i ţinea mâinile 
şi o privea intr’una. Pe capră era un fecior boe- 
resc înarmat cu o puşcă a lui Iorgu şi cu doue 
pistoale ; in urma trăsurei veneau călări Neculae 
Brusture şi cu cei doui plăeşi.

Aerul răcoritor al munţilor şi încântătoarele pr-i 
velişti parcă revărsau oare-care linişte in sufletele 
drumeţilor, sbuciumaţi de atâtea gânduri şi de-a- 
tătea chinuri ; insă, aceea pe care trebueau să o 
liniştească mai mult, stătea nepăsătoare înaintea 
atâtor minuni. Mănăstirea Bistriţa, cu frumosul 
drum umbrit de arbori, Păngăraţii şi Bisericanii, 
ce se zăreau in dreapta pe nişte dealuri foarte 
inalte, toate treceau pe dinaintea ochilor ei fără a 
o mişca câtuşi de puţin.

Pe une locuri dealurile se îndreptau aşa incăt 
trăsura mergea pe un drum neted, pe aiurea dea
lurile se ’ngustau şi drumul se ’ntindea tocmai pe 
malul Bistriţei, care adeseori era foarte inait. Pe 
acolo caii mergeau la pas, căci uşor se pot intăm- 
pla primejdii.

Tocmai in spre seară, călătorii intrară in Lun- 
ceşti ; la curte, toată lumea era in ceardac ; Iorgu 
şi cu Zlotescu veniră pănă la poartă de intimpi- 
nară pe cucoana Agripina şi pe Maria.

15
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XV.

Alecu Negradi aştepta cu mare nerăbdare reîn
toarcerea familiei sale din Peatra ; el insă nu ştia 
nimic din cele ce se intemplaseră in nefiinţa sa, 
căci Agripina păstra cea mai mare tăcere in pri
vinţa uneltirilor lui Hristea, precum şi a surprin- 
derei acestuia in odaie la Maria de cătră Valéri
áim. El era foarte voios că ajunsese in sfirşit să- 
şi revadă fiica şi nu mai remănea îndoială că delà 
dënsa nu putea să afle mare lucru ; nu e vorbă, 
se cam mira de slăbiciunea şi de întristarea 'ei, 
dar credea că sunt pricinuite tot de amintirea 
dragostei ce avusese pentru transilvănean. Timpul, 
care îndreaptă toate, va îndrepta şi aceasta, zicea 
el cu încredere ; şi apoi munţii, aerul curat, plim
bările, petrecerile, nu vor izbuti oare să o ’nsănă- 
toşeze pe deplin?

Negradi cumpărase un cal foarte frumos şi în
destul de blând pentru Maria, căreia ’i plăcea a 
umbla călare ; ’i îngrijise odăile unde era să şadă 
şi băgase in toate boalele pe Dănilă bucătarul :

— Vai de capul teu cănd nu i-a plăcea ceva du- 
ducliii ! auzitu-m’ai ? să-i faci tot ce i-a pofti gus
tul şi ţi-a porunci !

— Sërut mâinile, cucoane Alecule... s’a mai 
plăns cine-va vre-o dată de mine ? numai in ca
taifuri şi’n baclavale am s’o duc.

— Ţiganul tot ţigan... fă lucruri sănătoase, bre, 
şi nu umbla cu fleacuri şi nu te lăuda prea mult : 
ştii că la lauda mare sac mititel 
şi te pune pe lucru !

acum eşi afară



997/vv f

Mama Ileana era de-o veselie nespusă decanei ii 
venise «îngeraşul» ei din tërg.

— Lasă duducuţă, nu mai fi supărată, că am să 
•te ţin pe palmă...

— Nu mi-e de viaţă, mamă Ileano ; mai noro
cită aş fi dac’ aş muri...

— Vai de mine, duducuţă, nu vorbi aşa vorbă 
mare... să dea Dumnezeu să nu fie intr’un ceas 
rëu... spune mai bine mamii ce ai, ce te doare şi... 
după cine? să ’ţi Iac o vrajiturăsă meargă vestea ! 
ştiu eu o treabă cu nişte oase de lilieci prinşi in 
ajunul crăciunului, de lărmeci pe cine ţi-a pofti 
gustul...

— Altă dată, altă dată... lasă-me acuma mamă 
Ileano, că nu ’mi trebueşte nimic, respunse Maria 
zimbind pe jumëtate de credinţele vechei sale 
slujnice.

Fiica lui Negradi n’ ar fi voit să scape prilejul 
ce-i înfăţişa intemplarea delà Peatra şi prin care 
ar fi putut să peardă cu totul pe Cozmescu in o- 
chii tată-seu ; dar teama sa era că trebuea să a- 
mestece şi pe Valerianu, şi ori şi cum ar fi, ru
şinea ei de fată nu-i ingăduea să vorbească de 
nişte lucruri pe cari nu ’şi le aducea aminte de- 
căt cu cea mai mare groază. Maria se ’ncredea in 
iubirea ce avea cuconu Dimitraki pentru densa şi 
nădăjduea că acesta cel puţin, dacă nu şi mă-sa, 
va stărui pe lăngă Negradi să depărteze pe 
Ilristea după o asemenea purtare din partea lui. 
Acum traiul părea a-i fi şi mai uşor şi nădejdea 
in viitor şi mai mare, din pricină că avea lăngă 
dënsa pe Iorgu şi pe Zlotescu, ce căutau toate 
•chipurile să o iacă să se mai înveselească şi o spri-
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jineau clin toate puterile sä înduplece pe cei ce 'i 
erau in potrivă.

— De-acum, moş Dimitraki, pe lucru ! dum
neata pe lângă tata, eu şi cu Petrăchel pe lăngă 
mama ; ce clracu ! vom izbuti noi mai la urmă să 
scăpăm pe Maria din ghiarele lui Hristea.

— Eu ’s hotărit să me stric cu tătă-teu dacă 
n’a voi să me asculte... am să-i spun una şi bună;, 
dacă n’a eşi din îndărătnicia lui, ’1 las sănătos şi 
me duc: nu-mi trebuemie să veci aşa nedreptăţi!

— Bine mai vorbeşti, moşule ; şi Petrachi a 
’nceput să te iubească de o bucată de vreme...

— Mare pricopseală!... are de gând să ’mi ceară 
vre-o căţi-va galbini...

— Ba nu; clar ţine şi el la Maria, şi căncl te 
vede că faci atăta pentru densa, nu poate să nu 
te privească cu altfel de ochi...

— Petrachi mai mult urăşte pe lîristea decăt 
iubeşte pe Maria, ştii, clecănd n’a voit să-l iea la 
primărie...

Zlotescu in adevőr văzuse cum ’i scăpară clin mână 
o mulţime de slujbuliţe care de care mai îndemâ
natice : nici vameş la Prisăcani nu fusese rânduit, 
nici casier in Peatra, nimic ! El stăruise odată pe 
lăngă Cozmescu, pe căncl acesta era primar, să-i 
clea postul de casier la primărie, clar nu'izbutise, 
şi de atunci păstra o ură ne’mpăcată in potriva 
lui. Hristea se căia acum, căci nici cu primăria nu 
rămăsese, nici pe Zlotescu nu putea să-l mai aibă 
in partea sa.

Fostul primar se sbuciuma departe, in tërgui 
Petrii ; in singurătatea lui, toate cele intămplate 
luau o închipuire din ce ce- in mai groaznică şi

r
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viitorul i se arăta şi mai înfricoşat. Valériáim 
rămăsese şi el in Peatra şi cine ştie ce mai plă
nuia acum secuiul dracului ! ce nu era destoinic 
să facă un om cu-o fire atăt de îndrăzneaţă ! paza 
era de prisos, căci ticălosul putea să vie intr’o bu
nă dimineaţă in casă la densul şi să-l omoare ! 
de reclamat nici nu era vorbă, căci de s’ar ii a- 
flat lucrul, cine era cel mai mare vinovat ?

Părea că norocul ’l părăsise pentru tot-deauna ; 
Agripina plecase la munte cu fiica, ei ; aceasta era 
să fie sprijinită de cuconu Dimitraki şi mai la 
urmă şi Negradi nu trebuea să se lehemetisească 
de atâtea vorbe -şi de atăta calabalîc? şi cine ştie 
ce mai iscodeau şi mai plănueau prin prejurul lui • 
tâlharii cei de Iorgu şi de Zlotescu ; căte clevetiri 
nu erau ei să izcodească pe seama lui !

In asemenea imprejurări, Iiristea simţi că e de 
neapărată trebuinţă să se ducă şi el la munte ; ori 
căt nu i-ar fi venit aceasta la socoteală, trebuea 
numai decăt să o facă, dacă nu voea să lase lu
crurile neisprăvite. Spre a pregăti sosirea lui, 
Cozmescu scrise o scrisoare Agripinei şi alta lui 
Negradi, in care ’i istorisea pe larg toate mişeli- 
ile sale, dar acoperindu-le cum voea el şi răstăl
măcind u-le incăt toată vina să cadă pe transilvă
nean .

«Sărut mănile cucoane Alecu !
«Mai intăi de toate doresc ca mica mea epistolă 

să vă găsească sănătos; căt despre mine, veţi afla 
că din mila creatorului mă aflu mediocru şi că ard 
de dorinţa de-a vă vedea. Pe aici e cam cald şi 
de aceea am să iau indrăsneala să viu pe la dum
neavoastră, unde’i ceva mai răcoare. Ceea ce mă
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supără insă, sunt vorbele ce s’au respăndit prin 
tërg de-o bucată de vreme şi cari, după căt ani 
auzit, trebue să fi ajuns şi la urechile matale. Nu’i 
adevërat c’am intrat eu intăi cu deasila in odaia 
duduchii, Maria; ungurul era acolo cănd am venit şi 
eu cu cucoana Agripina; şi de nu săreau mai multe 
slugi, era să me omoare canele. N’am vëzut incă 
om aşa nelegiuit ! dacă nu veţi lua rnesuri de pe 
acum, eu vë spun că are să fure pe duduca Ma
ria, căreia i-a intors minţile de nu mai ştie ce mai 
face! Cred că e destulă grozăvie din partea lui 
să intre noaptea in etacul demoazelei; pană unde 
vraţi să mai trăgănaţi lucrurile ca să nu mai fie 
prea tărziu? De aceea te rog, cucoane Alecule, să 
socotiţi bine şi să’mi daţi un respuns lămurit ori 
intr’un fel ori intr’altul: eu m’am săturat de-a um
bla ca căţeii pentr’un lucru care e tot atăta in bi
nele dumneavoastră căt şi intr’al meu.

«închinăciuni şi sărutări de măni cucoanei Agri- 
pinii».

— Ce ’n semnează caraghiozlicul ista, întrebă 
Negradi pe nevastă sa, cănd isprăvi de citit seri- . 
soarea; uite ce’mi scrie Uri stea.

Agripina luă scrisoarea şi-o citi cu cea mai mare 
băgare de seamă; ea o sfirşise şi tot nu’i venea 
să ridice ochii de pe densa.

— Pare a fi adevërat lucrul, după cum se vede; 
de ştieam că s’o ’ntëmpla asemenea lucruri in 
nefiinţa mea, de sigur că nu lăsam pe Maria in 
Peatra numai sub privegherea dumitale.

— Dar nu era şi Dimitraki cu mine?
— Dimitraki! după căt vëd, aţi ajuns să’l pur-

!
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taţi de nas pe bietul om... lasă;că am să’l intreb 
şi pe densul.

— Eu mi-am iăcut datoria de mamă şi m’ara 
trudit destul să fac pe Maria să’nţeleagă; dar a 
fost chip? nu’i mai eşea din minte ungureanul... 
nici nu vrea s’audă cănd ’i vorbeai de altul; pe 
semne că la urmă a ajuns ea prea departe cu 
densul, de vreme ce-a ’nceput a se ’ntălni ’n gră
dină. Ce s’a ’ntemplat in seara aceea intre Maria, 
Valerianu şi Hristea, nu ţi-oiu putea spune cu de
sluşire; dar cănd i-am găsit pe tustrei, Maria era 
leşinată, şi Valerianu era gata să tragă o adoua 
lovitură de revolver in Cozmescu...

— Cine a intrat intăi ?
— Eu cred că Valerianu, adecă ’i mai mult de

cât sigur, fiindcă Hristea stătuse toată seara 'n o- 
daie la mine; ’mi era aşa de urit incăt ’l rugasem 
să stea mai mult timp decăt ’i era lui obiceiul; 
peste vr'o căteva minute după eşirea sa, am au
zit împuşcătura...

— Ce zici, Dimitraki, de istoria asta, intrebă 
mai târziu cu conul Alecu pe frate-seu.

— Ce zic? Dumneata crezi toate minciunile lui 
Cozmescu, precum şi-a cinstitei dumitale neveste; 
d’aceea cred că’i de prisos să’ţi mai spun părerea 
mea...

— Dacă ştii ceva, e de datoria ta să’mi spui... 
chiar dacă m’ar supăra ceva vorbele tale.

— Poftim! acum supărare nu’ţi ajunge... bre 
omule, te ’nşală toată lumea şi tu nu vrai să des
chizi ochii ! Hristea, vëzënd că nu poate să isbu- 
tească să ia fata cu binişorul, a vrut să ’ncerce 
şi cu sila, doar va putea măcar . aşa s’ajungă la
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scop; noroc că ’n Jsara aceea se afla Valerianu pe 
acolo, că ţi se făcea casa ele ruşine...

— De ruşine, zici? dar nu mi sa făcut de ru
şine şi fără de asta? par’că n’a aflat lumea delà 
slugi tot ce s’a ’ntëmplat? ş’apoi să’mi spui, me 
rog, ce căuta şi Valerianu ’n noaptea aceea prin 
grădină; venise el aşa de flori de cuc, sau mai a- 
vea dumnealui şi alte gânduri?

— Dacă ţi’oiu spune, n’ai să me crezi; Vale- 
lerianu nu-i om d’aceia de cari socoteşti dum
neata; dacă aştepta ’n grădină pe Maria, de si
gur c’aceasta ’i dedese voe să vie, de vreme ce 
are toată increderea ’n el, pe cănd IlrisLea voea 
>ă intre cu deasila ’n odaie la densa. Crede-mëpe 
nine: am fost de faţă, ştiu toate şi mai ştiu şi 
alte lucruri, pe care nu vrau să ţi le spun deo
camdată.

— Ce lucruri? ce lucruri? me rog spune-le, ştii 
că mie nu’mi plac secretele; lămureşte’mi bine 
cum stă treaba şi atunci ţi-oiu da dreptate; altfel 
mai bine făceai de nu’mi vorbeai nimic.

— Mê scoţi din sărite, nu alt-ceva, cu vorbele tal©; 
eu ’ţi spuiu că am vezut tot cu ochii; dacă femeia 
ta ’i de altă părere, apoi...

— Apoi?
— Apoi... ştii de ce-o remas ea atăta vreme ’n 

Peatra? ştii de ce ascultă orbeşte de llristea, de 
ce nu vrea

— De ce ?
— Dacă ţi-aşi spune că Forăscu.,.
— Destul! me rog, nu vrau să mai aud nimic; 

mi-aţi iăcut de-ajuns capul darabană cu sute şi sute 
de vorbe care de care mai gogorate ; vrai

L

I

să intre ’n voia Măriei ?

ear
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să se vire zizania ’ntre noi? dacă ar fi fost altul 
in locul tëu, l’aşi fi luat cu toropala.

— Eşti de acei, pe semne, cari, chiar dacă. ar 
vedea cu ochii, na’r crede...

— Lasă-me te rog Dimitraki, nu íme mai tur
bura; destule am păţit pănă acuma; vrai să mi-se 
intëmple ear ceva? lasă mai bine toate cum sunt, 
căci de m’oiu mânia earăşi, apoi dciu la dracul şi 
femee şi copii şi tot, şi me jur să nu mai vëd pe 
nimeni.

— Bre! bre! bre!ce om te-ai mai făcut! să crap 
deţi-oiumai spune de-acuma vr’un cuvent... eu n’am 
vrut să-ţi deschid ochii de căt fiind că-i şi beata 
Maria la mijloc... de astăzi inainte Dumnezeu să 
vë lumineze, că eu nu me mai amestec in tre
burile voastre!

— Dacă ar face toată lumea aşa, bine-ar fi; 
cei ce-or vrut să le ’mpace, le-or stricat mai rëu.

— Remăi senătos, Alecule...
— Să ne vedem cu bine, Dimitraki.
— Ui! suspină bătrânul când eşi.
Cuconul Dimitraki chemă pe Iorgu şi-i spuse 

toată istoria de la ’nceput: uneltirile lui Iiristea, 
isprăvile Agripinei, întâlnirea Măriei cu Valerianu, 
cele ce urmară indată, apoi ’i vorbi despre in- 
căpăţinarea lui Alecu.

-- N’am vezut încă aşa om netăng ca tatâ-tëu... 
m’o sastisit, nu alt-ceva, prin ideile lui şi mai la. 
urmă era să me şi mătrăşească...

— Cum se poate!
— Zeu aşa ! de acum îngrijeşte tu de Maria, 

că eu vë las cu bine... më duc in lume.

!

I

m’am
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săturat pană ’n gat şi de nebuniile maţii şi de ne
ghiobia lui frate-meu!

Iorgu întrebuinţa toate mijloacele să facă pe 
moşul seu să nu plece; el se uni şi cu Maria şi 
numai prin stăruinţele ei de-abea, isbuti să-l o- 
prească.

— De-acum pe lucru, Petrachi! zicea Iorgu 
lui vëru-sëu puţin timp după aceasta...

— Pe lucru, Iorgule! noroc că ne-o mai dat Dum
nezeu ceva ocupaţie, căci altfel era să mor deurît, 
acum tot mai merge ceva: avem ’ntăi afacerea 
Anichii lui Andrei, pe urmă aceea a Irinei, pe 
care am avut bunătatea să ţi-o trec ţie... zi că 
nu-s băeat de treabă!... împrumuta-mi te rog vre-o 
cinci franci pană măine... mai avem claraverile cu 
răzăşii lui moş Alecachi, cu tâlharii din banda lui 
Condrea şi acum la urma urmelor şi cu hoţul cel 
de Ilristea, care n’o vrut să-mi dea postul de la 
casierie, ca şi cum el ar fi fost mai cinstitde căte 
mine! N’ar fi bine să ne ’nţelegem cu Condrea şi 
săi dăm ceva să ne cotorosască el de Cozmescu 
cum i-a veni mai bine la ’ndemănă?

— Ce idei ’ţi trec prin cap! mare lucru să iasă 
vre-o dată ceva cum se cade din tine

Maria ’ncepuse a'se mai ’nsănătoşi ’n aerul priin- 
cios al munţilor: schimbarea de loc, brazii, apa, 
priveliştile, lipsa lui Hristea, păreau că’i pricinu- 
esc mult bine; fiinţa de faţă a lui Iorgu şi cara- 
ghiozlicurile necurmate ale lui Zlotescu o mai în
veseleau puţin, dăndu-i o mai mare nădejde in 
viitor; cu mamă-sa vorbea foarte rar, căci cucoana 
Agripina era cuprinsă de cel mai mare neastem- 
për decănd părăsise Peatra; se vede că nu era aşa
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de uşor precum ’şi închipuia să se ’ntălnească cu 
Forăscu la Bicaz; cuconul Alecu stëtea mai toată 
ziua pe cămp, sau prin munţi, sau pe malul Bis
triţei, aşa incăt Mana era mai mult singură, dar 
ducea o singurătate mai plăcută decât înainte.

De câte-va zile ’ncepuse să facă mici plimbări 
călare întovărăşită sau de Iorgu sau de Zlotescu, 
şi ’n odaia din fund ’şi aşezase cartoanele şi cre
ioanele spre a desemna frumoasele privelişti ale 
Ceahlăului.

Florea Cazacul ’i adusese in taină o scrisoare 
de dincolo, care o umplu de cea mai mare bucu
rie: Valerianu părăsise Peatra şi se reîntorsese 
la moşia lui la Tulgheş; depărtarea intre Lun- 
ceşti şi Tulgheş nu era decăt de vre-o patru cea
suri, aşa incăt Valerianu putea să găsească prile
juri de-a se ’ntălni din nou cu Maria prin ajuto
rul lui Iorgu sau al lui Petrachi Zlotescu.

îndată ce primi scrisoarea lui Iiristea, cuconul 
Alecu ’i scrise şi-l rugă să vie căt se poate de 
curând la munte pentru a-i împărtăşi mai pe larg 
cele petrecute in Peatra şi a vedea ceea ce este 
de făcut. Negradi era ’ncredinţat de nevinovăţia 
viitorului seu ginere şi se mira cum un om ca 
cuconul Dimitraki putea să aibă cea mai mică 
’ndoeală despre aceasta. Cum i-ar trece cuiva prin 
minte ca un venetic ca Valerianu să poată avea 
dreptate?

Cuconul Alecu .se deprinsese a nu vedea pre
tutindeni decăt bani, mai ales de cănd cu neno
rocirile cari erau să-l ruineze pe deplin; pe Va
lerianu nu şi-l închipuia decăt ca un nenorocit ce 
cu greu ar fi putut să întrunească vre-o patru mii

|:j
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de galbeni, ear pe Hristea şi-l înfăţişa ’ntotdeuna 
intovăreşit de şase-sprezece mii de galbeni şi 
mulţi alţii incă cari puteau să mai vie de acum 
inainto. Afară de aceasta, drea, vorba, obiceiurile, 
apucăturile lui Cozmescu, plăceau foarte mult bă- 
trănului şi’şi inchipuea că Maria, după ce s’ar de
prinde c’un asemenea om, ar fi mult mai fericită 
decăt cu un sturluibat, un derbedei-, un văntură- 
ţară, in sfârşit un om de nimic ca transilvăneanul. 
Şi apoi bătrânul ’şi mai aducea aminte şi de spri
jinul puternic pe care Hristea era gata să i-1 dea 
in intămplările de faţă, şi această din urmă pricină 
avea o inriurirea nemăsurată asupra spiritului său.

Cu ţăranii se purta tot atăt de rău ca mai na
lte; ferşterul her Carl Terek fusese scăpat de in- 
hisoare, ceea ce nemulţămi tot satul, şi acum 
neţii oameni se temeau să se apropie măcar de 

pădure. De lucru nu mai era chip să scape 
nimeni şi o mulţime de pămănturi ţărăneşti ză
ceau nelucrate; recolta ere să ûe foarte rea anul 
acesta, chiar şi pentru cei cari se pregătiseră de 
timpuriu; dar cei lalţi ? nu vedeau de cat foame
tea ’naintea lor. Mulţi scăpaseră de plătit birul a 
doua oară, nu din îngrijirea unor stăpâni mai drepţi 
sau din bunătatea unor proprietari mai milostivi, 
ci numai cu ajutorul lui Condrea, care ameninţa 
cu foc şi moarte pe asupritorii sătenilor. Căteva 
case erau lipsite de braţele vănjoase ce le erau 
înainte singurul sprijin şi cari fuseseră luate cu ne
dreptul la oaste; dar această nedreptate era răs
plătită înzecit şi ’nsutit de noul tovarăş al lui Con
drea, Andrei Fulger. Acesta ’şi părăsise pamănt

nu se despărţi de iubitaşi casă numai spre a
:
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lui; intăritat asupra cruzimei şi mârşăviei cioco
ilor cari voeau să’i răpească tot ce avea mai scump, 
se hotărise să’şi răsbane ’ntr’un chip îngrozitor.

— Le-am lăsat casa şi pământul, clar multe caso 
voiu pustii şi eu; au voit să me despartă de lo
godnica mea, dar pe mulţi ’i voiu despărţi şi eu 
pentru tot-de-auna; şi dacă au avut de gănd să me 
trimeată la oaste, eu am de gănd să-i trimet pe 
ceea lume.

Intr’o zi, o mulţime de veşti, care de care mai 
surprinzătoare, sosiră la curte.

Ferşterul Cari lusese ucis in pădure de o mănă 
nevăzută ; el perise dintr’o singură lovitură de cu
ţit îndreptată cu dibăcie in inimă ; arma, hainele, 
banii, nimic nu lipseau de pe densul, ceea ce clove 
dea că pricina omorului fusese resbunarea.

— Afurisit romăn o mai lost şi ungurul dracu
lui ; bine c’am scăpat de dănsul ! ziceau ţăranii 
făcăndu’şi cruce.

Subprefectul Anton Cămărăscu venise intr’o 
iugă delà Bicaz, galben şi prăpădit.

— Ce este Antoane ? ’1 întrebă Negracli.
— Era...să...mă... omóa...re Con-drea !
Cu mare greu subprefectul se mai linişti şi putu 

să istorisească ceea ce păţise :
— Cănd mă găteam să aduc delà Bicaz pe cu

coana Agripina, care era cu For.... cu Frosina...
— Care Frosină?
— Cu... Frosina Alimpici.
— D’apoi bine, n’ a plecat la Bucureşti pentru 

pensia ei?
— De cănd s’o ’ntors ! cănd mă găteam să mă 

intőre, numai eaca ne ies înainte opt hojmalăi inar-
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maţi pana ’n clinti, ştii tot unul şi unul! După ce 
ni-au batjocorit bine şi ne-au mai ameninţat, ne-or 
luat toate paralele şi s’or cam mai dus !

— Şi Agripina ? ce ai făcut cu densa ?
— N’a vrut să mai vie... a zis că ’i e frică şi 

că vrea mai bine să ’nopteze la Bicaz şi să vie 
mâine dimineaţă.

— Şi a remas acolo cu Frăsina Alimpici?
— Bă triraeţi măine pe Brusture s’o aducă.
— Numai decăt.
— Da de răzăşii mei ce mai ştii ? zilele acest- 

tea am să inaintez jalba...
— Ai face bine să mai aştepţi mata o leacă... 
— Bă mai aştept? doar n’am nebunit; acum 
-i chita! unul s’o făcut hoţ de codru, pe altul 

. luat dracul tocmai peste munţi, unde umbla şi 
î după tâlhării ; are să ’mi fie greu să am drep

tate in potriva unor asemenea oameni? Alţii, ci- 
ne-o mai fi remas ? Ştefan Bursuc, un papă-lapte ; 
Sandu Puşcaşul, un mulălău care nu vorbeşte de
căt o dată pe an, şi incă vre-o alţi trei mămăligari 
cadenşii...

— Mămăligari şi nu prea ; nu ştii mata cum ’i 
románul ? dacă ’l laşi in pace şi nu te amesteci in 
socotelile lui, e hăt se poate de blajin şi de paci- 
nic : la vreme de nevoe ’l porţi de nas, de faci ce 
vrai cu dënsul. Dar scoate-1 din sărite, şi mai cu 
seamă atingete de dreptul lui, că se schimbă de 
nu-1 mai cunoşti! ’ţi arată o ’mpotrivire tăcută, 
necunoscută la alte neamuri, şi dacă ajunge cum
va treaba şi la ciomag, eu socot că nu este pe 
faţa pământului fiinţă mai cruntă decăt ţăranul
nostru !
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— Tot-deauna ai fost un fricos, ai să remăi cat 
vei trăi... ce ’mi spui mie vorbe late de acestea, 
ca şi cum n’aş fi eu pămentean şi nu aşi cunoaşte 
norodul şi obiceiurile de pe-aici... N’ai decât să 
te dai de-o parte, dacă nu vrai să më ajuţi ; voiu 
descurca eu singur treaba.

— Ferească Dumnezeu, cucoane Alecule, eu am 
vrut să ’ţi spun numai aşa... n’am avut doar in 
gănd să te supăr, şi ca dovadă ai să vezi cănd o 
fi vorba la adică.

— Adevërat e, me rog, că răzăşii ’s de baştină 
aice ?

— Mai adevërat nu se mai poate ; am vëzut la 
unul din ei un teanc de ispiseace ; nu ştii căt ’s 
de coţcari şi căte cărcioguri au să mai iscodească!

— Nu me sinchisesc de denşii nici căt negru 
subt unghie; să vezi ce privaşcă am să iac in ră- 
zăşime...

— Nu mai remănă indoială... mai o rugăminte 
la cuconu Manolache, mai o vorbă lui cuconu Mi
luţă, mai un ruşfet ici, o unsoare dincoace... aşa 
se câştigă procesurile.

— Ce advocat me sfătueşti să ieau ?
— Cuconu Mitică.
— Nu ’nţeleg cum îndrăzneşti să ’mi vorbeşti 

de tâlharul acela ; m’am stricat o dată cu densul, 
şi bine, rëu a fost, e tot una... destul că nu pot 
să mai am nici o legătură cu el

— Rëu faci, cucoane Alecule... n’a fost vino
vat de fel omul;... acum insă po ite să-ţi pricinu
iască mult rëu : dacă s’or duce răzăşii la dënsul, 
după cum i-a povëjui Buduşcă şi cu şleahta lui?

— Meargă sănătoşi 1

!
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— Cu toate acestea, am să me pun eu pe lângă 
cineva in Peatra să stăruiască şi să-l înduplece sa 
nu le iea partea...

— Dacă vrai... dar eu de advocat nu pot să-l 
mai ieau ; aceasta'^să-ţi iasă din minte.

Grija ce aveau Iorgu şi Petrachi pentru Maria, 
nu’i impiedeca să se ’ndeletnicească şi cu colin
dele lor obicinuite prin deosebitele sate ale moşiei; 
nu era cătun care să nu se resimtă de fiinţa lor 
la munte şi — rău şi mai mare — nu era scrii
tor sau vătaf care să nu facă ca desfrânaţii fii de 
boeri. Vizitiul Iftimie mai cu seamă ’i întrecea pe 
toţi şi căuta să ’ndeplinească in orice chip dorin
ţele cuconaşilor, umblând şi cercetând prin toate 
locurile; nu e vorbă, bacşişurile curgeau gărlă in 
punga vizitiului cu cioboatele din ce in ce mai 
lustruite şi cu mustaţa din ce in ce mai răsucită.

Petrachi Zlotescu lăsase pe Irina vărului său 
Iorgu, şi’şi luă drept ţintă pe Anica, fata Bîrsă- 
niţei; notarul umbla toată noaptea pe lăngă casa 
lor, doar va isbuti s’o intămpine şi să-i vorbească; 
uneori trimitea pe alte fete din sat s’o cheme a- 
fară, insă nu era nici atunci mai norocit. Văzănd 
că nu e chip de-a o scoate la capăt cu binişorul, 
işi puse ’n minte să pătrunză pe la miezul nopţii 
in odaia Anichii; inclatăce’şi luă hotărirea, se duse 
in tovarăşi t de Iftimie şi aşteptă in cărciuma din 
apropiere pănă ce cocoşii începură a cănta; el eşi 
pe nesimţite delà jidan, puse pe vizitiu ia pândă, 
sări gardul şi se apropia de odaia Anichii; cănii 
se năcăjeau cu bulgării de răşină ce li se asvăr- 
liseră şi cari le ţineau fălcile ’ncleştate incăt nu pu
teau hămăi deloc. Când ajunse ’ndreptul uşii, Pe-

i
\
I



s

241

trachi se ’mpiedicâ şi căzu; vuetul trezi pe mama 
Anichii şi p’un vër al ei foarte bătrân, ce dormea 
in şură. Amëndoi incepură a striga: săriţi ! tâl
harii ! ne omoară !

Intr’o clipă se adunară o mulţime de oameni de 
prinprejur inarmaţi cu ciomege şi cu topoare.

— A, tu eşti măi marţafoiule, strigă Bî’rsăniţa 
invërtind o cocioarbă; mişcă că te opăresc acuşi! 
ce cauţi noaptea pe la casele oamenilor? umbli 
după pradă ori după fetele de treabă ca să le 
hrăpeşti cinstea ?

Iftimie părăsi pe tovarësul sëu tocmai cănd 
era mai greu, şi fugea de-i sfărăiau călcăele, căci 
ştiea ce’l aştepta dacă cumva cădea ’n mănile ţă
ranilor.

— Cuconaşul ca cuconaşul, zicea el; pe dënsul 
nu më tem că Tor ucide, dar pe mine ştiu că ar 
fi să se reverse toată groaza ţopărlanilor; d’aceea 
tiva băete! la sănătoasa, că riu-i chip.

In urma lui, bietul Zlotescu nu ştia cum să 
iasă din incurcătură; ţăranii ’l ocoliseră şi Bîrsă- 
niţii ’i umbla gura ca o moară stricată.

— Pofteşti pe Anica, lepşitule? pune-ţi pofta’n 
cuiu de astăzi inainte, n’am să ţin eu aşa odor 
intr’un cuib de tâlhari. Na, caută ’n toate odăile 
şi să aibi parte de dônsa dacă vei găsi-o ! o da 
Dumnezeu insă să te ’ntălneşti, şi cu Andrei; a- 
tunci ii vedea tu dacă’i cu cale să horhăeşti noap
tea ca un strigoiu pe la casa logodnicei sale.

Adevărul era că Birsăniţa ’şi trimisese fata la 
o mătuşe a ei dincolo de Bicaz, unde era să fie 
mai ferită de ciocoi decăt la Lunceşti, şi unde pu
tea să se ’ntălnească mai des cu Andrei.

16
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Iorgu, pe de altă parte, nu se lăsase de Irina; 
dar cu toate stăruinţele vărului seu, nu putuse 
incă să se hotărască a se sluji de actele pe 
acesta i le făcuse in dauna ori-cărui respect de 
lege şi a ori-cărui simţimănt de onoare. Dar ce 
mai intrebuinţăm noi asemenea cuvinte goale cănd 
e vorba de mulţi din acei ce ne cărmuesc, ne dăs
călesc, ne ocrotesc şi ne muştruluesc! şi ce res
pect de lege se mai poate respăndi ’n popor, ce 
idei aşa minunate de demnitate mai pot prinde 
rădăcină prin ţările noastre, cănd hoţii in frac şi 
’n mănuşi albe se plimbă nesupăraţi de nimeni, pe 
cănd nenorociţii, pe spetele cărora traesc dumnea
lor, lâncezesc pentru o nimica prin închisori, de 
unde după cătva timp ies cu totul înrăutăţiţi şi 
aplicaţi spre furturi şi patimi uricioase !

In acest timp sosi la munte şi cuconul Iiristea 
Cozmescu; el primise o adoua scrisoare delà Ne- 
gradi, prin care era îndemnat să vie căt mai cu- 
rănd; ne putem închipui dacă fostul primar mai pu
tea sta multă vreme la’ndoială. Venirea sa umplu 
de bucurie pe cuconul Alecu şi pănă la oare-care 
margine şi pe cucoana Agripina, căci cu ajutorul 
lui ea putea să se ’ntălnească şi mai des cu Mi
tică Forăscu, statornicul ei ibovnic. Bucuria lor 
poate nu era atăt de mare pe căt era scărba Mă
riei şi a lui cuconu Dimitraki. Iorgu părea a nu 
fi aşa de supărat, de vreme ce’şi pusese ’n minte 
să se amestece de-a binele in intrigile ce erau să 
se desfăşure din toate părţile şi să curme odată 
pentru totdeuna obraznicele cereri şi stăruinţe ale 
lui Cozmescu. Căt despre Zlotescu, furia sa crescu 
la culme cănd auzi că după pozna ce-a făcut in

cari
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Piatră ’i mai vine «hoţului» să se ’nfăţişeze din 
nou înaintea Măriei !

— Să-l jucăm să-i meargă petecilo nu alt-ceva, 
ii zicea el lui Iorgu.

— Nu me las pană ce nu l’om face să se sa
ture şi de ’nsurătoare şi de tot şi să se ducă dra
cului de unde a venit !

— Punete şi scrie lui Valerianu; trebue înştiin
ţat numai decăt de sosirea scumpului seu prietin.

— Me tem să nu’i facă prea mult rëu vestea 
asta; ar fi in stare să vie aici la Lunceşti şi să 
se pună la păndă până ce-o găbuji undeva pe scum
pul seu prietin, cum ’i zici tu.

— Ei, ce crezi că’i de făcut?
— Ce să fie ?
— Să vë spun eu ce este, intimpinăsuprefectul 

intrând.
Anton Cămărăscu părea cam îngrijit şi se vedea 

foarte bine pe faţa lui că este purtătorul unei veşti 
însemnate. Să vè spun eu ce este: Toader Fulger 
s’a ’ntors din Transilvania...

— Cum, a scăpat de la dubă?
— Ba nu; i-or dat drumul ungurii, fiind că nu 

aveau dovezi destule împotriva lui.
— Şi?
— Şi s’a ’ntors in sat c’o falcă ’n cer şi alta 

in pâment, cu atăt mai mult, c’o auzit că boerul 
are de gănd să’i ia pămentul. Ţăranii s’or a- 
dunat împrejurul seu şi-i istorisiră toate cele in- 
tëmplate in nefiinţa sa, mai adăugănd pe ici pe 
colo căte ceva delà denşii şi iăcănd adeseori din 
ţin ţar armăsar.

— Slut la Prut, chir Antoane, zise Zlotescu.
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— Ce aşa slut; nu ne-am temut de alţii, d’apoi 
de Toader avem să ne temem? respunse Iorgu.

— Nu ştii cum ascultă ţăranii de dënsul; căt 
nu era aici, ’i venea uşor lui cuconu Alecusă’iiee 
ori şi ce-ar voi, fie chiar cu hapca; dar acum ? 
n’au să mai meargă lucrurile aşa strună. Istoria 
lui frate-seu Andrei l’a ’nfierbëntat mai straşnic 
decăt toate, şi de pe vorbele lui se vede că nu 
prea are gânduri bune, incheiâ subprefectul.

In toată curtea vestea se respăndi îndată; Ne- 
gradi, cănd o află, strinse din umeri şi nu aise 
nimic; cealaltă lume se arătă mai mult sau mai 
puţin nepăsătoare, afară de slugi, cari’şi istoriseau 
intëmplârile lui Fulger căt stătuse peste Carpaţi, 
şi împodobeau viaţa lui cu închipuirile cele mai 
atrăgătoare. In valea Bistriţei nu se vorbea decăt 
de Toader Fulger, de nenorocirile, de ispitele, 
de nevinovăţia Jui, precum şi de planurile lui vii
toare.

— Fulger s’o ’ntors ! împărtăşeau unii vestea cu 
cea mai mare părere de bine.

— Poate Fulger le-o mai veni ceva de hac ! 
ziceau mulţi din cei asupriţi şi împilaţi.

In deobşte, pe la Durău şi pe la Ilangu, pe la 
Bicaz şi prin tot plaiul, nu se auzea alt de căt 
numele lui Fulger !

XVI.

— Vit, madam Saftă, că te cotroplesnesc ! ţipa 
bucătarul Dănilă ajutoarei sale; voila des musafiri 
et mâncare băz! Ba zeu aşa, să chiorăsc dacă nu-ţi 
vine să te arunci in Bistriţă: nici tu tingire cum
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se cade, nici tu calupuri, nici tu unt, nici tu za
hăr; şi cu toate aceste fă-le baclavale, bezele şi 
cataifuri!—Dănilă era foarte supărat de căte-va cea
suri, fiind că primise de la Agripina'o batjocoră 
însoţită de doue palme ţapene; pricina era că lip
seau din bucătărie şi din ogradă o mulţime de 
lucruri. Se vede că domnul bucătar fusese cinstit 
cu vizita a vre-o doi-trei colegi de-ai dumi- 
sale, cari, in virtutea unui drept ce datează 
de la Vasile Lupul, nu se sfiiau a pune măna pe 
lucruri mai micuşoare ce le cădeau la îndemână. 
In adever, eată ce spun pravilele lui Vasile Lu
pul, in pricina a trei-spre-zecea: «Ţiganul, sau ţi
ganca lui, sau copilul, de va fura o dată sau de 
doue ori sau şi de trei ori găină, găscă, sau alt 
lucru micşor, să se ierte; iar de va fi alt lucru 
mai mare furat, să se certe ca şi fie ce iur.»

— Dacă n’ar eşi bucatele bune, să nu fie vina 
mea! Hait, la grijit de-acuma, că eară are să vie 
cucoana şi-i foc pe capul nostru.

— Cu ce să grijesc, dacă n’am mătură.
— Cum n’ai; da asta ce-i ?
— Asta-i mătură? numai aprobaţia o remas cie

dănsa.
— Ce aprobaţie femee hăi, parcă eşti nebună

de vorbeşti aşa in bobote; ar zice cineva că n’ai 
nici o leacă de isolenţă ! '

Pentru Safta, aprobaţia însemna baţjocoru, şi 
pentru Dănilă, isolenţă însemna judecată; ei au
ziseră aceste cuvinte la beeri şi le întrebuinţau îm
preună cu multe altele fără cea mai mică socoteală.

— Măturat şi grijit şi ear grijit! tătă ziulica 
muncă şi ear muncă pănă ce te ia dracul de tru-
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dit şi de pricopsit ce eşti! [boerii ; iştea dacă ar 
putea ar scoate şi sufletul din tine numai ca să 
nuşităvăleascădegiţelele; doamne, doamne, doamne, 
cum ai făcut şi tu lumea asta: unii trag pe dra
cul de coadă şi alţii se proslăvesc şi huzuresc şi 
tot se vaită incă că nu le jmerge bine ! şi adecă 
ştie un boer ce-i aceea - treabă? stă cu ceasurile 
şi scrie, scrie, scrie, şi după aceea numai ’1 vezi 
scăncindu-se că-1 doare capul şi hop! la doftor că e 
naiba. Tare-aşi vrea să-l vëd muncind ca noi, vă- 
ruind şi periind, ori lucrând la cămp!

— Şi ce-ai face tu fa Safto, dacă ai fi cucoană?
— Poftim întrebare! da tu ce-ai face dacă ai fi 

boer?
— Eu? aşi şedea toată ziua tolojit şi aşi porunci 

la slugi: Safto! vin de-mi trage ciobotele! mai în
cet că-ţi trag acuşi doue-zeci şi cinci de bice; ori: 
Iftimie, vin şi me apără de muşte şi ia sama să 
nu mi-se pue vre-una pe nas că-i vai ş’amar 
de ciolanele tale.

— Gata-s bucatele? întrebă mama Ileana des- 
chizënd uşa bucătăriei; o poruncit cuconul Alecu 
să puiu masa.

— Spune-i să mai aştepte o leacă, că nu dau 
Turcii.

— Ba chiar dau c’o venit şi domnu prezentiiT) 
de la Fălticeni şi crapă de foame...

In adevër, mai multă lume sosise de curënd la 
Lunceşti şi fusese găzduită ca de obiceiu la Ne- 
gradi ; in fîe-care an se găsesc oameni iubitori de 
privelişti frumoase, cari părăsesc Peatra, laşul 
chiar Bucureştii, şi vin de petrec căte-va zile prin

sau

{* Prezident.
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Carpaţi, vizitând de-arëndul Păngăraţii, Biserica- 
nii, Tárcául, se duc pană la Dorna, se ’ntorc pe 
Bistriţa, pe la Toance şi pe la Chei, şi se opresc 
in cale spre a se sui pe Ceahlău. Lucrul de care 
trebue să ne mirăm mai mult e că numărul aces
tor turişti e atăt de mic, dacă avem in vedere 
frumuseţea locurilor, apropierea lor şi eftinătatea 
traiului. Căte inspiraţii n’ar putea câştiga pictorii 
şi poeţii noştri in faţa nenumăratelor şi încântă
toarelor câmpenii nemărginite şi şiruri de dealuri 
şi de munţi cu piscuri uriaşe ! Cu toate acestea, 
ori căte descripţii şi ori căte tablouri ar căuta să 
ni le înfăţişeze, arta va fi in tot-deauna neputin
cioasă să le arate in toată măreţia lor ! Aerul cu
rat de munte, care te reintinereşte ; lanţurile de 
munţi, pe a căror frunte trec legiunile de nouri • 
mulţimea florilor ce împestriţează păşunile ; ver
deaţa închisă a neclintiţilor brazi ; căsuţele sau 
bordeele adăpostite pe ici pe colea de o grămadă 
de stănci ; turmele, ce însufleţesc covoarele de ver
deaţă şi cari înaintează adesea pănă pe marginea 
prăpăstiilor ; rëcoreala izvoarelor ce izbucnesc din 
toate părţile şi se aruncă cu zgomot prin văile 
pline de bolovani ; satele cari se înşiră pe la poa
lele dealurilor : toate aceste lucruri deosebite lasă 
călătorului o amintire atăt de vie şi o impresie a- 
tăt de puternică, incăt nici o descripţie nu poa
te să le ’nfăţişeze celui ce nu le-a văzut.

închipuirea joacă un mare rol la vederea atâtor 
minuni : adese-ori neguri albe umplu văile şi toată 
întinderea ce are călătorul sub ochii săi, incăt a- 
cesta, ajuns pe vărful unui munte, se crede încon
jurat de un ocean pe a cărui valuri plutesc coră-
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bii şi cari nu sunt decât vârfurile brazilor ce strë- 
bat prin îndepărtata pâclă. Cele din urmă raze ale 
soarelui cazënd pe trupurile stâncilor le prefac a- 
dese-ori în fiinţi din poveşti inveluindu-le in lumi- 
nele cele mai curioase şi ’n culorile cele mai vii.

Alte dăţi nourii se ’ntind delà un munte la al
tul alcătuind un soiu de arc peste amendoui, şi 
dacă tunetul şi fulgerul umplu văzduhul cu strëlu- 
cirile şi bubuitul lor, priveliştea e cu atăt mai mă
reaţă ; ei sunt urmaţi de ploi îngrozitoare, pănă ce 
peste munţi şi peste dealuri se arată semnul inse- 
ninărei, un falnic curcubeu !

Printre persoanele venite anul acesta la Lun
geşti erau : prezidentul tribunalului de Fălticeni; un 
ost subprefect dat afară din slujbă pentru «pre- 
yaricaţiuni» ; el respundea la sunătorul nume de 
Damian Rëndunescu şi avea cunoştinţe întinse in 
mai toate judeţele de munte ale Moldovei ; din 
Peatra venise primarul Savel Cămărăscu, fratele 
subprefectului, Vasile Bogoslov, cunosutul nostru 
poet şi ziarist, care scosese de curënd un volum 
de poezii dedicate prefectului Grozăveanu ; loco
tenentul Ahil Prisăceanu sosise delà Păngăraţi îm
preună cu soţia sa Mariţa. Printre cei-lalţi oaspeţi 
avem de însemnat un student in drept din Iaşi 
Paraschiv Gabrielescu, liberal turbat şi dacă nu 
ne înşelăm şi socialisto-nihilist şi alte lucruri in 
«ist.» Bucureştii erau înfăţişaţi printr’un «instituto- 
re» Cyrus Săcăluş, printr’un artist dramatic, fost 
profesor la conservator iar in timpul de faţă stălp 
puternic al cafenelei liberale Fialkowski şi inven
tator de cai verzi pe pereţi: el se numea Nenea Cos- 
tache Crăcănel; in sfirşit printr’un domn, care până

1
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acum nu fusese nimica şi părea că se îndeletniceşte 
cu cheltuirea unei mici moşteniri. Pretutindeni 
era cunoscut sub numele de Nae.

Toată lumea se ’nvërtea mai cu seamă in jurul 
prezidentului Rëndunescu.

— Adevărat e, me rog, că ar fi rudă cu minis
terul, întreba cucoana Marita a lui Prisăceanu pe 
femeea subprefectului.

— Mai aşa ! nu vezi ce mutre face femeea lui ? 
n’am vëzut incă aşa lighioaie inţăpată...

— E o macucă şi nimic alta î
— Şi el un şovălcăit ; me mir cum are să se 

mai sue pe Ceahlău.
In minutul cănd erau să se aşeze cu toţii la 

masă, sosi şi primarul Lunceştilor, Iordachi Nem- 
ţeanu, împreună cu un călăraş : ei intovărăşau pe 
un biet om in destul de bine îmbrăcat, dar foarte 
boţit şi colbăit, care trăgea după densul un sac 
plin cu bolovani.

— Ce este Iordachi ?
— Ce să fie, cucoane Antoane? ia o prins nişte 

oameni pe nebunul ista culegënd bolovani prin 
munţi şi l’au adus la primărie ; acum nu ştim ce 
să facem: să-i dăm dramul, më tem că s’o apuca 
să facă vre-o poznă; să-l ţinem, n’avem unde...

Iorgu eşi şi el in ceardac să vadă ce se petrece.
— Ce-ai păţit, domnule Bălcescu, întrebă el pe 

noul venit.
Presupusul nebun, care nu era decăt un geolog 

îndestul de cunoscut, istorisi fostului seu elev cele 
intëmplate şi intre altele cum neinvăţaţii ţărani 1 
luaseră drept nebun, neinţelegend cum un om cu
minte să ’şi dea atăta osteneală a aduna bolovani.
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— Ca să mai uiţi din neajunsuri, poitim şi dum
neata la masă.

Rare-ori se adunaseră imprejurul unei mese oa
meni cari să aibă mai multă poită de mâncare 
decăt erau călătorii găzduiţi de Negradi.

Vinul cel vechiu, bucatele cele gustoase eşite 
de sub măeastra mană a lui Dănilă, deslegară în
dată limba musafirilor.

— Ce lericire e a poseda moşie, incepu artis
tul dramatic, Costatache Crăcănel.

Negradi se făcu că n’aude.
— Aerul îmbătător al munţilor, belele peisage, 

costumurile nuoi ce vezi pentru prima dată, m’au 
făcut să uit complectaminte Bucureştiul.

Negradi tot mi respunde.
— Mi se pare că stăpânul e un mitocan, şopti 

artistul la urechea poetului.
— Fire-ar al dracului! treci-mi mai bine niţică 

varză şi vre-o doi-trei pepeni.... vrai şi matale ? 
îngână poetul la urechea lui Nae.

— Vëzut-a-i nene Caraimanul? intrebâ acest din 
urmă ; e mai apilpisit decăt Ceahlăul...

— Ai-da-de ! auzi comedie ! nu zic că o fi şi 
Ceahlăul aşa ceva straşnic : dar la Caraiman drept 
să ’ţi spuiu că m’am plictisit

— De*i aşa, nene, să-i placă Moldoveanului.
— Ţăranii p’acilea trebue să fie foarte mândri, 

nu s’or fi lăsând să-şi bată joc proprietarii de 
dănşii...

Negradi ’i aruncă o căutătură nu prea plăcută;
Damian Răndunescu se pusese la vorbă cu cu- 

Agripina; Maria era intre locotenentui Pri-

*t
j

coana
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săceanu şi Petrachi Zlotescu: Negradi asculta pe 
Pavel Cămărăscu.

— Nici nu ştieam c’avem doi poeţi la masă, 
pe domnu Bogoslov şi pe domnu Săcaluş, zise 
Iorgu.

— Pe domnul Săcaluş, de şi nu am onoare a-1 
cunoaşte personal, am avut fericicea, a-1 aprecia 
din frumoasele sale poezii, mai cu seamă «Călugă
riţa sventurată» şi noul seu poem «Macedoniada». 
Putem spune că avem un adevërat poet ! rosti 
Vasilică Bogoslov.

- Nu sunt poet, sunt numai un versificator, 
respunse Cyrus cu modestie.

— Ia fă-ne o poezie, musiu Săcăluş, se ruga ie- 
meea prezidentului.

— Cu plăcere... indată ce ne vom scula de la 
masă.

— Şi Nenea Crăcănel are să ne declame o poe
zie, zise subprefectul

— Nu cred s’o pot face, căci me cam doare be
regata...

— Ce-a zis că-1 doare ? se ’ntrebară cucoanele 
rizënd intre ele.

— Ce are-a face ! să declami poezia lui Depă- 
răţeanu, «Vara la ţară»:

Locuinţa mea de vară 
E la ţară,

Acolo eu voiu să mor,
Ca un fluture pe floare 

Beat de soare,
De profum şi de amor.

— Destul, domnule Nae, intrerupse Săcăluş ; n’o

!
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să avem plăcere după aia să auzim vocea distinsului 
nostru artist. Mai bine ar face să ne reciteze ceva 
din Aricescu, ori din Eliade, aceşti doi poeţi de 
cari se poate mândri ţara romanească.

— Aricescu ? cine’i acela, întrebară cucoanele...
— Daţi-le pace să dărdăiască? le şopti incet 

Iorgu.
Tënërul student Paraschiv Gabrielescu discuta 

-cu subprefectul Anton Cămărăscu.
— Mi se sue përul in vërful capului când te-aud, 

zicea acest din urmă.
— Ideile nouë inspiră in totdeuna surpriză.
— Yra să zică să ’mpărţim averile ’ntre noi ? 

să dau moşioara mea la ţărani ? odată cu capul !
— De ce nu? au oare nu e şi ţeranul şi lucră

torul in genere om ca toţi oamenii, cu acelaşi 
suflet, cu aceeaşi demnitate, cu acelaşi drept la 
viaţă? prin ce nedreptate să’l ţinem pe dënsul in 
mizerie, pe când noi să avem parte de toate bună
tăţile acestei lumi?

— Ăra cucoane, tare me mai scoţi din sărite ! 
Cum vrai dumneata ca eu sau un altul, cari am mun
cit ani intregi pentru a lăsa ceva copilaşilor, să 
’mpart averea cu un leneş ori un ticălos, care 
măne o va cheltui toată ’n cărţi. Şi să lăsăm toate 
la o parte, să vie cineva să’ţi ceară averea s’o ’m* 
părţi cu el, ai face-o d-ta?

— Eu? nu am nici o avere, sunt bursier.
Subprefectul se uită lung la student, apoi se 

puse la vorbă cu vecinul seu.
— Ei, nene, unde-o pornim astăzi? intrebâ 

Nae pe Săcăluş; me tem că are să plouă in spre 
sară; n’ar fi bine să ne ducem mai degrabă?

!

i
!
!

■
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— Cum va ordona domnul Negradi.
— Eu vë sfătuesc să vizitaţi de-ocamdată îm

prejurimile şi să vë scoboriţi pănă la Bistriţă; pe 
urmă, mane dimineaţă, dacă va fi timp frumos, 
vom merge cu toţii pe Ceahlău.

— Pe jos? intrebâ Crăcănel.
— Ba nu, călare.
— Aoleo! de ne-o trânti caii, venim de-a ber- 

beleacu pănă ’n vale.
— N’aveţi nici o teamă, caii delà munte sunt 

inveţaţi a păşi cu cea mai mare băgare de seamă 
chiar pe marginea prăpăstiilor, şi nu ştiu ăncă să 
se fi primejduit cineva păn’acum.

După zacuscă, lumea se ’mprăştiâ prin deose
bitele odăi; alţii se duseră ca să se plimbe. Cu
coana Agripina remase cu Mariţa şi cu nevasta 
prezidentului; subprefectul porni cu soţia sa la un 
proprietar din vecinătate; Maria eşi călare cu Iorgu 
şi cu Zlotescu; Hristea şi cu primarul remăseseră 
intf’o odaie cu Negradi, iar Bucureştenii, Bogos- 
lov, studentul Gabrielescu, Ahil Prisăceanu şi cu 
prezidentul se scoboriră la Bistriţă.

Apa era îndestul de mare; herăstreele lucrau me
reu şi mai la fie-care minut căte-o plută venind 
dinspre Dorna se cobora cu repeziciune tăind va
lurile riului ce murmurau intr’una.

Hristea Cozmescu umbla ca mielul pe lăngă Ma
ria şi de-abea îndrăznea să-i spună căte-un cu- 
vént; cu Iorgu şi cu Zlotescu se arăta foarte prie- 
tinos şi se uita întotdeauna la denşii cu o pri
vire zëmbitoare. Negradi nu avea gândul de căt 
la bani şi Agripina la Porăscu, aşa incăt lóstul 
primar putea să-i intoarcă cum vrea el. Sgomotul
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şi veselia neîntreruptă care domnea la curte te 
făcea să crezi că eşti intr’o lume lipsită de griji 
şi de supărări; dar sub invălmăşala de vorbe, de 
alergări şi de plimbări, se urzea o intrigă de iz
bândă de care atârna fericirea mai multor persoane, 
şi sub masca nepăsărei sau a veseliei mulţi pur
tau in suflet cele mai mari chinuri sau cele mai 
supărătoare indoeli.

Grăne nu se făcuseră anul acesta mai de loc pe 
moşie la Negradi şi preţul lemnăriilor căzuse ca 
nealtădată; cu toatăŢmunca şi ’ngrijirea stăpânu
lui, cu toată reaua sa purtare iaţă cu ţăranii, pă
mântul nu răsplătise mai de loc ostenelile şi banii 
verăţi cu atăta nădejde ’n el. Rare-ori se ’ntem- 
plase ca recolta să iasă aşa de rău şi se născu 
teama că, ceea ce pentru mulţi boeri nu era de
cât o perdere sau ruină, să nu fie pentru ţărani 
chiar ingrozitoarea ioame.

Acum se năştea întrebarea, cu ce era să facă 
faţă Negradi la o mulţime de cheltueli? cu ce să 
plăteâscă o mulţime de împrumuturi mici, dar cari 
la un loc alcătuiau o sumă destul de însemnată ? 
Moşia fusese din nou ipotecată decăt-va timp şi 
jupănul Solomon Wortmann nu vrea să dea nici 
un ban pe adoua ipotecă, şi chiar dacă ar fi fă
cu t-o aceasta pentru hatârul lui Negradi,:j-ar fi ce
rut o dobândă de sută la sută. împrejurarea era 
din cele mai grele şi Negradi se uita înspăimân
tat in'jurul său: curănd poate o nenorocire nea
uzită era să se reverse peste familia lui. O ase
menea stare de lucruri nu putea să se trăgăneze 
incă mult timp: Maria trebuia jertfită. Hristea ştia 
foarte bine aceasta şi acum sosise momentul ca
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să pună cuţitul la găt părintelui copilei pe care 
betrănul satir dorea s’o aibă de soţie.

De ce iolos putea să fie Valerianu in asemenea 
imprejurări? putea el să ajute măcar c’un ban 
pe Negradi ? Hristea se gândea că mai la urmă 
şi Maria va avea atăta inimă ca să se jertfească 
pentru părinţii ei şi să se hotărască in sfirşit a 
părăsi pe Valerianu.

— Precum ’ţi spuneam, cucoane Alecule, zicea 
Hristea mai in spre sară câtrë Negradi, sunt gata să 
fac pentru mata ori şi ce rai-ai porunci; bani, case, 
păment, toate ’ţi stau la picioare şi aşteaptă să te 
întinzi numai ca să le poţi lua.

— Vëd că am ajuns şi eu in vremi de restrişte 
şi că nu-i chip să fac altfel decăt cum ’mi vor
beşti; pentr’un gust trecëtor al Măriei nu am s’o 
fac şi pe densa nenorocită şi pe noi..,

— Se cunoaşte că eşti un om cu judecată, cu
coane Alecule; ştiam eu că la urma urmelor tot 
ai să me iai de ginere, cu toate farafastîcurile 
duduchii Măriei; de cucoana Agripina nu am nici 
grije, incăt pot să socot lucrul ca aproape împlinit...

— Nu crede că nu avem să ’ntimpinăm oare 
cari greutăţi.

— O ştiu, de aceea socot că ar fi de trebuinţă 
să ne grăbim; cu căt vom lua treaba mai in pripă, 
cu atât ne va merge mai bine; dacă ne-om codi 
şi vom umbla ca mai ’nainte, să me crezi că n’are 
să iasă mare scofală din strădăniilenoastre...

— Inţelege-te cum se cade şi cu Agripina şi 
apoi ne-om chibzui cănd şi cum s’o ’ncepem: să 
facem aşa ca Maria să n’aibă vreme să zică nici 
măcar cârc.
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— Vorba matale; me duc să më ’ntălnesc cu 
cucoana Agripina; pănă atunci dă-mi voe să-ţi să
rut măna ca la un socru !

— Din partea mea te heritisesc !
Maria făcea in fiecare zi o plimbare in spre va

lea Bistriţei şi adeseo-ri chiar in spre Prisăcani 
la graniţa Transilvaniei. De la Tulgheş pănă la 
Prisăcani nu e departe şi se ’ntëmpla ades ca şi 
Valerianu să facă o plimbare in acea parte, şi nu 
e de mirat dacă se ’ntălnea cu iubita lui.

Leon aflase de încurcătura in care se afla Ne- 
gradi, şi după ce stëtu mai mult timp la chibzu
ială, luă hotărirea să-i scrie; el ruga pe betrăn 
să uite tot ce s’a petrecut intre denşii şi să nu se 
supere dacă, avënd mai mulţi bani la indëmâna, 
îndrăznea să-l intrebe de aveanevoe de ei. Negradi 
se vëzu atins prin aceasta; cum un om ca Vale
rianu avea obrăznicia să-i vorbească de ajutor, cu 
alte cuvinte de pomană? Hristea era alt-ceva; i-1 
cunoştea de mult, avusese nenumărate daraveri cu 
dënsul, aşa incăt era lucru firesc ca la vremi grele 
să alerge la un om de sprijinul căruia nu s’ar fi 
sfiit nimeni. Negradi arătă scrisoarea de la Vale
rianu lui Cozmescu; acesta ’l sfătui să facă transil
văneanului cea mai mare ruşine care era cu pu
tinţă, adică să-i trimeată scrisoarea ’napoi, fără a-i 
rësdunde de loc.

Cuconul Alecu făcuse proces răzăşilor pentru 
pământurile ţinute de denşii.

— Dacă voiu câştiga procesele, puiu măna pe 
sută de fălci, şi bine au să-mi mai prindă !

—— Treaba s’o orânduit in Peatra; ai face bine 
mata să trimeţi pe musiu Iorgu să-ţi caute de a-

j;
vre-o



Y

257

facere; matale ţi-ar veni prea greu să umbli pe la 
toţi şi să-ţi perzi o grămadă de vreme pentru un 
lucru mai mult decăt sigur...

— Aşa socot şi eu; măne de sară sau cel mult 
poimâine am să-i spun să pornească; dacă o fi 
trebuinţă me voiu duce şi eu prin tërg. Prefectu
lui i-am scris şi mi-o respuns; poate n’ar fi rëu să 
më ’nţeleg şi cu Sotir; de cei-lalţi nici nu më 
sinchisesc.

—-M’am intëlnit azi dimineaţă cu Fulger şi mi-o 
spus că are să vie pe la curte să vorbească cu 
mata; are să-ţi aducă o mulţime de ispisoace prin 
cari să adeverească drepturile răzăşilor.

— I-ai spus să nu vie ?
— I-am spus să facă cum o socoti că-i mai bi

ne; dar Fam sfătuit să fie cuminte; i-am spus să 
nu creadă că un boer ca mata ’i face proces aşa 
numai de flori de cuc : trebue să fie ceva la mij
loc, am adaos eu.

— Şi ce-o respuns ?
— Trebue să fie ceva la mijloc, mi-o zis şi el; 

de-aceea me duc să më ’nţeleg cu boerul şi să-i 
arăt că rëu Fo pus 1a. cale cine o căutat să ne tă- 
găduească drepturile noastre.

Toader Fulger scăpase de ’nchisoare. Cu mare 
părere de rëu, dar Ungurii fuseseră nevoiţi să-i 
dea drumul, căci toate prepusurile asupra sa căzuseră 
şi astiel după cătva timp se vëdi deplina lui ne
vinovăţie. Mulţi spuneau insă că numai dibăcia şi 
şiretenia plăeşului, precum şi tăcerea ce păstraseră 
ţăranii şi tovarăşii sëi de dincolo, izbutiră să-l 
scoată din mâinile celor ce asupresc pe fraţii de 
peste Carpaţi.

=
Í-
:
=
£
i17

-



238

El se rentorcea acasă cu inima plină de Vese
lie că are să-şi revadă satul, cunoscuţii, şi mai cu 
seamă pe logodnica sa Irina, care ’1 aştepta de 
atăt amar de vreme in prada desnădăjduirei ; îna
intede-a ajunge, inchipuirea lui ’şi luase sborul 
şi "şi înfăţişa tot ce are să găsească acolo unde ’1 
trăgea inima; El vedea pe Irina care ’1 doreşte din 
fundul sufletului, vedea că toate stau neschimbate 
astfel precum le părăsise, şi că indată după sosire 
se va cununa cu aceea pe care dintre atâtea fete 
’şi-o alesese de mult.

Sdrobită fu insă inima lui cănd vëzu cele ce se 
petreceau in Lunceşti : asupririle de tot soiul cari 
scurgeau de zile pe bieţii ţerani; purtarea cea rea 
a boerului şi a cinovnicilor de tot soiul chiar cu 
oamenii cei mai de frunte din sat ; ticăloşiile lui 
Iorgu şi ale lui Zlotescu. Dar lucrurile care ’1 în
tristară şi-l turburară de tot erau : mai intăi fuga 
lui Andrei de la oaste şi întovărăşirea lui cu Condrea, 
pe urmă uneltirile lui Iorgu pe lângă Irina, şi ’n 
sfirşit procesul ce-i făcea Negradi pentru a-i răpi 
pămentul; aceasta puse veri cupei de amărăciune şi 
intărîtâ firea de obiceiu blajină a neaoşului plăeş.

In ziua in care voi să se ducă la curte, Toader 
Fulger se ’ntălni cu Neculae Brusture, ce eşea 
tocmai atunci delà Negradi.

— Bună vremea, jupăn Neculae.
— MTţ’m d’mtale, bade Toader.
— Acasă-i boerul ?
— Acasă, dar nu te mai duce pe la dënsul ; 

ştiu eu ce vënt te-aduce...
—- Ce vënt m’o fi aducënd, asta-i treaba mea...

- I
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— Bre da dârz mai eşti decánd te-ai intors de 
dincolo ; tot aşa ai să vorbeşti şi cu boerul ?

— Adecătelea n'ai voi să-ţi vorbesc nici dumi- 
tale aşa ?

— Cam aşa, cum s’ar prinde.
— Ia-n ascultă, jupăn Neculae, destul nu dai pa

ce bieţilor oameni pe cari-i suceşti şi-i intorci 
cum voeşti dumneata ; de mine fii bun şi nu te 
lega, că-ţi găseşti indată băcâul, şi mai la urmă 
vorbă multă sărăcie : remăi sănătos.

— Mai stai o leacă ! ştii că nici eu nu-s om aşa 
de rend, şi că de vreme ce m’o ales boerul vătaf 
intre toţi, trebue să am ceva mai multă trecere 
decăt dumneata ; ce-ai zice dacă nu te-aş lăsa să 
te duci la boer pănă n’oiu vorbi eu cu densul ?

— Nu ştiu cine-o fi avënd mai multă trecere, 
dar ştiu că eu nu mi-am ros degetile prin punga 
boerului ; şi căt despre voia dumitale, eată cum 
’ţi respund...

Şi cu puternicul seu braţ apucând pe Brusture 
de umer, vânjosul plăeş’l repezi la căţi-va păşişi, 
deschizëndu şi ast-fel drumul, păşi cu sănge rece 
înainte.

Bl sui scările fără a fi ’ntrebat de nimeni şi in
tră ’n odae la Negradi.

— Mo ’nchin cu plecăciune, cucoane.
— Ce pofteşti? întrebă cuconul Alecu uităndu- 

se cu mănie la plăeş.
— Am venit in predmetul socotelii ce aveţi cn 

răzaşii, şi sunt rugat să vë spun că nu cu cale 
faceţi ce faceţi, de vreme ce aveţi de gănd să ne 
alungaţi delà vetrile noastre, unde ne-am născut 
şi am crescut, din cari ne hrănim şi pentru a că-
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vor dreaptă stăpânire ara fost indemnat să ve arăt 
hârtiile următoare: intăi.

— Vrai să ne răfuira aici, aşa nitam nisam? 
ce’rai arăţi mie un teanc de tărfăloage, par’că şi la 
mine ’n ladă nu foesc ispisoacele...

— Se poate; dar hârtiile noastre sunt cele ade
vărate, şi afară de asta cine nu ştie că din neam 
in neam am stăpânit petecile de moşie pe cari 
suntem sălăşluiţi.

— Lasă la o parte poliloghiile şi spune-mi ritos 
ce vrai ?

— Vrem să nu ne hrăpiţi pămănturile şi să ne 
lăsaţi să trăim cum am trăit şi păn’acuma fără a 
face nimărui nici un rău. Dac’am fi fost nişte tâl
hari, cum ne-aţi fi suferit dumneavoastră păivacum 
pe moşie? şi tribunalul...

— Destul! fiind că’mi vorbeşti de tribunal, ne
om răfui acolo, şi cine va avea dreptate o remăne, 
cine nu, s’o cărăbăni şi pace bună.

— Şi nu’i păcat să cheltuim o grămadă de pa
rale cu advocaţii prin Piatră, cu drumurile, cu...

— Asta nu mă priveşte.
— Vra să zică nu’i nici un chip de ’mpăcă- 

ciune? are să fie numai decăt nevoe să ne ju
decăm ?

— Se’nţelege ! nu v’au spus’o de atâtea ori şi 
nepotul meu Petrachi şi Anton.

— Pe dumnealor n’am voit să’i credem şi de- 
aceea am venit la dumneavoastră; cu Sandu Puş
caşul şi cu Bursuc aţi vorbit de mult şi numai 
de la dănşii am aflat că sunteţi nestrămutaţi in 
hotărire... ba ne-o mai venit şi însemnare de Ia 
Peatră...
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— Dea-ceea fii bun şi më lasă; ara o mulţime 

de treburi şi nu prea am vreme să stau cu dum
neata la vorbă.

— Foarte bine, cucoane; dacă’i vorba pe jude
cată, apoi ne-om judeca pănă la moarte !

Fulger se ’ntoarse ’napoi in sat hotărît astă- 
dată a pune un capët tutulor nenorocirilor sale.

— Vom vedea dacă’i adeverat că dreptul umblă 
totdeuna cu capul spart!

XVII.

Din pricina ploilor, călătorii intărziaseră cu suirea 
lor pe Ceahlău; ei aşteptau cu nerăbdare intur- 
narea timpului frumos. Păn’atunci se puseseră pe 
petrecute la curte la Negradi, precum şi pe la cei
lalţi boieri de prin prej uri me

in siirşit şi soarele, ce nu se arătase de-atăta timp, 
intr’o zi se ivi din nou p’un cer senin, pe întinde
rea căruia nu puteai zări cel mai mic colţ de nour. 
La curte era veselie mare, căci toată lumea se gă
tea pentru pornire.

In ogradă era o mişcare . neobicinuită; slugile 
umblau in toate părţile şi călătorii. întrebau Ia 
fie-care minut dacă li se aduc din sat caii tre- 
buincioşi. Negradi era ’n ceardac cu femeea şi cu 
fiica lui, şi de cătva timp părea a fi prins de ne
astâmpăr.

— Iftimie ! strigă el de-odată vizitiului sëu.
— Porunciţi, cucoane !
_Peste un sfert de ceas să’mi fie caii aici, sau
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am să vë trag’ la toţi căte-o chelfăneălă de-aveţi 
să më pomeniţi.

— Trebue să fie pe drum... să mai îngăduim 
puţin.

— Plecaţi zic, strigă stăpânul răstindu-se.
— Iatăi vin acuma! haideţi mai repede mei 

ghiorlanilor...
Ţăranii intrau tocmai atunci pe poartă ţinend 

caii de căpăstru.
— Mişcă şi tu mai repede din cotoroage, mă

măligă nemestecată ce eşti, strigă Iftimie ţăranu
lui din frunte.

— Sunteţi buni de spânzurat ! aşa ascultaţi de 
poruncile mele? răcni Negradi.

Ceardacul se umpluse de lume şi călătorii se co
borau unul căte unul spre a ’ncăleca.

Stăpânul poruncea ’n dreapta şi ’n stănga şi 
slujitorii steteau gata să’l asculte la cel mai mic 
semn. Curănd toţi musafirii fură pe cai; unii din 
ei nu ştia să călărească deloc, aşa incăt pricinu
iau risete şi şăgi celorlalţi.

—• Fire-ar al ciorilor de armăsar, cât p’acilea 
era să me trântească, de nu me ţineam bine, grăi 
poetul Cyrus Săcăluş.

Studentul liberalo-socialist, Paraschiv Gabrie- 
lescu, voi să ’ncaleoe din dreapta.

— Pe dincoace, cuconaşule, ii zise ţăranul ce’i 
adusese calul.

Tănărul călăreţ trecu in partea cealaltă pe la 
dinapoia calului, care tocmai atunci sburdă şi’l 
trânti la pămănt, fără a’i face insă un rău deosebit.

Cu toţii rideau; dar nimeni nu ridea mai tare
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decât fiica lui Negradi, cunoscută de toată lumea 
ca o călăreaţă dese verşi tă.

Trupa se puse ’n mişcare şi, după ce trecu pe 
dinaintea cuconului Alecu, se scobori la vale.

Peste-o clipă cu toţii erau afară din ogradă şiin- 
torcendu-se la stânga, apucară drumul spre Durau, 
schit aşezat chiar la poalele Ceahlăului; delà co^ 
titura şoselei, ei iură pierduţi din vedere.

Ţăranii, pe de altă parte, se ’ntorserë ’n sa şti 
curtea remase ca mai nainte, tăcută şi tristă.

Stăpânul moşiei se plimba cu paşi mari prin 
casă şi părea a fi in prada ceiei mai mari neli
niştiri.

— Bine c’ani scăpat şi de dënsii, zicea el către 
Agripina; de sar duce-odatăde la mine,să remăn 
iar in pace.

Cucoana Agripina impletea un colţun şi se uita 
din cănd in când la soţul ei făr’a-i respunde nici 
un cuvent.

— Şi Iorgu par’că nu’i in toate minţile! nici 
nu mai scrie, nici nimic... ştiu eu ce-o mai fi fă
cut el pe-acolo prin Piatră? haz ar avea să şefi 
lăsat de treabă şi să se fi apucat de plimbări şi 
de crailîcuri !

l=

f— Vai de mine, Alecule! ’l intimpină ’n sfirşit 
Agripina, se vede că nu-ţi cunoşti băiatul; aciim 
’ţi-e ’ntăia dată cănd ’l trimeţi la treburi? nu 
te-o mai scos şi din*alte buclucuri? eu cred că 
trebue să fi intëmpinat vre-o greutate

— Ce greutate?... aşa ’mi trebueşte dacă më 
pun să te ascult pe tine; demë duceam eu singur, 
se măntuia chestia in douë zile..

. \
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— De unde ţi s’o năzărit că eu te-am sfătuit 
să-l trimeţi? ş’apoi nu’i şi Anton cu densul ?

— Ori căt ar fi ţinend Cămărăscu la mine, tot 
nu cred că are el aşa mare durere de inimă pen
tru trebile mele. Ş’apoi, de unde ştii dumneata că 
nu s’a găsit faţă cu alţi oameni, pe cari jn’a. voit 
nici intr’un chip să’i jignească?

— Se poate ’ntëmpla şi una ca asta, de vreme 
. ce răzaşii au dieptate şi nu vor să’şi dea pămân

tul aşa cu una cu doue.
— Ce dreptate? cine are dreptate? par’că eşti 

nu ştiu cum de vorbeşti aşa fără a te fi gândit 
cătuşj de puţin! ai mai vëzut dumneata aşa tâl
hari! să se jeluiască prin Piatră că’i prigonesc şi’i 
schinjuiesc ! nu numai pămenturile, dar şi pielea 
de pe denşii trebue să le-o iau ! de jeluirile lor 
insă n’am eu cel mai mic habar... nu’mi e teamă 
numai să nu isbutească Iorgu din pricina hoţului 
de Buduşcă, care nu poate să me sufere de cănd 
ne-am imprietinit atăt cu Hristaki.

— Poate să fi tras el pe Săcultea in partea ră- 
zaşilor; adecă de ce n’ai voit să-i dai doue-zeci 
de galbeni in procesul cu Gologan?

— Ce eram să-i mai dau parale şi lui, cănd ’mi 
făgăduise prefectul că am să-l căştig numai decăt?

In acest minut se auzi unduruit de roate ’n de
părtare; Negradi tăcu. Cănd o trăsură intra cu re
peziciune in ogradă şi o slugă veni să vestească 
rentoarcerea lui Iorgu.

In adévër, fiul lui Negradi se ’nturna din Pea- 
tră, inţovărăşit de Anton Cămărăscu. Cel d’ăntăi 
sări iute din trăsură şi, inaintănd să sărute măna 
lui tată-seu, ii zise:
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— Am câştigat procesul!
— Ce-ţi spuneam eu, coane Alecule, zise sub

prefectul, se putea să nu-1 câştigi dumneata? Pu
teau răzaşi să aibă de-o mie de ori dreptate, dar 
ce-am făcut ce-am dres, le-am şters pământurile !

— In sfirşit, respunse Negradi, am scăpat şi 
de buclucul ista. Auzi dumneata! n’aşi fi crezut 
nici o dată ca răzăşii să aibă atâtea îndrăzneală să 
se poarte dupe cum am auzit! Procesul ca proce
sul, dar la ce respăndeau ei atătia vorbe prin oraş? 
De-acuma las’ pe mine, am să-i regulez şi pe dum
nealor şi pe cei lalţi, de au să le meargă pe
ticele!

— Cam aşa le-ar trebui, respunse Cămărăscu.
Subprefectul Anton era om de casă al lui Negradi 

şi se îndeletnicea tot atât cu treburile proprieta
rului căt şi cu cele ale plăşii, sau, la dreptul 
bind, nu avea durere de inimă pentru aceste din 
urmă, de căt numai atunci cănd erau in legătură 
cu cele d’ăntăi. Ce-i aducea lui subprefectura? vre-o 
doue sute de lei pe lună; cu aţăta nu putea el să 
ţie casă, să aibă trăsură şi să plătească «pansi- 
onul» copiilor in Peatră. Vrënd-nevrënd, Anton 
se făcuse un al doilea vechil al cuconului Alecu, 
i-i scotea oamenii la lucru, ’i orânduia daraverile 
cu primarii şi’i slugia drept om de încredere 
faţă cu prefectul. Negradi, Ia rëndtil seu, ’1 ajuta 
in toate privinţele şi astfel Cămărăscu începu să 
se ridice incetul cu încetul.. Prefectul ţinea la 
dënsul fiindcă şi cei lalţi proprietari erau mulţu
miţi de el "'şi fiind că îndeplinea c.u sfinţenie 
toate călcările de lege, mari şi mici, trebuitoare u- 

se cade pentru a putea • sta mai

vor-

f
nui guvern cum
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mult timp la putere. Proprietarii mai mici căutau 
să fie in totdeauna bine cu cuconul Anton şi-i dă
deau unul fën, altul lemne şi chiar lei noi, încât, 
după patru ani de administraţie, domnul priveghi
lor izbuti să pună de-o parte vre-o cinci mii de 
galbini şi cumpărase o mică moşie, ce-i aducea 
foarte mult, fiind că munca nu-1 ţinea mai nimic. 
In sfirşit, Antonaş, cum ’i ziceau mulţi, să deprin
sese intru atăta cu suprefectura incăt o privea ca 
o proprietate a sa şi afară de cuconul Manolache 
nimărui nu dădea samă de faptele sale.

—Ya să zică, să nu me îngrijesc pentru mercuri? 
întrebă cuconul Alecu pe idicul seu.

— De loc; numai pe cei şese oameni de la pod 
să ştii mata că i-am făgăduit de mult lui conu 
Vasilică; nu-i vorbă, ei erau orânduiţi să lucreze 
şoseaua, dar m’ain inţeles cu Nemţeanu; i-a pune 
s’o lucreze altă dată.

— Or face-o; mi se pare că-s supuşi, nu zurba
gii ca ticăloşii de răzaşi...

— Zurbagii nezurbagii, i-am pus in cofă! şi cănd 
te gândeşti că Fulger se laudă că nici mort nu-şi 
dă pământul!

— Fulger? strigă Negradi, acela-i un hoţ care 
vrea să scoale satul in potriva mea; nu degeaba 
l’au închis dincolo... dar până ce nu l’oiu pune la 
sigur, nu më las, să ştiu bine că...

— Dă-i pace, cucoane Alecule... destul l’am in* 
tăritat cu istoria asta ; nu te uita mata că-i bla- 
jn şi supus : mi se pare că toată purtarea lui nu 
e decăt o prefăcătorie cu care vrea să ungă ochii 
oamenilor, şi că ’n adëncul inimei lui nutreşte vre-o 
blestemăţie
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— Tată-său a fost un om foarte vajnic, cunos
cut prin cruzimele sale; mai are ş’ un frate tâlhar, 
ştii vorba ceea : ce ese clin pisică şioareci mănâncă. 
De-aceea socot c’ ar fi bine să luăm măsuri clin 
timp in potriva lui.

Maria nu putea s’ audă vorbindu-se de aseme
nea lucruri : pe căt era de frumoasă, pe atăt era 
de bună, şi ţăranii ar fi iubit’o dacă n’ ar fi fost 
fiica nemilosului Negracli. Ea eşi in ceardac în
tristată şi se puse să privească la cei cluoi pui de 
urşi domesticiţi, cari se jucau cu mult haz in o- 
gradă ; ei găsiseră un bolobocel deşert şi-l dedeau 
de-a dura delà unul la altul.

In acest timp cănele Şoimuz, care şedea cul
cat in ceardac cu un ochiu închis şi cu cel-alt pe 
jumătate deschis se uita la puii de urs> sări de
odată in picioare şi se repezi hămăind spre poartă; 
trei lucruri nu putea el să sufere ’n această lume : 
măţele, ţiganii şi jidanii. Jupănul Ştrul Aisfeld,. 
cărciumarul ele la capătul podului, se oprise la 
poartă şi făcea semn lui Iftimie să vie să-l apere 
de căne. Şoimuz hămăia intr’una.

— Căt dai ? intrebă vizitiul.
— Un păhar de rachiu bun, zise Ştrul, numai 

să mă aduci şi’napoi ear până la poartă.
— Ţi-ai găsit omul ! dacă vrai două, bine ; 

adcă nu... aici Şoimuz !
— Te spui la bier !
— Ei haide treacă... numai să fie cu vărf.
— Şi bun.
Iftimie mergea Înainte şi Ştrul se ţinea de dën- 

sul ; Şoimuz nu încetase de hămăit şi se repezea 
din cănd in cănd la jidan, ca şi cum ar vra s<
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muşte, dar, ajungënd aproape, se dedea in partea 
vizitiului gudurăndu-se şi mişcând din coadă.

Cum se văzu in ceardac, Ştrul se arătă iar ţan
ţoş şi intră iără frică in odaie la Negradi.

A ! jupăn Ştrul... ce vent te mai aduce pe la 
mine ? vii cu parale ?

— Parale ? nici nu ştiu de când n’am văzut o 
para chioară... vineam tocmai săvă rog să mai în
găduiţi vre-o doue zile... Ţăranii iştia sunt nişte 
hoţi cum n’am mai vuzut! işi pun toate lucrurilea- 
manet, şi bani nu-mi dă nici unul.

— Vorbă să fie! zise Negradi cu blândeţe, căci 
avea nevoe de jidan... ei haide, doue zile pot să 
mai aştept, dar me rog ţie să nu me dai de smin
teală, că ’mi crapă măselele de nevoe.

— Şl treaba noastră cum rămâne, jupăne Ştrul, 
intrebâ subprefectul ; era vorba de zece galbeni, 
dacă nu mă ’nşel.

— N’ai frichi, respunse arendaşul, făcăndu-i semn 
cu coada ochiului.

— Ştii c’ am câştigat procesul, Şirul dragă, 
:zise din nou cuconul Alecu.

— Cum să nu fi aflat, şi cănd aţi şti cât m’a 
bucurat vestea asta ! poate oiu scăpa şi io de a- 
cum de blestematul cela de Fulger, care nici
odată nu. vine pe la cârciumă şi decăte ori mă 
prinde, mă bate !

— Cum se poate ? ! zise cucoana Agripina.
— Iloţu acila zice că otrăvesc şi calicesci pe ţi- 

şi cănd aţi şti ce vorbeşte pe socoteala

!
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— Ce vorbeşti ? intrebâ Negradi
— Nici n’am vuzut aşa obrăznicie la un ţără-

-,
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noiu ! zice că dacă nu-ţi lăsa pomunturile a lor, 
are să ’şi resbune, oi, vei! nici n’am auzit aşa o- 
brăznicie !

— Ei?
— Are să ne ucigă pe toţi ! aşa să triesc dacă 

nu s’o lăudat la toată lumea...
— Bine că mi-ai spus, jupăne Ştrul... nu te- 

uita dumneata la prostiile lui şi fii fără frică. 
Din partea mea, de m’oiu intălni cu ‘densul, să 
vezi cum am să-i scot toate vorbele pe nas... dar 
haidem dincolo să facem invoeala cea nouă, şi tu 
Iorgule pune-te şi scrie din partea mea lui cuconu 
Manolache.

Vezend că nu poate să se ’mpace cu boerul, 
Toader Fulger, impreună cu cei-lalţi răzăşi bănu
iţi că au luat cu hapca mai multe pamënturi de 
ale lui Negradi, se duseră in Peatra şi tocmiră un 
advocat să-i apere : alegerea lor căzu mai ăntăi 
pe Forăscu; dar legăturile acestuia cu cucoana A- 
gripina fiind in destul de cunoscute, ei luară pe 
un altul, Niculiţă Contăş, nepotul deputatului Guz
gan şi care fusese mai nainte procuror la Bacău. 
Dar, cu toate cărciogăriile sale, ce putea să facă 
bietul Niculiţă in potriva lui Petrachi Găluşcă, 
care apëra pe Negradi? Găluşcă fusese dat afară 
deia casierie pentru oare-cari neorăndueli, şi ca 
toţi Românii daţi afară de prin slujbe, făcea şi el 
pe advocatul. Tăria-advocatului lui cuconu Alecu 
nu stetea in talentul sau in ştiinţa sa, ci in făgă- 
duelile prefectului, in bună-voinţa lui Sotir, in cum
părarea lui Săcultea, precum şi in nenumeratele 
piese de doui franci cari treceau intr’una din pun
ga lui Negradi in buzunarele copiştilor, cenuşeri—

I
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lor şi marturilor de tot soiul, ce se ţin de un tri
bunal de provincie. După cum mergeau lucrurile, 
se vedea foarte bine cine are să câştige, ori care 
ar fi fost dreptatea unuia şi nedreptatea celui-lalt.

Fulger umblase şi el pe la o mulţime de lume 
prin Peatra şi mai nimeni nu putea să-i tăgădu
iască dreptul sëu ; intre alţii,- Buduşcă şi cu cei 
din opoziţie ’i făgădui, lui şi tovarăşilor sei cel mai 
mare sprijin pe lăngă magistraţi precum şi prin 
ziare; dar toate alergările, ostenelile, şi cheltuelile 
lui Fulger remaseră zadarnice : răzăşii perdură pro
cesul şi urma ca ei să «dea inapoi» lui Negradi 
cea mai mare parte din pământurile lor.

Niculiţă Contăş ’i sfătui să nu peardă nădejdea 
şi le mai ceru incă vre-o sută şi mai bine de gal- 
beni pentru a face apel. Mulţi din ei insă erau 
desnădăjduiţi şi nu credeau că vor mai câştiga 
un proces perdut odată in Peatra.

— De ne-am judeca şi de o mie ori, au să ne 
radă, zicea Sandu Puşcaşul ; cine n’are spete, poate 
să se ’nece cănd e vorba să i se facă dreptate; şi 
apoi nu mai remăne indoeală că judecătorii mai 
degrabă au să ţie cu boerii decăt cu noi : aţi mai 
vëzut vre-o dată corb la corb să scoată ochii?

— Cum ne-a fi scris ! ori cu capul de peatră, ori 
cu peatra de cap, de acum ni-i tot una, adause 
Ştefan Bursuc.

Fulger se ’ntorsese pentru căt-va timp in sat, 
unde era ferbere mare ; el istorisea mai multor 
ţărani cum ciocoii ’l despuiaseră pe densul şi pe 
tovarăşii şeii

— Dacă ne-a rade şi-a doua oară, nu mai re-
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mane îndoială că, din gospodari cum eram mai na- 
inie, ajungem Ia sapă de lemn !

— A da Dumnezeu şi n’a mai fi aşa cum ne 
spui ! zise un ţeran.

— Ştiţi voi bine, zicea Toader, dacă ’s un om 
rëu şi dacă am greşit vre-o dată înaintea lui Dum
nezeu ; ştiţi de asemenea că avem dreptate, pre
cum ştiţi că este un soare sus. In dara insă um- 
blat-am pe la boeri prin Peatra ; in dara m’am 
plăns la toată lumea că ne jupoae şi că-şi fac ris 
de noi ; şi eu şi tovarăşii mei ne-am dus de ripă 
si toată ciocoimea era ’ntr’un glas să dea dreptate 
boerului.

Ţăranii clătinau din cap.
— Nu ştiu dacă mai este chip de trăit aşa, ur

mă Fulger ; subprefectul ’i una cu boemi şi se 
’mbogăţeşte şi el pe spetele noastre ! V’aduceţi a- 
minte că mai deunăzi aţi plătit aceleaşi dări de 
doue ori ?

Cei de prin prejurul seu începură să murmure.
— Şi după ce ne bat, ne schinjueşc, şi pe mulţi 

vë scot la lucru cu deasila; după ce ne iau ave
rea, ciocoii vor acuma să ne ia şi cinstea. Canele 
de fecior al beerului, după ce a necinstit o mulţime 
de fete şi de neveste, voeşte să momească şi pe 
Irina. Biata fată ştie că tâlharul umblă după densa 
şi plănge intr’una; dar să dea dracul să’mi incapă 
’n mănă, că me jur pe siănta cruce să nu’i dau 
drumul cu zile! Şi după teate aceste mişelii şi gro
zăvii, cum n’au mai dat peste noi decănd am des
chis ochii, vÖ întreb, ce au de gănd să ne mai 
facă? şi suntem noi oare in drept să scoatem cum
cu cuiu ?

I
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— Suntem, suntem, respundeau ţăranii adunaţi 
roată in jurul lui Fulger.

— Şi acum ce aveţi de gând să faceţi, voi ceşti- 
lalţi, intrebă Toader indreptăndii-se către megieşii 
lui despoiaţi ca şi densul.

— Ce’i socoti şi tu că’i mai bine; ce’i face tu, 
vom face şi noi.

— Eu cred c’ar fi cu cale să stăm de-ocamdată 
liniştiţi şi să vedem unde vrea s’ajungă boerul : 
poate mult n’o trece, ş’om scăpa de toate relele ! 

— Amin! respunseră ţăranii intr’un glas.
După cătva timp Fulger se despărţi de dănşif 

şi se ’ndreptă spre casa unde şedea logodnica sa,. 
Irina. Aceasta, cum il văzu, de departe ’i eşi ’na- 
inte mai mandră şi mai fărmecătoare decăt ori
când. Fulger o luă de mănă şi intră cu dănsa ’n 
casă făr’ai spune un singur cuvănt. Smaranda ’i 
aştepta ’n uèe gătită şi întinerită de cănd nu mai 
avea grija întoarcerii lui Fulger. Toader işi aruncă 
pălăria pe-o masă, şi aşezăndu-se p’un scaun, a- 
trase pe Irina către dănsul.

— Ce ai, de eşti azi mai posomorit decât ori 
cănd? ’l întrebă Smaranda.

— Nu vrau să vă mai ascund nimici: am pier
dut procesul cu boerul, şi cine ştie ce m’aşteaptă 
de-acum !

— Vai de mine! ce vorbeştiToadere! strigă vii
toarea lui soacră, pe cănd Irina ’ngălbeni şi se 
uita cu nişte ochi mari compătimitori la iubitul ei-

— Nu s’a hotărit incă de tot, dar nu mai remăne 
nici o îndoială că la urma urmelor tot fără pă- 
mănt am să remăn şi eu şi ceilalţi !

— Ferească Sfântul!
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— Dar ceea ce me ’nebuneşte, nu’i că am să 
rémán calic; cu nişte braţe ca ale mele n’am să 
mor de foame; ori aici, ori aiurea, pot foarte bine 
să’mi câştig pănea de toate zilele; supărarea, tur
barea mea e că sunt despoiat ca ’n pădure şi că 
trebue să mai intărziiu cine ştie cat pănă ce-oiu pu
tea să më ’nsor cu Irina, fără să’mi fie ruşine să 
ies printre oameni !

— Ce lei de vorbă ’i asta? intrebâ Smaranda.
— Vrai să zică lumea că’s lipit pămentului 

şi că më ţine nevasta ?
Irinii începură să’i curgă lacrămile şi ar fi. voit 

să vorbească, dar plânsul o ’năbuşi.
— Tare mai eşti copil, Toadere ! un om vrednic 

ca tine să se teamă c’o vorbi lumea pe socoteala 
ta ? dar nare să trebuiască şi la casa noastră un 
gospodar? n’avem atâtea lucruri de cari astăzi 
nu poate să ’ngrijască nimeni cum se cade?ş’apoi 
nu spuneai tu mai adineaori, că cu nisce braţe ca 
ale tale n’ai să duci lipsă nicăiri?:

Fulger dedea din cap. : .. . ;
— Are dreptate mama! zicea Irina, la ce ţii 

mai mult, la ce-o zice lumea, sau la. fericirea mea? 
dacă vrai, om lăsa tot aici şi ne vom. duce cu tine 
unde’i voi.

La curte era din nou mişcare: călătorii se ’n- 
torseseră de pe Ceahlău; pe cât erau de veseli şi 
-de uşori la plecare, pe atăta erau de osteniţi şi 
fără chef la ’ntoarcere. Ei se popriseră cătva timp 
la schitul Durăului şi apoi se suiră pe munte pănă 
pe tăpşanul din apropierea verfului, undedormiră 
o noapte ’ntr’o colibă. A doua zi ei văzură răsă
ritul soarelui şi rentaseră incăntaţi, afară de^tenă-

'
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rul Paraschiv, pe care ’l trântise calul la plecare; 
mai toată vremea suise Ceahlăul pe jos, căci iapa lui 
nu voeâ să meargă şi noaptea tremura de frig 
fiindcă nu voise să ia nici o blană de la curte. In 
spre sară, cii toţii se scoboriră la o stănă din par
tba cea-laHă a muntelui, unde poposiră vre-o doă 
zile diri pricina altor ploi.

— Mi-a intrat apa nene şi ’n cizme şi ’ri cio
rapi ! noroc că in’am ales numai c’un guturaiu, căci 
puteain s’o păţesc mai rău, zicea artistul dra
matic Crăcănel lui Cyrus Săcăluş.

—-'Să-mi tai urechile- de mi-i mai prinde in 
vre-o astfel de călătorie ! am inotat toată vremea 
innoroiuca nişte porci, şi mailaurmă, de nu era 
unchiaşul ăla să mă ţină de surtuc, aşa e că mă 
duceam in prăpastie? Ce dobitoc am fost să las 
Bucureştii si să mă înfund pe u nde a ’riţercat dra
cul copii ! astfel se jeluia ’ntr’una cunoscutul po
et Cyrus Săcăluş. -

Călătorii oeau să se ducă deadreptul la Pea- 
tra, fără a se opri mai mult timp la Lunceşti; de 
aceea li se găti ’ndată o plută prinsă bine şi pe 
care puteau să se sue fără nici o grijă. Pe par
tea de dinainte a plutei se aşezaseră mai mulţi du
lapi in chip de laiţă, şi crengi de brad, legate cu 
iscu sinţă unele de altele, alcătueau o colibă minu
nată Pe la unu-spre-zece ceasuri toate fură gata 
şi doi plutaşi ageri şi dibaci luară loc, unul dina
inte la cărmă, celalalt se aşeză dinapoi ca dălcăuş. 
Lumea se scoborîse la Bistriţa şi nişte lăutari, 
cari se ’ntorceau şi ei in Peatra, se suiră in par
tea despre dălcăuş; cu ajutorul lor, petrecerea era 
să fie deplină.
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Bucureştenii, studentul din Iaşi, Damian Răn- 
dunèscu, Bogoslov şi fratele- subprefectului fură 
tovărăşiţi pănă de vale de Iorgu, de Anton, de 
Petrachë şi de Cozmescu. Curănd, nişte oameni 
deslegară pluta, care lunecă ’ntăi incet şi apoi, 
intrând in mijlocul Bistriţei, porni cu repeziciune; 
lăutarii începură să cănte şi călătorii salutau in- 
tr’una de pe plute; pe mal Zlotescu le făcea de
osebite semne cu un băţ.

Pe o altă plută, care trecea tocmăi in acel mi
nut pe dinaintea fiului lui Negradi şi a celorlalţi 
oaspeţi ai lui cuconul Alecu, şedea Toader Fulger 
in picioare lăngă cărmaş; el puse o]mănă in şold, 
se uită înăndru in spre mal fără a scoate pălăria, 
şi apoi aşezăndu-se singur la cărmă, văslâ cu pu
tere pănă ce ajunse aproape de cealaltă plută şi 
împreună cu dënsa se făcu îndată nevăzut.

Curtea rămăsese tăcută ca şi mai naintè şi în
tristarea părea mult mai adăncă după atâtea vu- 
ete şi atăta mişcare.

— Ei, Iorguşorule, te-ai codit pănă ce s’o ’n-
tors Fulger lăngă Irina dumisale, zicea Petrache 
vărului său; nu era mai bine să mă asculţi pe 
mine şi să te grăbeşti cănd era încă timp : puteai 
atunci să spui fetii că Fulger e închis aincolo, că 
are să fie osândit pe mai mulţi ani şi alte de a- 
cestea. Dar acuma? crezi că are să se mai lase 
să fie inşelată de tine? şi «apoi, chiar m’aşi teme 
să am a face c’un om ca Fulger! Ori cum fie, 
fiind că nu m’ai ascultat, eu am să-mi iau calul 
din grajd. . •

— Ştii, monşer, că m’am ambiţionat de tot, şi 
cu căt primejdia şi piedecile sunt mai mari, cu

!
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at&t ard de dorinţa să ajung la scop. Şi drept să-ţi 
spun, me doare inima să-ţi dau aşa de geaba bu
nătatea de cal, adaose Iorgu rîzănd.

—r Ştii că Fulger a plecat din Lunceşti?
L’am văzut cănd o trecut pe dinaintea noastră.
— Să nu te ’ncerci să te duci in astă-seară pe 

la Irina, căci de sigur, că plăeaşul are să se ’n- 
toarcă la noapte.

— Voiu aştepta şi eu pănă ce-o lipsi pentru 
mai multe zile, şi cum oiu găsi un prilej mai în
demânatic, să ştii că nu stau o clipă la ’ndoeală 
şi me reped ca un leu! Fie ce-o fi, vreau să am 
conştiinţa curată!

Amăndoi tinerii bufniră de ris.
—Pănă atunci, să scoatem sufletul lui Ilristachi; 

ce dracul nu se mai duce şi el in Peatră, doar 
nare să stea aici căt lumea !

— Mai ştii ? ’1 văd intruna vorbind cu babaca 
şi cu mama: trebue să fi pus dumnealor ceva la 
cale, nu tocmai după gustul Măriei !

XVIII.

Duminecă era serbătoare mare ’n sat; deşi se pe
trecuseră multe lucruri întristătoare, ţăranii ţineau 
să serbătoreze cum se cuvine ziua cea mare şi 
după cum se păstrase obiceiul din vremile trecute; 
După săvărşirea liturghiei de către părintele Ma
tei Ţopărdea, mai tot satul se ’ndreptă spre poa
lele Ceahlăului. Tinerii âmbrăcaseră hainele lor cele 
mai împodobite; băeţii aveau mintene cusute cu 
şireturi şi purtau flori la pălărie, ear fetele se mán-
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dreau cu cămăşile lor cusute cu altiţe şi cu fluturi, 
ele mergeau voioase şi lipsite de ori ce grijă. 
Căţi-va plăeşi călăreau inaintea tuturor şi tocmai 
in urmă veneau nevestele, bărbaţii şi bătrânii.

Cum ajunseră pe plaiu, trupa se despărţi: nişte 
lăutari începură să cânte, ear după ce se odihniră 
puţin cu tbţii, încinseră o horă sgomotoasă; peearbă 
se aşezaseră mai multe grupuri şi vinul şi rachiul 
porni a curge de prin ploşti şi butelci. Din cănd 
in cănd plăeşii slobozeau pistoale'şl ècourile mun
ţilor respundeau de zeci de ori la chiotele şi stri
gătele de veselie ale jucătorilor.

Toată această serbătoare părea că se face ’n 
cinstea domnului munţilor, care se ridică inaintea 
sătenilor: ar fi crezut cineva că e o remăşiţă din 
religia selbatecă a întâilor locuitori ai Daciei, ce 
se ’nchinau la puterile natúréi. Din neam in neam 
obiceiul să păstrase şi acum serbătorea se făcea 
ca ’n vremile din betrăni.

«Nu-mi trebui nici boi nici vacă,
«Numai copila să-mi placă!» 

cănta un flăcău bătend căt ce putea din piciörare 
şi strängend demijloc pe vecina lui.

— Dă-mi pace măi mangositűlé! respulideă juna 
fecioară, lovindu-1 in şold.

— Halal de tine, Măriucă! h’àm mai vëzut fată 
să se hârjonească atâta oú flăcăii, zise o ne 
vastă cam trecută apropiindu-Se dé cei doi: tineri;

— Cum i-mi place aşa fac!
— Cum ’ţi place! ea ’n aiizi-o, lele-’ Catrină... 

clacă nu mi-arfi fină, aşi lăsa-o să’şi • facă mendrele; 
dar mamă n’ăre, tată n’are, şi a ajuns s’o ia'lu
mea la ochi.

î. .
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— Se vede că-i’s dragă! respunse fata.
—- Naţi-o bună !

Nu ştiu ţese, nu ştiu coasă,
Dar nu’mi pasă, că’s frumoasă.

— Ţi-e ciudă că nu eşti ca dënsa, de aceea o 
smotreşti întruna, intimpină Miron beţivul.

— Ciudă mie? respunse cu furie nevasta; puşche 
pe limbă-ţi măi roşcovanule ! Mai bine decăt ţi-ai 
vari şi tu nasul unde nu-ţi fierbe oala, ai căuta 
să-ţi uzi ceva mai puţin musteţile !

—rMë tem c’or împunge prea tare dacă nu le-oiu 
muia din cănd in cănd.

— Ai vorbit de te-ai prichit ! Me mir cum 
poţi să te faci aşa de ris alintăndu-te ca cioara 
’n laţ; ’ţis’o trecut vremea, bădică Miroane, şi bă
trânul amorezat e ca chiroşca cu păsat.

— Bă’ică Miroane, ea’n poftim colea, să ne mai 
spunem ceva la ureche, zise Florea Cazacul a- 
rătăndu’i un chiup.

— Vezi-1, curma nevasta, beţivului si dracu ’i 
iese cu ocaua hiainte.

Alţi ţărani vorbeau de Fulger şi de cei-lalţiră-
zaşi.

— Ce zici, moş Gavrile, că are se iasă din toate 
aceste ? întreba Cozma pe cumătrul Smarandei.

— Ce să mai zic şi eu feţii mei ; eu am văzut 
multe in viaţa mea şi de nimica nu mă mai spe- 
riiu! cătenenorociri n’or dat şi peste mine anul a- 
cesta : boii nu’mi trag şi se rănesc la jug, in ham
bar n’am nimic, oile au vărsat, in sfârşit lucrul ’mi 
merge ca roata ’mpedicată, şi colac, peste pupăză, 
mi-a perit şi ieapa cea roaibă. Darco să fac? Aşa o 
vrut Dumnezeu şi pace bună ! In vremea mea e-
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rau alt-iel lucrurile : apa mergea mai limpede la 
moară, lumea trăia mai liniştită şi cu pace se bu
cura, prietinii erau prieteni, iarna iarnă şi vara 
vară. Acum toate s’au schimbat: oamenii sunt mai 
rëi, frica de Dumnezeu o perit, şi bunătatea s’o 
dus... aice’i nodul ! Dar după căt ved -mi-.se pare 
că treaba s’o cam îngroşat...

— N’avea dreptate Fulger şi cu tovarăşii sei ?
— Cum să n’aibă dreptate, păcatele mele ! dar 

era chip să câştige procesul nişte răzăşi săraci in 
potriva unui boer aşa de mare ca cuconu Alecu !... 
eu socot insă că i-o resplăti Dumnezeu, că nici 
o faptă nu’i fără răsplată.

— Aşa e ; şi doar mai mulţi boeri din Reatra 
le făgăduiseră că’i vor ajuta...

— Cumintele făgădueşte şi nebunul trage nă
dejdea ! Ai văzut boer să nu ţină unul cu altul 
când ’i vorba să ne jupoaie; şi ce puteau să plă
tească toate stăruinţele şi ispisoacele lui Toader 
pe lăngă o minciună boercască ?

— Eu să fiu ca dănsul m’aşi duce să me jălu- 
ţesc lui Cuza grăi un rană mai Jstătut.

— Ce Cuza bre ? nu ştii că pe el l’or scos din 
scaun; Ia Vodă poate vrai să zici ?

— La Cuza, la Vodă, ducă-se unde s’a duce, nu
mai să le vie de hac ciocoilor !

— Oare ce are de gănd Toader să facă, intrebă 
Hilip.

— Ştiu şi eu? respunse moş .Ga vrii; mi separe 
că For scos pe om din sărite ; nu cred-să se lase 
el cu una cu două.

— Dac’aşi fi eu in locul lui, le-aşi arăta eu la 
toţi! intămpină Cozma.

'i.
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— Bre, bre bre! da grozav mai eşti ! fii tu ’n- 
credinţăt că Toader n’are să se bocească ca ba
bele... cănd ai şti care’s gândurile lui ascunse* ai 
zice că bine faceumc face. La ce i-ar folosi'să se 
resvrăteascăaşa de-o dată ? l’ar trimete frumuşel 
la Păngărâţi şi.... aşa-i cai sfeclit’o? Trebue să 
te ’nveţi a trăi supus, măi băete ; după ce-ai pe
trecut ’ca vermele ’n rădăcina hreanului şi dacă 
simţi că a ajuns cuţitul la os, [atunci numai te 
ridici şi spui : a venit : vremea ca rău cu rău să 
se scoată ! ;

— Are dreptate, moş Gavril, şopteau plăeşii’n 
jurul seu.

— Şi eu de-acea vă zic : răbdare la toţi! fiind 
că suferim aceleaşi rele ca şi răzăşii, în totdeauna 
om fi una cu dănşii; boerul se crede ’n satul lui 
Cremene : azi o fost rendül lui Toader, măne a 
lui Mitru, poimăne o fi a lui Pinteş, şi rendül meu, 
şi rendül teu ! Pănă ce s’a hotărî Toader să facă 
ceva, şi daca ne-a lăsa boeru ’n pace, să tăcem 
olcom.

— Aşa e, respunseră din nou ţăranii.
— Dacă mă vedeţi pe mine, om alb; şi c’un pi

cior in groapă, vorbind astfel, trebue să vă gân
diţi că-nu ’i de şuguit. S’o ' săturat lumea şi de 
boer, şi de feciorul boerului, şi de nepotul boeru- 
lui, şi de toţi puii de boerişi de ciocoii cari ne mă
nâncă de vii!

înţelept^ om mai e moş Gavril !
Ei, haide, veseliţi-vă băeţi ! cine ştie când 

veţi mai incinge hora de-acum Înainte şi cănd 
veţi mai cănta cu veselie!

Ceva par’că lipsea sărbătorii, căci Toader şi cu



281

Andrei Fulger, mândria satului, nu' erau de iată, 
şi căţiva din tovarăşii lor stăteau posomoriţi de-o 
parte şi nu luau parte la joc. Irina, logodnica lui 
Toader, şezuse toată vremea singură cu mamă-sa 
şi alte fete ’i luară locul de crăiasă a ser hăt ori. 
Ea se uita cu nepăsare le toate căte se petreceau 
şi arunca din când in căricl căte-o privire peste 
vale, ca şi cum ar fi aşteptând pe cineva. Căte 
gânduri nu treceau prin mintea ei şi cine ştie ce 
foc }i ardea inima ’n acele minute.

încetul cu ’ncetul, veselia şi sgomotul incepiiră 
să se potolească, căci umbrele serii se coboriseră 
de pe coasta munţilor şi se suiau din adâncul văi
lor. Curënd, şi luna plină şi roşetică se ivi dup’un 
munte ca b boabă de foc, şi de-odată î o parte din 
Ceahlău se lumină ca ziua. Nenumeratele stănc- 
de pe densul erau acoperite cu-o lumină gălbuie - şi 
luaseră forma de turnuri şide palaturi de prin po
veşti. Cerul era senin ş’un vént tărişor se ridi
case; el scutura brazii din pădure, cari murmurau 
şi păreau că scot plângeri duioase. Căte-un brad 
uscat se ’nălţa pe ici pe colo prin desimea : ce
lorlalţi, şi la lumina lunii lua o ’nfăţişare fantastică.

Serbarea se măntuise şi toată lumea óe/ntóreea 
spre sat; cea mai mare parte*tăcea;- vFo căţiva 
plăeşi numai istoriseau venătorii de urşi.

— Uite, colo departe, tocmai pe marginea ripei, 
zicea un venător tovarăşilor sei,: acolo l-o scă
pat Fulger pe cuconu 'Iorgu delà" moarte Í :

— Tót p’ácolo ám' ucis' şi eu ;un urs astă-iarnă, 
se grăbi s’adauge un tënër plăiâş.

— Cu cuţitul ?
— Ba nu, cu puşca.

;
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— Nu era cumva ursul mort ele mult?
— O fi fost . tocmai cel ucis de Toader !
— Ei, vorbă să fie! se sculase dihania ’n doue 

picioare.şi venea spre mine... dar Fam ochit drept 
in inimă.,

In acestminut un fulger despică [cerul in. spre 
apus, de şî era senin peste tot.

Cu toţii 'şi făcură cruce.
— Semn rêu ! semn rëu! zise moş Gavril.
Sătenii ajunseră la Bistriţă, de-acolo trecură

podul, şi ’ntro clipă sc ’mprăştiară ’n tot satul.
Tăcerea se ’ntinsese pretutindeni şi nici cănii 

nu mai lătrau.
Vremea se strecura cu repeziciune; zilele urmau 

zilelor şi sëptëmànile sëptëmânilor. Trecuse şi luna 
lui. Cuptor cu căldurile ei nesuferite; secerişul se 
lăcuse şi acum şi August se apropia de sfërsit. 
Iarba strălucea prin cămpuri şi pe dealuri, se clă
tina la vënt, şi mişcarea ei dedea naştere la va
luri ce se prelungeau in nesfërsire. Din toate păr
ţile intrau cosaşii ’n iarbă şi ’n urma lor lăsau 
cămpul ras şi gol.

Unii brazdele restoarnă, in căpiţi alţii le-aduuă, 
Le clădesc apoi in stoguri şi cu stuh le încunună,

Aerul se rëcea pe fiecare zi, căci vara se duce 
mai degrabă din părţile muntoase decăt la câmp. 
Curënd ea trebuia să se sfirşească cu desëvërsire 
şi ’n acelaş timp să.se ’nceapă lucrările de toamnă. 
Soarele nu mai era aşa de strălucitor ca mai na, 
inte, adierile se schimbaseră ’n vënturi şi nourii lu
aseră alte chipuri: ei păreau de astădată posomoriţi.

-

;
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Pretutindeni o tăcere tristă pornise să se ’ntindă 
peste natura ’ntreagă, dar zilele bune se ’ntor- 
ceau de multe ori; adeseori priveliştile luau cu 
totul altă faţă, nourii periau pentru cătva timp 
şi ţi se părea că toamna e ăncă departe, pănă ce 
o nouă rëcire a aerului şi-o mai puternică suflare 
de vănturi respăndeau o întristare şi mai mare.

Negradi era in cea mai mare turburare. Anul a- 
cesta nu câştigase mai nimic; semănăturile nu dă
duseră nici o roadă; cherestelele căzuseră in pre^din 
pricina că nu se mai căutau la Constantinopol; 
grindina făcuse o mulţime de stricăciuni; mare 
parte din vite pieriseră din pricina ciumei venită 
din Paisia. O mulţime de datorii trebuiau plătite, 
şi ’n acelaş timp lucrurile de toamnă cereau o sumă 
de bani îndestul de mare. Moşia nu mai putea să 
fie ipotecată, aşa incăt Hristea putea să se joace 
cu Negradi nupă cum voia.

— Ei, cucoane Alecule, acum a venit vremea 
să’ţi ţii făgăduinţa; drept să’ţi spun, ni’am săturat 
şi eu de-atăta sbucium şi alergări, şi aşi dori să 
mă văd odată căpătuit. Din partea mea, so- 
cot că şi duduca Maria trebue.săjmai fi prins ceva 
minte, de şi Iorgu şi cu Petrachi o intărită 
’ntr’una impotriva mea; cuconul Dimitraki tace 
cum ’i chitucul; cucoana Agripina are să facă 
cum i-om zice noi; ce te mai impiedecă s’o si
leşti să facă de nevoe ceea ce nu vrea sa facă 
de voe ?

— Tu nu poţi să mă ’nţelegi Hristachi,; căt de 
greu ’mi vine s’o plec voinţei mele făr’a ţinea dnloc 
in seamă dorinţele şi gândurile ei.

— ’Mi mai vorbeşti acum de dorinţi şi de flea-
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curi de aceste, cănd ruina bate la uşa dumitale,- 
cänd. măne-poimăne au să vie jidanii să’ţi vënza 
moşia şi să te dea afară şi din Peatra. cu .darabana,;

întristat şi abătut, Negradi căzu cu capul pe 
mani; el stătu astfel cătva timp, apoi se sculă mai 
liniştit şi zise * -

—Sunt hotărit să fac cum vrai tu; numai să 
lucrăm repede, incăt nici să n’aibă vreme să se 
mai gândească sau să se ’nţeleagă cu transilvă
neanul.

. — Ce’mi mai vorbeşti de densul? eu cred că 
are să’1 .ia:,n curënd dracul, de vreme ce s’o vilit 
şi el in banda celor cari vor să rescoale ţăranii 
de dincolo.

Chiar in. acea sară, cucoana Agripina luă. pe 
Maria de-o parte .şi’i spuse că Ilristea a cerut’o 
de-a doua oară in căsătorie şi că de astă*dată lu
crul trebue numai decăt să se facă.

Maria ingălbeni.ca ceara şi’i aruncă o căutătură 
nebună de spaimă şi de desgust.

— Ce te spării aşa? e lucru hotărit! ai putut 
să te.deprinzi cu Iiristea de-atăt amar de vreme 
de cănd vine ’n casă, şi tatăl teu m’o ’nsărcinal 
să’ţi.aduc vestea şi să’ţi spun că nici nu’i vorbă 
de cea. mai. mică ’mpotrivire.

Maria se sculă ’n picioare şi dinţii ei încleş
taţi rupeau cu furie o frumoasă batistă.

— Poate nu’ţi place fiind că nu’i:... tënër? a- 
poi află drăguţă, că şi Alecu, cănd m’o luat, era 
cù cinci-spre-zece ani mai mare decăt mine, şi pri
veşte: nu trăim bine? nu suntem mulţumiţi unul 
de altul? •

— Nu më mărit după Iiristea, zise Maria c’un

:
1
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das slab dar hotărit; după purtarea lui, după cele 
ce s’au petrecut intre noi, e şi de demnitatea dum
neavoastră, ca părinţi, nu numai să nu’l sprijiniţi 
in cererea lui, daV chiar să nu’l mai primiţi in 
casă.

— Ai să’mi faci lecţii la vërsta mea ? nu cum-va 
am să te las să iai pe Valerianu, ca şi cum s’ar 
ii purtat mai bine decăt Hristea? acum te ’ntreb 
pentru cea din urmă dată: iai sau nu pe Cozmescu ?

— Pentru cea din urmă dată, vë rëspund şi eu 
că mai bine decăt să’l iau pe densul, aşi dori...

— Ai dori, ce?
— S’a sfârşit, puteţi face ce voiţi cu mine, dar 

nici o dată nu me veţi îndupleca să devin soţia 
unui mişel!

— Bine... tare frumos! dacă-i aşa, te-i înţelege 
cu Alecu... poate cu dënsul nu-i arătaatăta dărjie.

Cucoana Agripina aruncă Măriei o privire a- 
meninţătoare şi voi să iasă; tocmai atunci intră 
Negradi.

— Ce este ce s’a ’ntămplat? întrebă el vëzënd 
pe Maria atăt de galbină ş’atăt de turburată.

— Ce să fie? respunse Agripina; i-arn vorbit de 
Hristea şi de ceea ce mi-ai spus tu, dar se vede 
că ea ţine mai mult să fie toate pe gustul ei, de
căt să ne vadă pe toţi liniştiţi şi fericiţi.

— Cum? tot nuţi-ai schimbat ideile? nu te cre
deam atăt de îndărătnică; eu socoteam că cu tim
pul vei lua in seamă dorinţa noastră şi că nu ne 
vei face să te mărităm cu deasila!

— Era o vreme cănd nu-mi vorbeai astfel, tată! 
cuvintele tale më sfâşie, me clesnădăjduesc! Intru

II Dl
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ce ţi-am greşit ca sä-mi araţi atăta ură, atăta 
duşmănie?

— Eu vreau binele, ear nu nenorocirea ta. 
Hristea e un foarte bun partid, şi dacă Tom scăpa 
pe densul din măna, cu ruina averei noastre se 
duce şi pentru tine ori ce nădejde ’ntr’un viitor 
mai bun.

h Ori ce ’mi veţi zice, ori cătmă veţi ameninţa, 
tot n’am să më pot opri de-a iubi pe Valé
riáim !

— Şi. eu ’ţi spun că, dac’aşi fi in locul teu, fe
rească Dumnezeu să iau pe altul de căt pe 
Gozmescu. A eată-1 vorbesc de lup şi lupul 
la uşă : poftim cucoane Ilristaki; ne veselim aici 
cu toţii de vestea cea bună.

— Çu plecăciune la cucoane şi la duduci, zise 
.Cozmeşcu intrând; me miram şi eu să nu dea un 
noroc peste mine ’n astă seară: unde-am mers, tot 
cu plin mi-au eşit inainte!

EJ sărută măna cucoanei Agripinei şi după a- 
ceea se plecă şi voi să-o sărute şi pe-a Măriei, 
dar aceasta o trase cu repeziciune inapoi.

— Duduca pare cam spăriată să ia un om aşa 
de slut ca mine, pe cănd dumneaei ’i aşa de fru
moasă şi de drăgălaşă!

— Aşa, ba de loc! un om ca tine, Ilristaki, 
plăteşte căt doi tineri, respunse Negradi... peste 
căte-va zile facem logodna,nu-i aşa?

— Cănd o porunci duduca, atunci om face-o ; 
n’avem nevoe să ne grăbim, de vreme ce s’arată 
aşa de supusă... nu-i aşa duducuţă?

Maria era cade marmură şi nu respundea nimic.
— Vezi că-i de părerea noastră? aşa ’mi place

li
i

I

-



287

şi mie! cocuţelo acestea tinere nu trebue să le ia 
aşa de repede când ’i vorba de măritat;- la înce
put să spărie, crezënd că cine ştie ce are să se 
’nteraple! parcă insurăndu-se ori măritându-so ci- 
ne-va ar peri lumea! vorbă să fie: trăesc oamenii 
ca şi mai ’nainte, numai atăta.

Hristea ar fi urmat incă multă vreme cu ne
ghiobiile lui, dacă Agripina n’ar fi scos din odae 
pe Maria, care slăbea din ce in ce mai mult şi 
era aproape să cadă din picioare; ea fu dată in 
îngrijirea mamei Ilenii şi cur'Őnd veni şi Iorgu 
lângă' densa.

Cănd vëzu pe frate-seu, Maria ’i căzu in braţe 
şi mult timp stëtu astfel fără a-i respunde la în
trebările şi măngăerile lui.

— Iorgule ! in tine mi-i singura nădejde !
— Ce pot să lac ? Tata nu vrea in ruptul ca

pului să te dea după Valerianu şi se vede că 
Hristea intru atăta i-a ’ntors minţile incăt nu vrea 
să mai audă nimic...

— Dumnezeule!
— Cel mai bun lucru e să te linişteşti şi să te 

arăţi de-o-camdată ceva mai supusă; din partea 
mea, te sfătuesc să părăseşti ori ce idee de-a te 
mai ruga la tata: el e nestrămutat, de vreme ce 
are cel mai mare interes să ’i fie Cozmescu gi
nere; spre a vorbi la dreptul, tata nu te mărită, ci 
te vinde ! treaba noastră e să câştigăm timp pănă 
ce-oiu putea să ’nştiinţez pe Leon

Maria respunse printr’o alipire mai puternică 
de pieptul lui Iorgu.

— Ţi-am înţeles gândurile, Marie, şi fii sigură 
că atăt eu cât şi Petrache suntem hotărâţi a su-
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Ieri ori ce decât a te vedea nevasta unui ticălos!
— înainte de-a înştiinţa pe Leon, dacă me iu

beşti, dacă ţi-i milă de mine, mai roagă pe.tata, 
cazi la picioarele lui şi spune-i şi tu să nu me 
jertfească! . .

— E de prisos !
— Atunci fă cum ştii, şi iubirea şi: recunoştinţa 

mea au să fie fără margini, respunse Maria cu 
ochii ’n lacrămi şi sărutând de zeci de ori pe fra- 
te-seu.

Fiica lui Negradi remase cătva timp nemişcată, 
apoi, indată ce ieşi Iorgu, incepu să se plimbe 
prin casă in prada celei mai mari turburări; cu
coana Agripina intra din nou la densa spre a 
face incă oare cari încercări; dar acum era prea 
tărziu, hotărirea Măriei era luată şi sprijinul lui 
Iorgu o imbărbătă şi mai mult.

Cum inoptă, Maria chemă pe credincioasa ei 
slugă, mama Ileana.

-— Ştii ce nenorocire-i pe capul meu, mamă 
Ileano ?

— Ştiu..puişorule, of! ce-ijde făcut? ce-i de făcut?
— Măine sau poimâine vor să me logodească 

cu deasila !
— Cu dihania cela de Hristea, mănca-l’ar rusali

ile şi moliele să dea Dumnezeu să-l mănânce !
. — Ţii la mine, mamă Ileano?.

— Vai de mine puiule, ce vorbă-i asta? da şi 
’n foc m’aşi duce pentru mata.

— Atunci să faci toate chipurile să trimeţi pe 
Cineva la Leon, dincolo; pană ce l’o ’nştiinţa Iorgu 
me tem să nu fie prea tărziu; de-aceea voesc să-

.
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trimet numai de cat o scrisoare'chiar in astă sară, 
aşa ’ncăt mane dimineaţă să am respunsul.

— Nu ştiu care ţi-or fi gândurile puişorule, dar 
mai bine ori ce decăt să te măriţi după basao- 
chiul de Ilristea... şi mai la urmaourmelör i'acă-se 
voia Domnului cum a fi să fie !

— Pe cine trimetem?
— Pe Iftimie, nici nu-i de gândit... pe Vasile 

nici atăta.... ara că proastă mai sunt! pe Alexa!
— I-i sigur ?
— Eu l’am botezat, eu l’am crescut şi ţine straş

nic la mine: s’ar duce şi ’n peatra saca numai 
dacă Paşi trimete eu. Am să-i spuiu să ia cel mai 
bun cal din grajd şi pănă’n ziuă să-mi fie cu res
punsul: i-i cam greu, dar pentru’n galben ce nu 
lace omul ?

Peste jumătate de ceas Alexa veni să ia scri
soarea. Iată ce scriea Maria lui Valerianu:

«S’a sterşit ! Mane sau cel mult poimăne mëlo- 
«godesc cu Hristea şi curënd după aceea va urma 
«şi cununia; ori ce ’ncercare, ori*ce rugăminte au 
«remas zadarnice şi parcă toate inimele din jurul 
«méu s’au împietrit! Moşul Dimitraki n’a mai pu- 
«tut suferi durerea mea şi a plecat; Iorgu, singu- 
«rul meu sprijin, te va incunoştinţa in curënd des- 
«pre toate câte se urzesc aici in Lunceşti. Acum 
«cred c’a sosit timpul să’ţi aduc aminte de intre- 
«barea ce mi-ai făcut pe terasa grădinei noastre 
«din Piatra, şi, ca şi atuiibi, iţi respund şi acum: 
«sunt gata ! ■

«Cu toate acestea, inima mea se sfâşie şi creerii 
«parcă mi se aprind cărid gândesc la ce soartă 
«am ajuns! A ta pentru totdeuna».

19
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Alexa strinse bine scrisoarea ’n sin, scoase ar
măsarul cel negru din herghelie făr’a fi vëzut de 
nimeni, şi când fu la oare-care depărtare de curte, 
se aruncă ’n fuga cea mai straşnică pe şoseaua 
ce duce la graniţa Transilvaniei.

Maria remase întristată impreună cu slujnica ei, 
care-i spunea fel de fel de lucruri spre a o mân
gâia; ea plânse mai toată noaptea, pănă ce, căzend 
de oboseală, adormi îmbrăcată.

Mama Ileana aprinsese candela la icoane şi se 
iducea din cănd in când de se ’nchina, şoptind de
osebite rugăciuni şi făcend mătănii.

j

XIX.

Toader Fulger, după ce mai pierdu o grămadă 
de vreme alergând in coace şi ’n colo, doar va 
isbuti să atragă pe cineva in partea sa, se trezi 
de-odată cu o veste neaşteptată : Niculiţă Cont aş 
plecase la Turnu-Severin ca membru la tribunalul 
de-acolo; el fu numit in acest post numai prin 
stăruinţele lui Negradi, carei-i ceru in schimb să 
mănânce paralele răzăşilor fără a face nici un a- 
pel şi a-i. purta cu vorba pănă ce va trece terme
nul hotărit de lege.

îşi poate ’nchipui cineva turburarea lui Ful
ger şi-a tovarăşilor sëi, cănd auziră de aceasta; 
cea. din urmă a lor nădejde se ducea ’n vent şi 
de-acum înainte nu mai remănea nici o îndoială: 
Negradi trebuia să le ia pămentufile şi să’i rui-

-
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neze astfel cu desăvârşire. De rugăminţi şi de fă- 
gă’duială, răzaşii erau sătui până’n gât; in potriva 
lui Niculiţă Contaş nu puteau face nimic, căci cui ii 
mai dedea -mâna s’alerge după dânsul pănă la 
dracu ’n praznic, tocmai la marginea terii olte
neşti? Urma dar ca răzaşii să se supună sau să’şi 
caute mântuirea in însuşi puterea şi indrăsneala lor.

Auzind că veni şi hotărirea de-a:i scoate căt mai 
curënd de pe moşie, Fulger se grăbi să se ’nţe- 
ieagă cu megieşii sei, şi pentru acest sfârşit so 
’ndreptă la fierăstrăul de lângă curţile boerului,, 
unde erau adunaţi mai mulţi ţerani, şi ’ntre alţii 
Sandu Puşcaşul şi Ştefan Bursuc.

Tocmai in acel timp Negradi poruncise să ’i pună 
caii la trăsură, căci avea de gând să facă o raită 
pe moşia sa; el sosi peste cătva timp la malul 
Bistriţei, întovărăşit de lorgu şi de subprefectul 
Anton Cămărăscu; in urma lör venea Brusture , 
călare. La herăstrău,' stăpânul moşiei se dedu jos 
ca să privească mai deaproape 1 fierul-; zărind 
printre oameni şi pe Fulger, ii aruncă o căută
tură de dispreţ: acesta păşi atunci drept in faţa 
lui Negradi şi c’un glas hotărit ii zise’ :

— Mulţămesc, cucoane, pentru pământurile pe 
cari ni le-ai răpit!

— Obraznic cu mine să nu fii, dacă voeşti să 
nu ţi-se ’ntëmple ceva şi mai rèu, respuhse cu- 
conul Alecu mânios; câtă c’am auzit de resvră- 
tirea ce plănueşti inpotriva mea şi să dea dracul 
să te prind cu vre-o 'ticăloşie, că atăta’ţi trebue: 
nu mai scapi teaier din mâna mea! ;

— Ce’mi vorbeşti aşa, cucoane, parc’aşi fi rën-

5
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daşui clu mi tale ? după ce ine prăzi, apoi ine mai 
şi batj o corecţi ?

—r Cu cine te trezeşti tu de vorbeşti cu-atăta 
obrăznicie, strigă Negradi ’nfuriat; vrai să’ţi sfărâm 
măselele ?

— încearcă ! zise Fulger, apropiindu-se şi mai 
tare de asupritorul sëu.

Ne mai putëndu-se stăpâni, cuconul Alecu se 
j'ăcu ca un taur cănd vëzu atâta nesupunere la un 
m de rënd, şi fără a mai sta la chibzuială, ine- 
cepu să’l lovească cu palmele şi cu pumnii peste o- 
braz şi peste cap.

Fulger stëtea neclintit ca o statue şi acesta 
lume din giurul sëu era ca şi dënsul, înmărmurită.

r— Pune’l jos! răcni Negradi lui Brusture, a- 
cum ! să te vëd!

Această poruncă pricinui o mişcare neobicinuită 
printre Jërani; de-aceea Neculae vataful găsi de 
cuviinţă să nu pue mâna pe răzaş.

Fulger şopti ceva unui ţăran ş’apoi, indrep- 
tăndu-se către boeri, zise:

— Să rămâneţi cu bine, boeri dumneavoastră ! 
şi ’ndată se repezi de pe mal şi sări pe o plută 
ce trecea pe-acolo in acel minut.

— Se duce să se mai jăluească incă-o dată la 
Peatră, zise cuconul Alecu ; vezi că nu’i aşa de 
primejdios precum vi se ’nchipuia?

— Se poatej respunse Anton; më tem insă că 
de astă dată.are să facă vre-o poznă cu deabinele.

— Aş’ fleacuri ! .haidem mai bine la Meuţanu; 
vrau să vëcl dacă tot el are să’rai cumpere pă- 
mënturiie câştigate.
• Tot in acea zi trebuia să se facă şi logodna
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Măriei cu Hristea Cozmescu. Fiica lui Negradinu 
mai aştepta nimic de la indurarea părinţilor şi de 
aceea era tristă, ingrijată, dar totdeodată in ochii 
ei se putea ceti hotărirea ce luase. Prin'casă nu 
se mai auzea o singură vorbă; Iorgu şi cu Zlo- 
tescu' nici nu voiră să fié faţă la ţeremonie , care 
semăna mai mult c’o ’nmormentare ; cuconul Di- 
mitrachi plecase cucăleva zile mai nainte, aşa in cat 
nu remăseseră de căt părinţii Măriei şi cu Anton 
Cămărăscu. Părintele Matei Ţopărdea fusese che
mat să logodească pe tineri şi ’Şi îndeplini dato
ria mai bine de căt ori cănd, căci, inăirite de-a 
veni la curte, nu băuse de căt cel mult o oca şi 
juin etate de vin şi vre-o trei patru păhăruţe de' 
rachiu. Schimbarea inelelor, slujba preotului, toate 
se petrecură in cea mai mare linişte; parcă toţi 
aveau o rea presimţire şi spaima tuturora fu şi 
mai mare cănd, deschizendu-se uşa, de-odată se 
stinseră mai multe luminări.

La sfirşit, Hristea sërutâ máira ‘lui Negtădi, a 
cucoanei Agripinei şi a Măriei, şi apoi se’aşeză pe 
scaun fără a spune un singur cüvént. Ou toţii tă
ceau. La urma urmelor, cuconul Alecu • se sculă si 
zise : • ’ ■ • : ■ ' •••'• • •i'-: • •-;

— îmi pare bine că vëvëd şi eu legodiţi; şi. de 
astăzi înainte nu mai am nici ö grijă şi' me rog 
lui Dumnezeii să vë dea Irai ii bun şi fericit. De- 
sară am să plec pentru'o zi :sau' döue la Peatră 
ca să regulez toate afacerile, şi îndată- 'cè më voiu 
întoarce, íaóem şi cununia.

In spre sară, cuconul Alecii ' porunci să’i pUnă 
caii là trăsură, şi, întovărăşit de vre-o doi plăeşi că
lări, luă drumul spre oraş; el fu Întovărăşit până
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mai dévalé de nevastă-sa şi de fiică-sa ; Coz- 
mescu mergea alături cu aceasta din urmă, dar nu 
îndrăznea să’i vorbească.

Maria urmă lung timp cu ochii trăsura ce se* 
perdea in zare : totu! era siirşit ! peste doă zile 
trebuia să fie soţia lui Hristea sau să calce in picioare 
iubirea părintească, datoria şi cinstea. In curănd. 
vestea logodnei sale era să se răspândească prin. 
lume şi greşala ei să'devină şi mai mare ! Şi, deşi 
Negradi era un om rău, şi adese-ori chiar crud, 
totuşi Maria ’l iubea şi ’i era milă de densul din 
pricina nenorocirilor ce’l loviseră in timpii din urmă. 
Dacă n’ar fi iubit pe Valarianu, de sigur că ea 
s’ar fi supus voinţei tatălui.seu; dar acuma era prea 
tărziu ! iubirea ei prinsese rădăcini puternice, şi 
nici o altă iubire, nici o altă simţire nu mai era 
in stare s’o alunge din adăncul sufletului seu.

— Nu ne ’ntoarcem acasă, dudue dragă? zise 
insfărşit Hristea, ce şedea tăcut la spatele ei.

Maria tresări şi aruncă e privire înfiorătoare 
logonicului seu.

— Haidem acasă, Mario, ce-ai rămas aşa uităn- 
du-te pe Bistriţă, parc’ai fi perdut ceva in apă?

La curte, Maria găsi pe Iorgu, care se ’ntorsese 
de peste graniţă şi adusese o mulţime de veşti 
surorei, sale. Yalerianu nu era acasă cănd ’i sosi 
scrisoarea de la iubita lui ; dar îndată ce află de 
intămplările de la Lunceşti, se repezi ’ntr’o fugă 
pănă la Tulgheş ; acolo se ’nţelese cu Iorgu şi 
luă măsurile prin cari trebuia să izbutească pe 
deplin in întreprinderea sa. Fiica lui Negradi stătu 
toată noaptea fără a. ’nchide ochii ; ea aştepta cu 
nerăbdare, dar in acelaş timp.şi cu frică,, inomen-
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tul intălnirei sale cu Leon; a clouazi o petrecu in cea 
mai mare nelinişte şi se prefăcu că e foarte bol
navă. Tocmai in spre sară sosi veste de la Ne- 
gracli : acei pe cari voia să’i intălnească nu se aflau 
in Peatră, aşa că era nevoit să se ’ntoarne căt 
mai curend inapoi la munte şi să sevérsascá că
sătoria Măriei cu Cozmescu mai nainte de tim
pul hotărit.

Fiica boerului, in mijlocul atâtor bunătăţi şi 
neducënd nici o lipsă, se simţea cea mai neferi
cită fiinţă de pe lume ; cu căt mai nefericite, nu 
era biata Irina, logodnica lui Fulger ! Zilele tre
ceau pentru densa cu incetul fără a’i aduce cea 
mai mică măngăere şi c’ele din urmă lucruri pe
trecute in Lunceşti o făcură să peardă ori-ce nă
dejde intr’un viitor mai bun.

In zioa in care era să se ’ntoarne stăpânul mo
şiei, după ce plânse mai multă vreme, fiica Sma- 
randei se apropia de muma ei.

— Ce-o fi însemnând, mămucă, tărăboiul care 
o domnit astăzi in sat ?

— Ştiu şi eu, dragul mamii, ce-o mai fi în
semnând şi asta! Ám întrebat pe Bursuc şi de- 
abea de la densul am putut afla ceva mai lă
murit; ci-că o bătut subprefectul şi cu cuconu Pe- 
trachi vre-o căţi-va oameni din sat de i-or stălcit 
şi se vede că s’o fi săturat lumea de atăta chin; 
cu toţii aşteaptăpe Toader, care pe măne sau poi- 
măne are să vie din nou la Lunceşti.

— De-ar veni ou biné o dată! i-i mai nimic
de când s’oi dus şi mie mi se pare că-i un an.....
greu mai trece vremea !

— Ţi se pare; dar ce-i de făcut? aşa e omul
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când etënër! nu ai nevoe insă sä te boceşti toată 
ziulica după densul, parcă, Doamne fereşte, s’are 
dus pe ceea lume; de altmintrelea ia sama; eu so- 
cot că nici nu iaci bine, câte supărări nu are o- 
mul ! cănd ar sta să se desnădajduească pentru 
fie-care din ele, nu i-ar mai ajunge lacrămile şi 
oftările; noroc că cea mai mare parte din ele sunt 
trecătoare şi că cu timpul nici nu-ţi mai aduci a- 
minte de ele! să vezi cum .aveţi să vë cununaţi dfi 
binişor şi cum ai să zici: Doamne ce nebună am 
mai fost!:-

— Să te-audă Dumnezeu. Da oare nu s’a mai ii 
aruncat el in vre-o grozăvie?
• — Ce grozăvie, iată hăi? parcă Toader o că
piat să se amestece prin buclucuri aşa fără nici 
o socoteală... el e om cu minte !

— Degeaba ! ori, ce ’mi vei zice, inima tot stri
cată ’mi remăne şi nu pot săj’mi impac gândurile. 
L’am visat aseară foarte rëu: părea că-i călare pe 
un cal alb, care vărsa foc pe nări; Toader era 
imbrăcat cu roşu din cap pănă ’n picioare şi ma
nile lui erau pline de.sănge...

— Ei, şi tu ce mai crezi toate: căte lucruri vi
sează omul, de s’ar împlini toate, ar fí năzdrăvan.

— Ş’apoi mai ştii mamă, că stafia cea de la 
beciu, care nu s.'a mai arătat de la moartea Ile- 
nuţii, s’o ivit astă noapte din nou...
— Ära, cernai vorbeşti aşa lucruri... fă-ţi cruce mai 

bine şi zi Doamne păzeşte;, dar ce naiba am păţit 
de nu mai ştiu ce fac? uite dumneata, măni e Du
minecă şi candela nu-i Încă aprinsă.

— Mô tem să nu-1 fi prins boerii ’n Peatra şi
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să-l fi închis,• urma Irina fără- a lua sama la vor
bele Smarandei.

— Să-l închidă?;., vorbeşti aşa de clacă... cul- 
că-te mai bine, că tare te vëd trudită.

— Nu pot dormi de loc... pănă ce nu s’o ’n- 
toarce...

— Doue zile nu-i aşa mare lucru.
Portiţa de la ogradă era bine încuiată* şi o- 

bloaneleerau date ’n jos; in liniştea nopţii, se auzi 
de-o dată un. vu et: părea că bate cineva la. uşă.

— Vai de mine, oare ce să fie? întrebă Sma- 
randa.

— Me duc să vëd mamă.
— Ferească Dumnezeu, nu face una ca: asta? Vu- 

etul devenea din ce in ce mai tare. •■■■ .
— Cine-i acolo, intrebă, in siirşiţ S maraudai
— Deschideţi.., aduc veste de la Toader Ful

ger,;respunse un glas din afară, care semăna foarte 
mult cu al lui Florea Cazacul.. .

— Tu eşti Floreo?
— Eu, eu... •
Smarauda nu apucă să. deschidă bine, şi trei

oameni năvăliră 'n casă: era . Iörgu,.. întovărăşit 
de Iftimie şi de un. fecior boeresc. anume Vasile, 
aceşti doi din urmă puseră măna .pe mamă şi fiul. 
boerului se repezi spre odaia Irinei; aceasta, cum 
prinse de veste despre cele ce se petreceau, îm
pinse uşa ,cu repeziciune şi trase zăvorul. •

— Deschide, că, stric uşa! striga Iorgu ca un. 
turbat, izbindu-se şi trântind in uşă.

Irina ’i respundea strigând ajutor.,
Cu mare greu,. dar « in sfirşit Iorgu isbuti să 

pătrunză la Irina; in momentul insă cănd se a-
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propiä de densa şi-o cuprinse ’n braţe, se auzi 
un vuet afară: un om intrase ’n ogradă şi acum, 
oprindu-se pe prag’, se uită o clipă in dreapta şi 
’n stănga.

Era Toader Fulger.
Iftimie şi cu Vasile săriră pe fereastră şi d’a~ 

bia scăpară cu fuga.
Din odaia de-alături se auzea un glas năbuşit : 

Toader, Toader !
Fulger se repezi ’ntr’acolo, şi cănd vëzu pe fiul 

boerului in odaia logodnicei sale, nu mai stëtu un 
singur minut la ’ndoială; el scoase un cuţit delà 
brău şi, fără a spune un singur cuvent, ’i împlântă 
’n pieptul lui Torgu, care căzu la moment ca trăz- 
nit. Irina aruncă nişte ochi de nebună ’njurulei.

Fulger se retrase ’napoi pe prag şi inalta lui 
stătură arunca o umbră puternică inaintea sa; el 
era îmbrăcat ca ’n zilele de sărbătoare şi intr’o 
mănă ţinea o frumoasă puşcă de vënat: faţa lui 
părea ceva mai schimbată şi ’n ochii sei se putea 
citi c’a luat o hotărire mare.

Smaranda stëtea neclintită lăngă densul.
— Ce-ai făcut, Toadere ?
— Ce-am făcut? vezi bine ce-am făcut! să’ţi 

spun numai ce-am să mai iac de-acu ’nainte: 
nimeni nu voeşte să’mi dea cea mai mică drep
tate, şi de astăzi am hotărit să fiu eu singur ju
decător! De astăzi inainte eu insu’rai am să ’m- 
part dreptatea mie şi tovarăşilor mei şi acei ce 
m’au despoiat, deiainine au să’şi primească osânda ! 
Fapta ce am s’o sëvërsesc e mare, dar martor ’mie 
Domnul că fără voia mea am s’o ’ndeplinesc !

— Ascultă Irino, urmă Fulger dup’o scurtată-
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cere; câteva ceasuri ancă, şi n’am să mai pot să 
me ’ntorc vre-odată prin sat; clar mai târziu voiu 
găsi chipul să te^aduc cu mine ’n crângul mun
ţilor, sau tocmai dincolo prin înfundăturile Ardea
lului... tu ai să vii cu mine!., păn’atunci, ■ căncl 
veţi auzi strigăte ’n dreapta şi ’n stânga, căncl 
pădurile vor răsuna de detunături, când noaptea 
’n intunerec se va lumina zarea de focuri,, când 
in spre răsărit şi ’n spre apus, ori unde ve ve 
întoarce, veţi vedea locaşurile ciocoilor prefăcen- 
du-se ’n cenuşe, să ştiţi că Fulger işi reşbună!

Zicend acestea, Fulger ţinea capul sus, şi fla
căra gălbie a candelei il lumina intreg.

In zadar femeile câ.utară să’l înduplece,, in zadar 
căzură amëndouë la picioarele lui, Toader remase 
statornic in lrotărirea sa, şi luănclu’şi ziua bună, 
plecă in grabă spre munţi cu puşca pe umer.,

Negracli plecase din Piatră, chiar in acea seară; 
se vede că lucrurile nu’i mergeau pe plac, căci era 
foarte posomorit; dar, de şi se cam întârziase, el 
voia numai decât să se ’ntoarcă la Lunceşti.

— Me tem c’om prea ’nopta pe drum, cucoane,
ii zise vizitiul. '

— Fă ce’ţi spun şi pleacă mai repede...
— Ş’apoi s’o stricat şi şoseaua de ploaie...
— Múltai să mai hălăeşti? pleacă ’ţi zic.
Vizitiul se scărpina ’n cap şi dând din ’ umeri

porni spre munţi; trăsura merse mai binişor1 pănă 
la mănăstirea-Bistriţei; dar de-acolo drumul de
veni din ce in ce mai rëu, când lungind mâlul ’nalt 
al Bistriţei, cănd trecënd pe poalele dealurilor.. 
Noaptea se coborise şi stririgënd încetul cu încetul 
umbrele rezlăţite şi aruncate pe ici pe colo, al-a-
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duna pe toate la un loc şi ’ntinse peste -câmpia 
întreagă' un vel de ’ntunecime.
• Insă, cu cat trăsura se cui unda mai mult in 
munţi, cu' atât greutăţile se făceau mai mari din 
pricina noroiului şi-a bolovanilor.

Toată ziua pioase şi la munte fusese furtună; 
inainte de amiazi, cerul se ’ncărcase de nouri, a-, 
ierul era umed dar liniştit;- peste cătva timp insă 
vëntul incepu să sufle cu tărie, clătinând şi des
frunzind arborii; nourii se grămădiseră din toate 
părţile şi ’n ‘curead; ploaia ’ncepu să toarne; toată 
vremea fiilgerile: despicau cerul şi tunetele făceau 
să se cutremure‘munţii şi văile. Bistriţa se um
flase'şi rupsese bucăţi iiitregi de maluri; multe 
plute fură sfărâmate şi remăşiţele lor coborau a- 
cum cu iuţeală in spre Piatră. Pe 'la ora una 
după miezul nopţii urma să' fie pohoiu mare şi 
plutaşii lucrau intr’una pe maluri. Subprefectul 
luase măsuri spre- a ’ntimpina răul, dar toate 
’ncereările sale remaseră zadarnice: de mai nainte 
incă se-. făcuseră o mulţime de stricăciuni şi ’ntre 
altele herăstrăul din vale fu sfărâmat .cu totul. Pe 
malul Bistriţei, un mare număr de plutaşi stătură 
pănă târziu; dar întunericul devenind prea mare: 
ei se/mprăştiară in curănd şi tăcerea se. ’ntinse 
’n vale ca.şi la curte.

In timpul lacesta, Leon:Valerianu trimisese p’un 
credincios al său la Maria şi-o ’nştiinţâ despre 
toate amănuntele întâlnirii lor; ea trebuia sal aş
tepte pe la un-spre-zece ceasuri din noapte la mar
ginea gradinei. . s •••; ' '■ .

«Soarta a voit să fii amea, şi a mea vei fi orice 
» «s’ar putea să se. mai intămple de*acum inainte.

I •
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«La revedere peste Carpaţi!» Astíel sfirşea Vale- 
rianu scrisoarea sa. .

Maria, cănd o primi începu, sä tremure; inima ei 
de íémee slăbi pentr’un minut, mintea ’i era tur
burată şi nenorocita iată umbla ’n dreapta şi ’n 
stânga cuprinsă de cel mai mare neastëmpër.

Cănd furtuna se desbinâ ’n munţi şi ’n vale, ea 
crezu că Velerianu n’are să mai vină, şi spaima 
o cuprinse din nou căci .cununia putea să se facă 
a doua zi; dar cu venirea nopţii, ea se linişti şi 
merse de vr’o doue ori să vază locul pe care il în
semnase iubitul eii , :

Curtea era tăcută.
Ilristea Cozmescu juca cărţile cu subprefectul, 

ear cucoana Agripina se ’ntinsese pe o canapea 
şi netezea motanul ei favorit. Mama Ileana se’nvër- 
tea la deal şi la vale; se ivea încetişor pe la uşă, 
se uita cu grijă la toţi, şi-apoi alergă indată in 
odaie la Maria. Afară era o ’nt'unecime groaznică 
şi nu se mai auzea cel mai mic vuet afară de 
freamătul frunzelor.

Cănd bătură unsprezece la ceasornicul din sufra
gerie, Maria ’şi puse repede un mantei im spate 
şi se furişă in grabă spre locul intălnirei. Leon 
o aştepta acolo de vre-o jumëtate de ceas . Fără 
a spune un singur cuvënt, ea incălecă pe armăsa
rul ce’i adusese transilvăneanul şi,’urmată de ar- 
cesta, se făcu nevezută. .

îndată ce fură la oare care depărtare de curte," 
tinerii o apucară la goană ; treapetul cailor- insă 
era atăt.de tare, in cât se auzea din toate părţile. 
Bucătarul Dănilă, care era foarte fricos, sculă pe 
Safla.
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—' Aleărgă şi spune că vin hoţii !
— Vine Condrea ! striga Safta, şi se repezi în

spăimântată spre salon.
Subprefectul 'Anton se sculă şi eşi afară ; Hris- 

tea se apropia de eucoana Agripina şi voi s’o li
niştească........

— Aleargă mai bine :1a Maria; să nu cumva să 
afle.. ^

Hristea se .’ntălni drept in uşă cu Petrache Zlo- 
tescui.;

rrr Foc !• strigă acesta... grăbiţi-vă, căci nu este 
timp de perdut. . . arde şi bucătăria1 şi grajdu
rile şi...
. ‘ Cucoană: Agripina alergă îndată afară mai mult 
mo,artă de cat vie şi se uită cu groază’n jurul ei.

Era o fumărie mare şi para începuse să se a- 
rate pe une'locuri ;? toată curtea era ’n . picioare : 
slugile umblau năuce-in coace şi ’n colo fără a da 
vre-io; mănă de-ajutor. Caii scăpaseră din grajd şi 
fugeau spărieţi in spre poartă; un stog de făn se 
aprinsese lăngă grădină şi lumina ca zioâ partea 
din spre-dealuri ;.: scândurile plesneau, şi grinzile 
■căde.au.' cu vuet, pe; când limbile, de pară; se. ’năl- 
ţau-: tot mai inari şi mái ameninţătoare.

Fócul isbucnise dintr’o mulţime de părţi de-o 
dată;.;aşa in cât se respăndi fără de veste şi cu
prinse intr’o : clipă ' curtea ■ ’ntreagă dintr’.un capiii 
pănăla altul. Bucătăria şi .odăile slugilor, cari ti
ran de butuci, ardeau ca luminarea. Urşii scăpaseră 
.şi-ei din ursărie. şi-o apucaseră; la goană spie; pă
dure; şoimuZ lătra groaznic şi sute .de-lătrături’i 
respiindeau din vale şi din sati i

à • /

■
'
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— Unde-i Iorgu ? cântaţi pe Maria ! ţipa cu- 
-coana Agripină. alergând desperată prin ogradă.

Linişteşte-te cucoană-Agripină, ’i zicea sub
prefectul, care era mai galben de căt toţi.

— Iorgule ! Mario! striga" soţia lui Neg'radi
intr’una, fără â mai lua sama la focul ce1 o ’n- 
vëluia. -

De-o dată un trosnet îngrozitor făcu să se cu
tremure pamëntul: un zid se risipi şi palalăia se 
intindea şi mai mare.

Hristea Cozmescu umbla nebun prin ogradă şi 
’ntreba pe toţi unde este Maria; o căuta prin.toate 
•odăile, dar in. zadar; cucoana Agrjpina’şi smulgea 
përul şi subprefectul se uita cu. groază :’n jurul seu.

, — A. fugit! a fugit! .striga Hriştea>..a . plecat 
cu hoţul de ungur.

La vederea curţilor ce ardeau şi faţă cu des- 
nădăjduireacucoanei Agripinii, mama Ileana, ’şi per- 
duse minţile şi acum spunea toate cele intëmplate.

•— Repede un cal... un cal şi la graniţă după 
dënsii!... dă puşca, revolverul, răcnea Hristea fără 
să-şi dea' sama de ce face.

Focul cuprinse şi casa şi céardacul şi eşea a- 
çuma pe uşi şi pe fereşti.

In acest minut sosi vizitiul Iftimie galben şi 
prăpădit; faţa şi hainele lui erau pline de sănge.

— Ce este? ’1 întrebă subprefectul.
— Aleargă ’n sat cucoane, găfăia Iftimie, şi 

cuvintele lui deabea se auzeau; aleargă, că pe cu- 
conul Iorgu... Por...

Suprefectul şi cu Zlotescu se’uitară unul la altul 
ş’un înspăimântător prepus trecu prin mintea lor; I 
cucoana Agripină căzu leşinată. |

.•. ;
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Cu tot Yuetul şi ’nvălmăşeala, ei auziră câteva 

detunături in depărtare; curănd deosebiră şi du- 
ruitul unei trăsuri, care venea in-goana cea mai 
.straşnică... tropotul se apropia clin ce in ce mai 
tare, cu o repeziciune neauzită; peste o ciipă, tră
sura intra in curte şi se opri dinaintea lui Anton 
ş’a lui Zlotescu: scăldat in sănge, in Fundul tră
surei, Alecu Negradi zăcea mort.

Fulger ’şi resbunase !...

Peste o septămenă de la această intëmplare se 
răspândi vestea că ţăranii de dincolo s’au rescu- 
at şi că banda lui Condrea, izbutind să se unească 
cu aceea a lui Iluzum din Transilvania, făcea să 
se cutremure districte intregi sub conducerea unui 
vajnic căpitan de haiduci: Toader Fulger.v
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