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I.
A,

Intr'uiia din dile în lunile de vérit, când căldurile 
cuprindă pămentulă şi îl« crapă de ai putea da cu 
piciorulu prin crăpături, când cei delà oraşîi nu sciu ce 
să mai întrebuinţeze pentru a se răcori, se afla coconulă 
Nae pe prispa casei şi se cugeta la trebile sale de totă 
soiul ii.

Nu era pe deplinii îmbrăcată, ci mai multă îm
brăcată pentru prispă, .ca să ’şî p6tă face primblarea 
obişnuită şi să capete gustă pentru a ceti cele trei 
diarc ce le primea. Nici că’şi putea închipui să se apuce 
de cetită pană a nu’şî face primblarea; o deprindere cam 
curiosă.

Pe când bocrulă, adecă coconulă Nae, făcea dru- 
mulă său în josă şi’n susă pe prispă, pe la spatele ca- 
seloră sale boerescî intra în curte şi de acolo o luă 
cătră grajdă ună băieţandru aşa ca de 14 ani. Băiatulă, 
cum zărcsce pe boerulă, se oprescc în locă pentru o 
clipă şi nesciindă ce să facă, să vorbcscă séu să nu 
vorbescă cu bocrulă, se frământă cu mintea o bucată 
de vreme şi în cele din urmă se hotărî să morgă în 
treba lui, fără să dică o vorbă. „întemplo-se, ce se va 
întâmpla“, îsî gândi băiatulă.

Coconulă Nae se putea să tacă? Domne feresce, 
nu, pentru că elă zărise pe acestu băieţandru şi acostă 
băiată era una din slugile sale cele mai mici, celă mai
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próspótfi in trat u în slujba la boeră, şi astfelu voia se’i 
arate ca elfi vede tote şi ca nimicii nu se porc ascunde, 
ca së nu ajungă în soirea Iui. Unu felii de idee, pe caro 
o jjnea de forte bună pentru a’şi mări vada şi pentru de 
a băga frică în slugile sale.

Astfelu, cum se primbla coconulu îîao cam repede, 
se opresce depdată în locu, îsî îndreptă privirile cu to- 
tulfi în altă parte şi strigă cutii îl fi ia gura: „la otacu !“ 
şi cutii ai da în palme, băiatule nostru luă drumul fi totii 
pe cărarea pe unde venise, şi plecă tocmai acolo unde’lu 
ducea porunca boerescă.

„Asta’i disciplină" îşi dise boerulă, „precum în 
familia, aşa şi la moşia şi tocmai aşa şi la stătuu, 
şi măngăiatii că i s’a împlinită forte repede porunca, 
începu ă se primbla mai departe, nu ínsó iute ca pană 
acum, ci domolă, baga ému ca só se pută cugeta cu toiu 
dinadinsulu la graba cu caro s'a îndeplinită porunca sa.

Boerulă se primbla, ér băiatulă s'a dusă.
Pe boerulă îlă lasă só se primble, só ;sï facă poftă 

de cetită, ér eu voiu pleca cu descrierea tocmai Ia 
o tacă, tocmai acolo unde se dusese pretinulă de adi- 
neaorca.

Intr’o depărtare de vre-o jumătate de oră delà 
curtea bocrésca se făcuse în anulă acesta otaculă pentru 
muncitorii delà maşina de treerntă. O cotună în pă- 
mentă de vr'ună cotă de adâncă, la o margine a păre- 
telui colnnei nisce găuri pentru focă, cari rCsbescă totft 
deasupra pământului, unde se pună căldările pentru mă
măligă şi pentru legumă, alăturea ună bordeiaşă alu 
bucătarului, plină cu ardei, cu pătlăgele vinete, cu cas
traveţi, cu pastramă de oio, cu pusce sărată, cu stén- 
durî de fasole şi cu putinele de brfuicjă saramură, unu 
bordeiaşă unde se afla provisiune pentru aprópe 00 do 
muncitori.
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Bucătarulă, badea George, totă necăjita şi totü os
tenita.

„Cam se póte“, dicea elfi câte-odată, că ou nici 
Dumineca nu am odihnă, cum se póte că toţi muncitorii 
Îşi petrecu, ér eu robotcscfi pană mestecii cincï, séso 
mămăligi şi pănă facă fertură pentru atâţia flămând! şi 
guri sparte? Nu este păcată de Dumncdeu să lucrezi şi 
Dumineca?“ se întreba George şi toiîi clîi răspundea, 
„că ce bagă omul îi în gură nu o păcată, prin urmare — 
trăgea elfi conclusiunca — nici a face de mâncare nu 
e păcată“.

„Nu este păcată..., e adevărată, dér nici lucru 
uşorii nu este1*, îşi gândea George, şi avea dreptate, 
căci muncitorulă mănâncă sănătosă, şi mâncarea pentru 
ei costă, dupe socotéla lui George, mai multă ostenâlă 
pe bucătară, decâtu parale pe boerulu.

„De * n’ar mai mânca oinulu, ar ii multa mai 
bine!“ dicea elfi uneori în năcazulă său, şi apoi neca
zul fi este lucru marc, şi George era necăjită, căci n’avca 

' răgazu nici macara sö se premcnéscu. Era osînditfi de 
Dumncdeu se se uite la muncitori cum îşi petrecu, şi 
elfi se mestece cu două mămăligare pănă sö cadă de 
ostenită. Din totă acésta muncă nu se alegea decâtu cu 
singura plăcere, ce o avea elă când trântea mămăliga 
pe scândură. „E ca luna de pe cerfi“, grăia atunci 
George şi se uita cu bucuria la mămăliga ce aburea. 
Cum începea înse la alta, se năcăjea érâsl şi totă în- 
tr’ună năcază şi în înjurături o ducea totă draga de (Jiu- 
liţă; înjura când pe muncitori, când pe boeră, când 
pe vr’unulă care’i venea în minte, că’i alegătoră în 
mâncare.

IIă întreba din întâmplare vr’unulă séu altulă, 
déca-i gata mâncarea, le arunca câte-o privire scânte- 
ictóre, care însă departe de a avé ofectă, făcea
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pe toţi cei de faţă së rîcjă. Şi muncitori de aceştia, 
cari sö’lö întrebe, erau mulţi, erau toţi, şi bietulu bu
cătarii înjura, înjura mereu, pană în cele din urmă buf
nea şi elu de rîsü, căci altfelu n’o mai scotea la calc ; 
acesta era cea mai bună apucătură, cu tóté că la 
George numai apucătură nu o potft numi, căci do avea 
elu apucături de acestea, nu se încurca cu bucătăria 
ca së muncescă sépte dile în söptömänä, cum se tân- 
guia elu adeseori.

„Am së-i spunfi boerului, că mie së-mï numere 
sëptëmâna de şepte dile şi apoi së vöd Ci cu decă n’o 
va numéral* dicea elu cate odată; cu tóté acestea, 
când da ochi cu boerulu, tăcea tăcerea pescelui şi sëp
tëmâna totu în şese dile rëmânca.

După multe de tote, odată totu i-a spusa boeru
lui. Mai înteiu ceva cu sfială, ér după aceea de totu 
hotărîtu i-a disă, ca Iui së’i numere sëptëmâna de 
şepte dile. Boerulu nici una nici alta, i-a strigată câtă 
ce a putută :

— La moşia mea, socialişti...! audl blăstematulă..! 
am ső-i tragă o bătac së opomonescă! Audi colo idei 
socialiste ca în jurnale! Tu cetesc! jurnale?... Tu esc! 
socialistă? — se adrcsiV la elă încruntându-se.

— Ba nu, boerulc, sunt George delà otac... am 
disu şi eu o vorbă prostă, dér boerulă sö facă cum va 
sei mai bine. — Atâta a disu, s’a strecurată înceţinelă 
şi de atunci n’a mai vorbită nimica cu boerulă.

Am fost spusă că băiatulă celă de curendă intrată 
în slujbă s’a fostă dusă la otacă. Când a ajunsă a- 
colo, toţi muncitorii erau la masă, căci era pe Ia optă, 
diminéfa şi pe la optă se face întâiulu conacă în di de 
lucru, ér adî era Duminecă, şi deşi nu se lucrâză, dina 
totu în '3 conace şi în 3 mâncări se împarte.

Băiatulă s’a dusă la masa logofeţiloră şi se uita 
la muncitori.

» .



7

E si frumoşii şi interesanţii să fii la unu otacii pe 
vremea conacului.

Pe o scândura lunga, întinsa pe pământii, pune bu
cătarul ü George străchini cu mâncare, linguri de lemnîi 
şi falii de mămăligă. Pe de amândouă laturile munci
torii îşT făcu cruce, iau câte o bucată de mămăligă şi 
începu a mânca. i

Dér nici nu se satură cum se cade şi totfi insulă 
se întrece a spune vr’o glumă seu a istorisi vr’o în
tâmplare.

O tacul ii delà maşină era mare şi muncitorii de 
prin diferite locuri, şi pe câtă erau de diferite locurile, 
pe a tatii erau de diferite şi vorbele ce le întrebuinţau 
şi glumele ce le spuneau.

Icî stau cu căciuli jele loră în capă Oltenii vioi, 
dincolo stau Mocanii nătângi, alăturea niscc Sechelî în- 
tindândă la pastramă şi tocmai în fundă la coda mesei 
Ţiganii, cei alegători în bucate, fiecare cu câte ună 
băiată, doi, cari nu mănâncă nimică după socotcla ţi- 
găncscă, deşi în realitate strîngă şi svântă totă ce le 
cade în mâni şi totă se vaită că moră de fonic.

— Sciţi ce a păţită Yasilache? — striga iinulu 
delà mijloculă scândurci,. şi toţi ceilalţi se uitau la elă 
cu o poftă nespusă, căci sciau oi că gura’i este do aură 
şi că spune multe şi de totă şăgalnice întâmplări.

Toţî se uitau la elă pană şi logofeţii, cu deosebire 
însă băiatulă, celă ce venise delà curtea boerescă, asculta
cu gura căscată.

— Ce a păţită? — întrebară mai mulţi deodată.
— Ce să păţescă? — începu posnaşulu povesti- 

toră. — Yasilache era băiată ca de 24 de ani, cam 
motoHoto din fire şi şiretă ca musca când vr,ca să nă
căjesc ă pe măgarulă, şi astfclu tatălă său l’a ţinută 
destulă de şiretă ca să-lă însore, şi veejt Dómne, în
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diua de ad! trebiie së fia şiret« omulîi care se însorii, 
căci altmintrelea este mai mulţii vëduvii’ decât« en ne
vastă. Intr’o di l’a dus« la o fată şi d«pă o „bună di 
mindţă“, Yasilache împins« de tatăl« sëu s’a aşedatii pe 
o ladă şi şedea acolo, săracul«, si cu manile tot« freca 
lada, atât« îi era de ruşine së vorbcscă. Rëspundca 
şi elîi bietul« câte o vorbă din când în când, dér de 
uitat« tot« în pământii se uita, căci fata, bat'-o ciorcle, 
era cu naiba. Intr’unu târdiu, po când socrii vorbeau 
la ureche, se aud! unii sgoniotfi neobişnuit«, întocmai 
ca cum ar rode la lemn« unii şoreco. Toţi se uitară 
în tote părţile afară de Yasilache, care era îngrijat« de
tot«. Bietul« Yasilache de ruşine 11« mai scia ce së
facă, şi cum găsise o gaură în ladă, s’a tot« jucaţii cil 
degetele pănă îu cele din urmi i s’a înţepenit« unii 
deget«. El«, coconul« Yasilache, făcea acel« sgomotii, 
cum sc nöcäjea să-ş! scotă degetul«, şi de ruşinea care 
îlu cuprinse, îl« apucară niscc năduşelt din [cele mai 
grozave. N’a mai fost« cil putinţă ca së-sï scotă dege
tul« din ladă şi toţ! rí seră, ér fata ne mai putendu-sc
opri de rîşii, eşi în curte. Delà acostă întâmplare a 
römasií vorba: „YedT së n’o păţesc! ca Yasilache!“ Gătii 
posnaşulu povestitor« şi tot« otaculu începu a rîde, şi 
muncitorii se uitau cu toţii la unii burlac« tomnaticii, 
căruia nu-i venise la socotdlă acéstâ povestire.

— Ce credeţi, că de aceea nu 111'ain însurat« ?— 
grăi burlacul«, şi unii rîsu se fă cil la otacfi, şi toţ! ri
deau aşa că nu mai era cu putinţă së bage cine-va 
lingura în gură.

După ce se mai liniştiră, începu .altul« së vor- 
bdscă şi dise :

— Şi, (li, aşa cu Yasilache! — şi rîsulii începu
din nou.

— Cum va fi stat« Yasilache cu degetul« în Iadă?
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— înccpîi altultl, si din vorba în vorba timpul fi trecea 
si rîsulfi nu mai avea sfîrşittt.

După cum am fosta spusa, alăturea stau logo
feţii pe nisce băniţi íntórsc. Acolca era logofôtultt Nc- 
culae, Grigore, numită Gligorfi, Alexe şi Mateitt, ér mai 
la o parte şedea Istratu, băiatulu cclfi do 14 anï, cela 
de curôndü intrata în slujbă la boertt.

Mateiu ascultase la glumele muncitorilortt, dér nu-i 
cădură bine. Era de tottt gânditorii, se vedea că ceva 
îltt nelinistesce, se vedea că acea ce’lu neliniştesce nu i 
lucru de tóté di lèle.

— Ml-ai data calul tt la apă? — disc Mateiu cătră 
Istratu şi ramase cu bucă tura în mână aşteptându răs
punsul fi.

— Nu Tam data neică Mateiu, — grăi Istratu — 
nu ram daţii pentru că în’am întâlnită cu boerultt.

Mateiii nu mai clise nimicii, aruncă bucătura în 
strachină, se ridică delà masă, îşi luă biciulu şi plecă 
în satu.

Avea să se întelncscă cu cineva.

II

Mateiu era acum logofeţii de opta ani de clilc, a- 
junsa în versta de 2f) de ani. Multă procopsclă n’a 
făcuta ela cu logofeţia, căci avea acasă o mamă săracă 
si doi fraţi mai mititei, si afară de aceea nu căpăta 
ela cine scie ce leafă. v

Şi chiar leafă mai mare să li căpătata, nu’i era 
de ajunsa, căci firea lui îltt făcea să umble ceva mai 
dichisita.

Nu-i vorbă, logofăttt ca Mateitt nu se prea găsea 
prin împrejurime, şi decă ar li vruttt să se însorc, putea
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cere la cea dintàiu gazdă din satu, sein că nimenea 
n’ar fi (lisă ba.

Era chipcşu logofătul ă. .
înaltă şi seriosă la căutătură, băga frică în ori-cc 

muncitoră când se încrunta câte odată, ér la horă când 
se ducea Dumineca, chiar de ajungea la mijlocul A jo
cului, stau lăutarii în locă şi se uitau Ia elfi.

Mateiă era băiatulu unei văduve sărace din Săccle.
învăţase 6 clase gimnasiale cu reuşită forte bună, dér 
vădendu-se în etate de 16 ani fără tată, a gândită 
că va face mai bine de că va întră undeva la stăpâni. 

Aşa a şi făcută.
A luat’o la BucurescT, a intrată ca băiată în pră

vălia unui braşoveanu, dér nu a şedutii mai multă de- 
câtu ună ană. Intelnindu-se odată cu coconulă Xae, pe 
care îlă cunoscea, căci şi clă era din districtulu Braşo
vului, a intrată cu clă în vorbă, si de atunci suntă «S 
ani de dilc si logofătulă Mateiă nu a mai schimbată stă- 
pânulă.

învăţase carte, dér .şi scia.
îţi făcea socoteli de’i mersese vestea, şi în con

tracte şi scrisore era neîntrecută; chiar primarulă din 
sată îi cerca sfătuiI în unele afaceri, si cu deosebire 
când primea ordine delà prefectură, séu când cetea „Mo
li i torul ău.

Din 70 de galbinl, câtă căpăta pe ană, trimetea 
şi pe acasă câte ceva ca să’i mai îndulcéscâ viéja 
mame-si, şi astfelă să-’şl potă ea duce sărmanele osc 
cu mai puţină chină şi ostenelă.

După ce au murită cei doi fraţi mai mici, logo
fătulă ’şl-a adusă pe mamă-sa la mosiă, ca să fia mai 
apropo de elfi şi să potă duce o vieţă mai bună. Aşa 
a vrută logofătulă, dér n'a vrută Dumnedcu ca să se 
bucure multă de venirea mame-si, căci biata fcmec a
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muritû în scurtă vreme şi astfel u Matei ii a rămasă sin
gurii singurclii în astă lume.

Matciii era harnicu şi hărnicia te face plăcuta stă
pân ilorii , de aceea eoconulă îîae îi dasc ântâietate 
între cei 6 logofeţi, cari supraveghiau trebile moşiei. 
E adevărată că elă scia carte mai multă, dér cu tóté 
acestea totă hărnicia i-a câştigată încrederea cea mare 
la stăpâni.

Este mare lucru să ai trecere la stăpâni, căci a- 
tuneï toţi te respccteză, şi chiar dé că părerea stăpâni- 
loru n’ar ii întemeiată, totuşi face multă, căci totă lu
mea dicc că bocru-i boeră, şi clă îşi cunóscc omenii; 
totă sătulă dé că ar dice că ceva este rău, n’are decâtu 
sc dicâ logofetulă că e bine, câcî atunci şi boerulă 
dice totă ca elă, şi lucrulă ori cum ar fi, de bună are 
sí* trecu. Omulă săracă e prostă şi fără trecere, pen
tru că nii'i boeră, şi ori-ce ar dice elă, nu este bine, 
pe când boerulă, chiar de ar spune vre-o prostiă, are 
trecere căci este boeră. Omulă săracă numai odată
se îmbată şi toţi îlă arată cu degetulă că-i beţivă, ér 
boerulă se umble şi beată, arc numai puţină chcfă şi 
cheful ă este pentru boeră. Aşa’să lucrurile în lume şi 
pentru ce suntă aşa, pe noi nu ne întereseză, destulă 
că ceea ce dicea logofătulă, era primită de boerulă 
Nac, şi acesta nu’şî mai bătea capulă să se gândcscă 
la trebile sale, atâta încredere avea în elă.

Am fost spusă că Mateiă rămăsese singură singu
reii!. Dér bună e Doinnulă, grijosco elă de tóté, 
şi cum se întâmplă de obiceiu, aşa s’a întâmplată şi 
de astădată, încâtă îţi vine a crede că tóté în lume se 
facă numai din întâmplare.

De vre-o cinct luni do dile adusese cocóua Elef- 
tera, soţia coconului Nac, o fată curăţică ca fată în 
casă. Era do familiă forte bună dér scăpătată de totă,
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era tot» din Săccle, tot» dintr’unu satii cu Matei». Mă
ruţă, căci aşa o chema, învăţase la scolii, învăţase la 
cusutu şi la brodată, scia croi, scia face totă ce se 
cerc la casa omului ; ei i-a venită de totă bine la so- 
cotelă ca se între într’o casă boerescă. ,,Multe fete 
s’au norocită din casele boeriloră“, îşi gândise ea când 
s’a hotărîtă ca se vină la moşia.

Maruta, când venise, era slabă şi palidă la faţă, 
ceea-ce lângă părul ft ci negru ca pămentulă Talomiţei 
după ploiâ, îi sta de totă bine. Ocliii ei mari nu prea 
aveau espresiune, căci întregulă feţei te făcea se cred! 
că ai înaintea ta o fată bolnăviciosă.

Tocmai când sosise ea la moşiă, se întâmplase că 
a murită mama logofătului, şi din ântâia di cum va fi 
fost de rendă, a vorbită cu Matei» dicându’i câteva 
vorbe de mângăerc. I-a cădută bine l»i Mateiă aceste 
vorbe si din aceea clipă Pa apucată un» fel» de com
pătimire pentru Măruţă. „Mama a fostă o bătrână, 
care d’abia îşi tára óselc, ér biata Măruţă o fată de 
15 séu 16 anî, adî-mâne să se prăpădâscă!“ gândia 
Mateiă în sine.

Din clipa acesta Mateiă venea desă pe la curte, 
lucru care nici nu era greu pentru elă, căci boerul» 
nu'i dicca nimică, ci din contră îlă lăuda ca pe cel» 
mai harnică logofătă, caro după ce ’şî gată treba câm
pului, vine la curte ca se aducă vre-o împărtăşire seu 
să primescă vre-o poruncă nouă.

Venea desă pe la curte si de câte ori venea, 
vorbea şi cu Măruţă.

Par’că era o minune.
Măruţă, cum a dată de puţină traiu bună, se 

schimbă cu totulă, căci trăsurile ci frumóse lângă faţa 
ei plină s’au făcută si mai frumóse, şi puţina roşaţă 
ce-i cşi8c în obraji, te făcea s6 ţi uiţi de tine şi cu
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săptămâna să stai lângă ea, ceea ce s’a întemplatu de 
mai multe ort logofătului Matciu.

Lucruri se întemplă do tot felulu între omeni şi 
nici nu se întemplă bine şi le află totă lumea, er dra
gostea or! cum s’ar tăinui, totuşi ese la ivelă şi ajunge 
în sei rea tuturor ii.

Aşa s’a întemplatu şi cu logofătulu Mateiă.
Totfi sătulii audise de dragostea lui cătră Măruţă, 

fata din casă a eocénéi Eloftora, si câtă ai da în pălml 
se şi găsiră fete şi feciori, cari se se lege cu vorbe 
de Mateiu. La începută vorbeau fetele între ele, căci 
cum va li de rendu astfelâ de lucruri mai ânteiu fetele 
le aud ii, cu tóté că nu vreau se dieu că ele s’or fi in- 
teresându mai mulţii de astfel îi de lucruri, dér cu spună 
ce s’a întemplatu de astă dată cu Matciu.

„Audi colo, logofătul îi Mateiu, mâna dreptă a bo- 
erului, care pete iun. pe cea dintâiu fată din satu, să 
ia o avere, nu glumă; audl acolo, se cadă în ghiarelc 
unei slăbiciuni ca Măruţă, în ghiarele unei sărăcii! Asta 
nu o credea nimenea. Elfi putea se ia pogonc habnice, 
dér nu se-şl vâre gâtul ii în jugul ii sărăciei!4.

Aşa vorbea una, aşa vorbea alta, totfi sătulii şi 
împrejurimea vorbea, fiăcare cum îlfi tăia capulu.

Fete bogate erau destule în satfi, erau şi fete fru- 
móse, si pe orl-carc o putea avea logofătulu, dér ce să 
faci decă Măruţă îi plăcea, şi numai cc-i drepţii, ca era 
de totfi frumoşii, şl-apoi scii, frumsefea este lucrulii dra
cului, te face se nu cugcţî când te hotărăsc! pentru lu
crurile cele mai mari.

Trecuseră cinci luni de când murise mama lui 
Mateiu şi do când venise Măruţă la moşia.

Mateiu nu mai mergea la horă, căci jelea pe ma- 
mă-sa, si decă îlfi întreba cineva de pricina care îlfi 
face să nu morgă la horă, elfi se năcăjea şi răspundea
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scurţii : „Nu merg îi, căci jelesc« pe maica“, şi dupa ce 
dicea aceste vorbe, pleca mai departe ; nu’i plăcea să-lă 
mai întrebe şi de alte lucruri.

Erau mulţi, cari îlu întrebau astfelă, era totii sa
tuin şi elfi era necăjiţii ca lumea banuesce, că n’ar merge 
la hora din pricina Măruţei şi de aceea căuta prilej fi 
se arate lumei că nu-i adevărată.

Gu-câtă voia însă mai cu dinadinsulă se arate 
lumei că n’are nici în dinu nici în mânecă cu fata, eu 
atâtu mai deşii se cugeta la Măruţă, şi cu câtă satuin 
dicea mai multe vorbe rele despre Măruţă, cu atâtu 
Mateiîi se neliniştea mai mulţii ; în cele din urmă ajun
sese acolo, încâtîi nu’şl mai lua gândulfi delà Maruta.

Când sc ridica Matei fi delà otacii, după ce între
base pe Istrată decă i-a daţii calulfi la apă, era în su- 
fletulu seu forte amărîtfi. Trecuseră numai cinci luni 
delà mórtea mame-si şi elfi era hotărîtfi si* morgă la horă.

III.

— Jiu cutare, — se adresă Matei ii cătră George, — as- 
tâdl mergfi la horă; să ved! ca si* scurtezi conaculii şi 
să gajî mâncarea, aşa înainte de a módi.

Aşa grăi logofătulă şi aceste vorbe erau isprava 
multelor fi gânduri, ce l’au munciţii atâta vreme.

îndată ce a disii aceste, era par’că ceva mai cu 
inimă ; i se părea că a făcută înccputulfi, i se părea că 
a trecută peste greutatea, peste care avea să trecu.

Atâta dise logofătulă, şi a plecată să se primcnescă.
A fostă destulă atâtii.
Toţi muncitorii audiseră şi toţi erau veseli. IIă 

cunosceau ei pe logofătulă mai dinainte, căci mai mân-
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casera pânea coconului Nao; tiu cunosccau ei, şi tocmai 
de aceea erau mai veselî ca altadata, sciau ei ce în
semn eză când logofătulă merge la horă, sciau ei ce’i 
voru ajunge, şi sciau că conacul ă de Lunï, are să se 
începă mai târdiu ca de obiceiu.

Toţi erau veselî, numai bucătarulă era posomorită.
Nu’i cşia lui din capu că clu lucrézà şcptc dilc 

în săptămână şi că plata o ia numai pe şese, nu-i eşia 
din capu si se tănguia bietulft pe icî pe colea, dér rî- 
sulă şi ocara o avea drepţii răsplată, lucru ..care numai 
Ţiganiloră li se întemplă, şi George, bată’lu picatele 
lui, 'nu era Ţiganu, şi nici că putea suferi pe Ţigani, 
pe aceşti muncitori tânjicorî la mâncare.

In satu erau trei cărciume şi câteşî trolc erau la 
drumft şi drumulü este forte umblată, căct duce la Că’ 
lăraşî.

Erau şi alte drumuri, cari ducă la Călăraşi, erau 
şi alte cărciume, cu tote acestea ori că fi aveau trobnrl 
prin părţile acelea, conăccau la moşia X. din Bărăgană, 
unde este aröndasä coconulă Nac.

Nu se opreau de dragulă coconului Nae, nici de 
dragulă satului, ci era altceva ce făcea pe trecători să 
se oprescă tocmai acolo.

Frumoşii este Bărăganulă Ialomiţei în timpulă verci.
O cămpiă întinsă, care par’că nu mai arc sferşită.
Icî c plină cămpulă de clăi, de ţi-sc pare că vedî 

o alinată împrăştiată în tote părţile; dincolo vedî răsta- 
vurî de porumbă, singurele păduri ale Bărăganului, din 
care nu se vede călăreţulă drumaşă.

Dimineţa te întempină cu răcorea sa si pănă a nu 
răsări surele, vedî cârdurile de gâşte sălbatice, de co
cori mândri, do simţitore dropii şi de alto pasări şi pă-
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sőrele, eşindă din Balta şi luândă drumul & cătră câmpû, 
ca se’şi umple guşile cu grâu, cu porumbu crudă şi cu 
earbâ pnispfttă crescută prin mirişti.

Aerul îi e plină de vieţa ce o făcu paserile, ér' 
drumeţulu, mergendu în calea sa, ridică sute de prepe
liţe de sub meiuri, astfelu încâtă celu ce ântâiasi dată 
se află pe Bărăgană, nu arareori perde din gândă pro
punerea ce şi-a făcut’o, şi impresionată de mişcarea 
din natură, uită de puşcă, uită de venată, uită de sine.

Fcrbinţela cresce din ce în ce; érba se uscă, căl
dura jocă decă te uiţi pe désupra spiceloră, distanţele 
te'nşolă, şi seceta dă nascere la mii şi mii de ocheane*), 
cari îţi înfăţiseză în aeră cele mai ademenitore pri
velişti.

Musca te pişcă în faţă, după ce só rele ţî-a prăjită 
pelea, şi după ce prafulă' ţi a astupată porii si ţî-a us
cată gâtulă şi plumânilo.

Stai ső ameţesc! de căldură şi te uiţi în drept» 
şi în stânga după vre-ună puţă ca să-ţi udi gâtlejulă 
aprinsă de ferbinţelă. Puţurile suntă rare în Bărăgană, 
dér când dai de uiiulă, şi după ce te-ai obosită seo- 
ţândă burdufulă greu, guşti cu poftă şi sorbi lacomă 
apa cea rece scosă din adâncime do speriată.

Jncetulă cu încctulă sorelc cade, căldura slăbeşce, 
vântulă adie şi vine rőcórca serei, care îţi priescc multă 
mai multă decâtă răcorea de diminâţă.

Gâştele şi cocorii, cari s’nu adăpată Ia prândă din 
„Gălăţui“, apucă ér’ drumulă cătră „Baltă“, umplândă 
acrulă de strigăte, şi în şiruri regulate se lasă în „Ie- 
zerulă Călăraşiloră“, pe care îlă întunecă cu mulţimea.

Cărăuşii, când trccă prin Bărăgană, nu se impre-

*) OcJicaiiti numescc poporală or'i-ce apariţiunc islată In urma 
refracţiunci atmosferice, precum fata morgana şi alte apari ţinui de 
felulă acesta.
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sioneză ele nimicii din eilte am spusü ; ei se bucurii decă 
potü conăci undeva părul a doua di, ca së plece, de cu 
zori, la Călăraşi.

Cum se va fi întemplândă seu ce va fi pricina, 
nu intereseză pe nimenea, destulă însë, că de câteorî 
drumeţii trecu pe la moşia X, îi apucă ostenéla ; obo- 
sescü ei, oboscscă caii, uneori se strică rota seu se 

• rupe osia şi astfelă vrêndu nevrendă, seu pentru una 
seu pentru alta conăcescă în satu, conăcescă la câr
ciuma Radi tei.

* :1--

Dór ce ne pasă noue de Bărăgană seu de obo- 
séla drumeţiloră ! AstădT e Duminecă şi la Rădiţa e jocii.

A mai fostă la Rădiţa jocă, a mai fostă şi logo
fătul u la horă, cu tote acestea adi e o di maro.

Nu-i marc pentru că vine şi logofötulä la Rădiţa, 
ci este marc pentru că logofetulă a jelită pe mamă-sa 
şi acum n’o mai jclcsce.

IV.

.Toculă era la cârciuma Rădiţoi şi p’acolo nimenea 
nu se încerca a întreba de ce este joculă tocmai la ea, 
de ce nu este airea, de ce nu este la altă cârciumă, 
pentru că mai suntă două în satu.

Nimenea nu întreba, cu tóté astea toţi sciau.
Erau trei Ţigani, unulă cu lăuta, altulă cu cobza, 

ér ală treilea, cclă mai bălană între ei, sufla în naiu 
pe prăpădite.

Cum contau Ţiganii, e lucru de a doua mână. Să- 
tcniloră li-so părea că oi cântă bine şi jucau cu cliefă 
de par’că de multă nu mai fusese la jocă.

Erau mulţi la Rădiţa.
Tinerele cojence cu papuci cu panglicuţe roşii séu ' 

albastre, cu rochii de stambă, în cămeşi subţirele de
2
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pânză creţă, în capîi cu cârpe albe slrăvedii. cu măr
gele la gâtu, cu brăţări de aramă seu de sticlă la mâni, 
cu inele de cióie în degete, stau ne răbda tó re de-o parte 
şi cu ochii plecaţi făceau pe nevinovatele.

Femeile măritate stau printre ele, cu feţele tre
cute de munca cea grea a câmpului si de răulă traiu, 
şi netezescu séu mai aşedă câte ceva la hainele fetei oră.

Pană vinii feciorii, şi joculîi este gata.
Să-i ved! îmbrăcaţi în pantalon! de postavu de di

ferite colori, croit! cam lărguţî, în cămăşi cu pumnulcţl 
şi cu guleru cu câte trei nasturi, cu papuci scumpi, cu 
peptare de postavu séu de mătase, cu pălării fine îm
podobite cu păunii séu cu flori, şi se nu cred! că suntii 
ţăranii, cari eri munceau în câmpii în ruptul ii capului 
şi cari desculţi prin miriştea de grâu şi de orzfi um
blau ca pe trotoarii.

„Dinga, dinga" începu lăutarii, şi joculu s’a început îi.
împrejura şi pe lăviţilc Rădiţei stau bătrânii îm

brăcaţi bătrânesce, dér totii în costume ca feciorii, de 
regulă însă cu căciuli în capii şi cu papuci cu închcc- 
torî în piciére; ei povcstescu despre felii do felii de 
lucruri, care au foştii mai nainte si care astădî s’au 
risipiţii în ventil.

Alăturea popa, cu hainele lui unse, cu părulii 
împletită şi băgată pe sub reverendă, cu potcapiulă 
plinii de untdelemnă, cu nasulă rosiu şi sgrăbunţurosă 
şi cu ţuiculiţa în mână, povestesce despre draci, des
pre ângerl, despre „sfântulii Sisoea şi „aripa Satanei“, des
pre puterea rugăciuniloră şi despre necredinţa ce s’a 
înrădăcinată între cei tineri, şi astfelă lăţesce în po- 
poră învăţăturile lui Christosă. Unu adevărată propo- 
veduitoră ală credinţei ! Nimenea nu pete dicc nimicii 
decâtă doră că’i lipscsce simbolulă din mână.

Joculu începuse de multă.
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Joculiï este jocttj şi du este afara, ér cârciuma 
Rudiiéi e mai frumósa pe din lâuntru ca pe din afară.

Afară se vede o fercstră ca de unu stânjină pă
trată, cu unu giamlâcă caracteristicii în fera româncscă, 
pe ale cărei policière se află nenumărate sticle cu ra
chiuri diferite şi în tote colorile. Alăturea suntü miti
tei, colo ghiudenY, mai süsü ceva pastramă uscată, mai 
la o parte prapori de mielu şi chiagurï de viţelă, cr 
sub straşină se vede atârnată sumedeniă de pastramă 
prospătă, pe care se plimbă miliónc de musce, ţinând 
Ţiganiloru isonulu la cântecele lorii.

Dér cum spuneamfi, cârciuma Rădifei c mai fru
mósa pe dinăuntru ca pe din afară, şi cine vrea să 
dică că a foştii la Rădiţa, să între la ea în casă.

Cârciuma, unde sédé lumea, e cârciumă ca tóté 
cârciumele, dór arc ea două odăi curate pentru câte 
unii óspe mai cilibiu, seu cum dicea Radiţa, pentru „ó- 
meni din pohlicli“. Aceste două odăi erau lipite cu 
Iutii, de amândouă laturile niscc paturi lungii coperite 
cu tôle si cu diferite ţăsăturî de casă. Icône în spre 
răsărită, câte o masă în fiă care căsciără, o oglindă cu 
rame aurii, nisce tablouri cari representau scene din 
Bulgaria. In unulii din paturi se aflau perinî şi saltele 
până în grindă, tóté însă acoperite cu ţesături de casă. 
Păreţii din laturi încă erau copcriţl cu lungi ţăsăturl în 
tóté colorile, ceea ce da faţă odăii întregi.

Cine le-a făcută tóté acestea, nu se întrdbă nime
nea, destulă că le avea Rădiţa şi Rădiţa era harnică, 
şi tóté acestea erau ale ci.

Lumea era aţintită la jocă.
Deodată joculă se opresce. Bătrânii se scolă de 

pe lăviţl şi privescă do-alungulu drumului, ér Rădiţa, 
drăcosa cârciumăriţă, îşi scóse frumosulă ci capă prin 
giamlîculu hazliii, si se uita şi ca undo se uita lumea.
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Mateiü venea călare.
Erau cinci lunî de (Iile de când nu fusese la Bă

diţa, şi astfelă totă lumea era în mirare : cum de Matcifi 
e la Rădiţa la jocfi şi ce are de gându să facă?

Logofëtulü era palidu şi se simţia mişcată, şi inima 
şi-o audia cum bate.

Descâlcea între strigătele (ëranilorii, îşi lăsa ca- 
lulă în plata sfinţiloră şi scuturându-sc de prafu, întră 
la Rădiţa.

Rădiţa îlu primi în casa cea mai de cinste, cum 
îţă primea totdcuna, se uita odată Ia elfi în faţă, dér 
nu dise deocamdată nimicii, deórece băga iute de 
scmă că Mateiü nu pré se uită deadreptulii şi că ochii 
şi’i ţine totă cam în pământii.

Era curiosă clipă.
Matcifi pe câtă cunoscca de bine pe Rădiţa, dér 

acum i se părea că’i streină. Nu era prea îndemâna
tică, şi se cam ocupa cu ştersulü prafului şi-şî totü băga 
mâna pe la gulcrulii cămăşii, ca şi cum ar fi vrendü së 
se mai rëcoréscâ. Elfi se înferbénta însă din ce în ce
mai múltú şi sudorile iute se rëceau pe spatele sale.

— Bine-ai venitul — îi disc într'unfi târdiu Rădiţa.
— Bine-am găsită! — răspunse logofëtulu, şi prinse 

puţintelă, dér férte puţină a zîmbi, îndată inse î.şî ri
dica capulă şi începîi së vorbéscâ. — Imï c .... nu sciu 
cum, Rădiţo, — grăi elă cam rară, — îmî e nu sciu 
cum.... par’că n’am făcută bine că am venită Ia horă, — 
complecta vorba Mateiă şi căuta a’şî da o faţă veselă, 
cu tóté că orî-cc încerca astădî, nu eşca ca altădată, şi 
vorbele nu le potrivea ca pănă acum, şi deşi voia së 
ascumjă faţă de Rădiţa, ce se petrecea în sufletulă sëu, 
încercarea acesta era zadarnică.

Rădiţa, fără së dică ceva la vorbele logofătului, a- 
duce pe masă o oca de vină şi două pahare.
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Pe când ea era dusa după vinü, avea Mateiă o 
mare povară pe sufletulă seu. I-ar fi plăcută se aducă 
vorba despre....despre....lucrurile întâmplate, ca astfelft 
sè-sï ia o grijo de pe capă. Scia clă că ea are sè’i vor- 
bcscă despre acestea, der şiretă cum era, tăcîi pană al
tădată.

Afară era petrecerea mai veselă.
Fetele d’abia apucau sè se curme joculă pentru 

ca sê pétit vorbi între ele, pentru ca sè-sï spună una 
alteia, aceea ce le sta pe inimă faţă de logofetulă Mateiă.

Mateiă era înăuntru şi n’audea nimica din câte se 
vorbeau despre elă ; scia insă bine că se vorbesce, şi 
de aceea î' părea reu că a venită la horă. Ii era par’că 
ruşine sè mai iasă afară.

După o tăcere órc-caro, si după ce a schimbată 
eu câreîmăriţa câte-va ochiri, care îlă aduceau în per
plexitate, începii Mateiă sè vorbésca.

— Jlădiţo, — grăi elă, Iinundă în mână ună pa- 
hară cu vină roşu, — tu tc-ai făcută mai frumosă, îmi 
parï schimbată,__  mai cu bază ca pănă acum.

Astfelă a vorbită logofötulä, dér în inima lui era 
mişcată si gândulă nu şi’lă putea lua delà Măruţă, 
ceea ce’lă făcea sè fiă de totă neîndemânntccă la vorbă.

— Aşi, logofete, — începu llădiţa; — numai ţi- so 
pare; ou sunt totă cea veche, dér scii, unde n’ai venită 
de multă pe aici, sciï... delà mórtea maichi-ti, a leichii 
Anii, — adausc ca cam cu intenţiune şi’lă privi pe 
Mateiă dreptă în ochi. — Nu-i aşa logofete? — gră'i ca 
după câtăva gândire, şi’.şî aşeda Horea din cosiţă si aştepta
răspunsă.

Logofötulä puse vină în amendouè paharele şi 
primjendă voiă, întinse umilă Rădiţci.

— Ţine, — dise elă, — asta-i din pomana mamei... 
se’lă beai pănă în fundă.
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Rădiţa rămase putini» pe gânduri, lua însă palia- 
rulft, îlu goli repede, puse mana pe sticla, îlu umplu a 
doua oră, îlu umplu şi p’al lui Mateiă.

— Logofete, ăsta se iiă pentru Măruţă, şeii... — 
dise drăcosa făcendă seninu cu capulă şi zîmbindfi cam 
cu năcază, — pentru Măruţă, — accentua ca, îşt beii 
pali arul u şi esi afară, căci o strigase unii muşteriu.

Logofetulă rămase cu paliarulu în mână şi era aşa 
de iritată, încâtu era să-lă trântcscă de pămentu, dér 
acesta nu o făcii. Gusta odată din pnharii, „pentru ca 
să fiă,{ îşT gândi elfi şi’şi plimba privirea veselă în tote 
părţile. Cu tote acestea îi era ciudă că Rădiţa a c.şitii 
afară şi că n’a isprăvită cu acesta vorbă. Lui Mateiu i-ar 
fi plăcută se’lă lase în pace, şi elă să\şl potă petrece 
totă ca până acum. Acesta însă nu era cu putinţă.

Rădiţa intra.
— Da... da pentru Măruţă! — făcu ea cu capulă 

şi ofta odată din greu, căci tare bine se avusese cu lo
gofătul ă.

— Pentru care Măruţă?—întreba logofetulă cam 
zîmbindă. — Pentru fata eocénéi?... ba că chiară! —
grăi elă p’aci în colo, cu tote că simţea în sine o bu
cii riă, care îi făcea peptulă să salte.

Din vorbă în vorbă, în sfârşită trecuse peste jjreu 
şi ’şî veni Mateiă în starea de demultă, cu deosebirea 
numai, că deşi era veselă si deşi sălta de bucuria, to
tuşi nu era băgătoră de séma la tote dimprejurulă său.

Deodată muzica înceta şi logofătulă cum se primbla 
prin casă, băgă acesta de semă. Se opri din primblarea 
sa, puse o mână la capă şi se cugeta Ia ceva. După 
câteva clipe eşi în pragulă câroiumci.

Ţiganii îşi plecau capetele gole în drépta şi în 
stânga, se uitau galeşă la logofetulă şi mai apoi cu 
manile pe peptă, puse turcescc, trăgeau la temcnole,
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ceea ce pe românesce însemna, ca sö le arunce câţiva
gologanî.

Mateiu înţelese pe Ţigani, scóse din buzunaru
nisce parale şi le arunca câţiva gologanî.

Bătrânii se ridicară în piciére, ér popa şedea la
0 parte şi mija din ochi, ca şi cum s’ar închina şi ar 
fi hipnotisatii de fixulu gândii la Dumnedeu.

Logofe tulii porunci câteva ocale de vinfi pentru 
bătrâni, ér taica părintele, deşi cliposea, totuşi băga de 
séma, ce a disii logofetulu şi fiindcă scia că din vina 
de bună séma se va împărtăşi şi sfinţia sa, nu uita a 
cere pe séma sa unu sărindarii.

Joculu încetase, si pănă se se încépa altuia, fe
tide şi feciorii totă părechî apucară care încătrău, la 
dcnlu. cum dieu ei*), totu părechî fiă-care cu draga sa.

Acesta i-a venita logofătului bine la socotéla.
Elu sta de vorbă, şi împărţea porunci, după cum

1 era obiceiulâ, şi după cum stă bine unui logofeţii 
harnicii. Unora le spunea se facă transporturi la schelă, 
pe alţii îi chema să ăsă la pogone, ca apoi să le dij- 
muiască, şi astfelá Mateiii se afla în vorbă şi numai cc’i 
adevărata, şi avea elfi acum chcfii de vorbă.

Ti plăcea să-Iu vadă sătulii, că elfi este la horă 
şi că Măruţă este acasă.

— Da ce bucătare! — se adresă cătră George 
cam zîmbindu, băgă mâna în buzunarii, scóse patru go
loganî şi’i aruncă, spuindu'i că aceştia simtă pentru a 
şoptea di din săptămână.

— D-ta rîdî, logofetc, dér aşa este. Eu lucreză 
mai multă cu o cji ca alţii, şi uite, hieî să mö preme- 
nescü n’am răgază, ér muncitorii umblă haimana 
prin sată.

*) Acestă mergere la cleală e obiceiu îu părţile acelea.
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Pe când vorbea Matciu cu bucătarulfi, iată că vine 
la cârciumă maşinistulă Ienaclie, logofătulă Neculae şi 
băiatulfi Istrată. Toii rămaseră uimiţi, când vă dură pe 
Mateifi în uşa cârciumei. toţi se uitau la elő, dér nime
nea nu elicea nimicii.

— Ce... vă miraţi? —grăi Mateifi rîdendfi, — ce 
credeţi voi, că ndl să rămână mai pe josă ca lumea? 
Nu se pótc! — continu.a elfi, ér lăutarii car! fuseseri 
băgători de séma la cele vorbite, începură hora logo- 
fetéscâ şi ospeţii intrară în casă.

Matciu când era să între, se în telni faţă în faţă cu 
Rădiţa, îşi rîseră unulfi altuia fără a elice ceva, ér Ma
teifi o apuca frumuşelfi de mână şi întră şi elfi în casă.

— Nu’i aşa....? frumosă-i Rădiţa! — se adresă 
Matciu cătră pretiuii săi. — Bună de pusă pe rană, — 
adausc elfi trăgândă cu ocliiulă maşinistului Ienaclie.

Rădiţa cade obiceiu, căci era văduvă, plecă ochii, 
ceea ce îi sta aşa de frumosă, încâtă trebuo ori şi cine 
să’lă erte pe Mateiă, dacă în acele clipe a strâns’o ceva 
mai tărişoră de mână.

Multe mai vorbiră logofeţii şi maşinistulu.
Câte-odată-, când tăceau toţi cei din casă şi se 

aucjia numai cobza şi naiulă de afară, se sculau logo
feţii delà vină şi trăgeau câte o horă bătută, de stau 
să se lovescă de grindă. Se înţelege că pe Rădiţa 
totdeuna o luau la mijlocă si’sl petreceau astfelă, încâtă 
îşi uitau că mai suntă pe lume.

Nici nu-i mirare că o luau pe Rădiţa la mijlocă, 
căci ea scia multe şi era chcfliă şi vorbăreţă şi pentru 
fiăcarc avea ca vorbe potrivite, căci la toţi le scia pă- 
sulă, căci era cărciumăriţă văduvă, şi la ea se adunau 
veştile ca depeşile la o staţiă de telegrafii. Vorbea 
Rădiţa multe, cu tóté acestea era năcăjită pe Mateiă.

Se înserase bine.
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Deşi altădată pe vcmea asta nu’i trecea nimănui 
prin gând fi să plece, astăcli se întâmplă cu totulü alt
mintrelea. Logofătulă Mateiü se scula mai ântâiu şi 
dădii somnii de plecare.

Era în contra obiceiului său de a pleca aşa de 
vreme, dér aşa se întâmplă uneori, eşti cuprinşii de unii 
dorii de plecare şi astfelă faci lucrurî, despre cari abia 
târdiu îţî poţî da séma de ce le-ai făcuţii.

Ceilalţi au mai rămasă, dér Mateiü încăleca pe 
negrulü său şi lua drumul fi dealungulü.

Afară răsărise luna, nu pentru ca să’i facă lui 
Mateiü vre-o impresiă, ci pentru că era timpulii să ră
sară, şi adia puţină ventulă, ceea ce’i cădea de totă
bine după petrecerea delà Rădiţa.

Calul fi o lua în buestru lăsândă ună lungă prafă 
după elă, şi mergea unde’lă ducea stăpânulă său. 

Deodată Mateiü îşi opri calulă.
,Am făcută rău că am pornită,“ îi trecă prin

voră crede că euminte, „căci de sigură ceia. 
morgă la Măruţă.“

Şi cum se oprise elă, voia să se în tor că, dér facă 
câteva smuciturY în drépta şi în stânga şi în cele din 
urmă gândindă în sine — »ce ’mî pasă!“ — trase pin
teni negrului şi acesta sbură pănă la curte.

Acolo se alia şi Măruţă.
Când a plecată logofătulă, Rădiţa a eşită în pragă 

si proptită de stâlpulă uşei se uita măniosă cătră sată.
„Tote ’să pănă odată !“ grăi ca în sine şi întră 

ârăşT în casă.

V.

Mai era puţină pănă la curte.
Cânii, cari din pricina arşiţei sórelui t0tă diulifa 

au stată ascunşi prin bălării, începură a lătra.
3
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Când se apropia bine de curte, se potoliră şi cânii, 
căci cunoscură pe jMateiCi ; dér cu tote acestea totft se 
mai chilălăiau în sem lift de p reţin ia.

Logofătului îi era necazft, deorcco credea ca se 
voru scula boerii din somnii.

Nu de coconulft Nae se temea Mateift, ci se te
mea de cocóna Eleftcra, şi nu i-ar fi venitft la so
cotelii së se deştepte din somnii.

Curtea boerescă este încunjurată cu gardft îualtft 
de-unft stânjinft, are o portă marc cătră drunnft si o 

' portiţă cătră satft.
Pe acostă portiţă a întratft logofătulii, căcî pe. aci 

era dosulft căsciorelorft, unde se afla Măruţă.
Mateiu îşi legă calulu de gardft, se strecura fru

muşel ft în dosulft căsciorelorft, se apropia de terestra 
care era în fundft, şi se uita în că sei oră. Era ceva mai 
depărciorft, aşa că nu putea fi observaţii.

In căscioră era Măruţă. Era do totft veselă şi
cânta.

Mateift cuprinşii de unii neastămperft. voia se se 
apropia de ferestră, dér par’că nu’lft lăsa inima ; îi mai 
plăcea sö privescă din depărtare printre drugii de ferii.

Se gândea logofötulft la felii de felii de lucruri, 
cu tote acestea repede îi periră gândurile si pleca drepţii 
la ferestră.

— Bună sera Maruţo! — clise elfi şi se apuca
cu drépta de drugii delà ferestră şi se uita cu mare 
dragoste.

Măruţă era îmbrăcată într’o rociiiă albastră, cu o
cămaşe albă ca lebeda în apă.

Ea n’a băgaţii îndată de seină, cine este la fe
restră, de aceea, când se întorse, tresări.

Ea rëmase în acel ii locft unde se afla, şi’şT muta 
privirile delà ferestră în pămenţii şi din pământii érâsT
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la ferostră. Intr’unu târdiu se apropia şi ca puţina şi 
începu síi vorbeseă :

— Unde ai fostu, Mateiă, de vii aşa târdiu?—îlci 
întreba ea. — Ai avută vre-o trebă ? Eşti îmbrăcaţii 
ca de horă?!«.

Mateiu stătu puţintelű iară să cjică ceva.
— N’amă fosta la horă, Maruţo, am fost airca! — 

răspunse elfi.
— Unde ai fosta? — îlă mai întreba ea odată.
— Astădt e Duminecă şi am fostu la primblare, 

— începu logofetulă, cu tote acestea nu se simţea bine 
că nu spune adevărulă, şi era cuprinsa de unu felu do 
năcază. „La ce să mintă ca unu băiată“? îi trecu prin 
minte şi continua astfelă : — Am fostă la horă Maruţo, 
am fostă la horă la Rădiţa, şi de adï înainte, nu mai 
jelesă pe maica, am să morgă totdéuna la horă!

Astfelă gră'i logofetulă şi se depărta puţină delà
terestră.

Manila rămase pe gânduri. SuHctulă ei era cu
prinsă de folă de felă de bănuclî şi nu’şt putea da seină 
despre pricina carc’lă face pe Mateiă să morgă la horă 

îşi ridică faţa ei albă şi se uita la Mateiă, se uita 
insă mai cu dinad insulă ca altădată, par’că voia anume 
să se convingă despre lucruri, cari o nelinişteau.

— De ce mergt la horă ? — întrebă Măruţă cu
prinsă de ună tremură, — de ce mergt la horă? — 
adausc ea, se apropia de ferestră şi se apucă cu amcn- 
doue mânile de drugii ci.

Logofetulă rămase rece la acostă întrebare.
• — Nu’ţt închipui, Maruţo, că eu merg la horă pentru 

cineva. Crede tu ce’ţt spună, căct când m’am hotărîtă 
să mergă la horă, eram forte năcăjită. Am fostă, e ade
vărată ! Acum însă am venită să te vădii ce mai fact. 
Am venită ... iată aşa.... fără săhnî fi trecută prin
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minte că ara se viu.- Yeneara cu şi altădată, dór ari 
cum va fi foştii de rendu, am veniţii mai târrjiorii. Fără 
să sciu de ce am venită, vădii că aflându-mă lângă tine, 
îmï mai fugii gândurile, me simţii mai bine si mai mul- 
ţămitii.

Gătândîi aceste vorbe, Mateiii se apropia crăşî de 
ferestră şi apucă cu raânile drugii de ferii şi cum s’a 
fi întâmplată, într’o mână a apucaţii şi mâna Măruţei* 

Măruţă sta şi nu rlicea nimica. Nu cerca a’şî lua 
mâna de pe drugii, dér nici lui Mateiii nu’i trecea aşa
ceva prin minte.

Măruţă nu rlicea nimica, der inima ei batea, şi 
acesta o simţea ea, şi scia că nu bate de géba, deórecc 
într’adevërii se simţia férte bine.

»De nu ne-arii vedea cineva! îi trccîi prin 
minte ca unii fulgera, dór îndată îsT uita erăşî de sine 
şi’şî pleca capulii spre drugii de ferii, ér logofătul ft 
Mateiú o cuprinse printre drugi, şi se uita cu dragii in 
ochii ci plin! de focii.

Calulii logofătului începu se se mişcc, începu se 
necheze şi astfelii Mateiii se întorsc cătră gardii, îi 
striga odată pe nume şi negrulii se astâmpăra.

Mai stătu puţinii şi apoi pleca.
Măruţă rămase în posiţia ei, purică nici nu băgase 

de sămă că Mateiii a plecaţii, când deodată intra la ea 
în căscioră baba Rada, o fenice din satu, carea lucra 
câte ceva prin curte.

Baba Rada era doctorulii satului şi se pricepea 
de totu bine „la tóté bélelő şi la tété blesnele“, cum 
rlicea ea, „căci suntii multe bélé în lume, si clécâ suntii, 
trebue să fiă pentru fiăcarc câte unii lécii .

Când intra baba Rada, Măruţă rămase speriată ca 
si cum s'ar simţi vinovată de ceva.

Rada rămase în use şi băga de séma că Măruţă 
nu-i ca de obiceiu şi de aceea o întreba:
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— Co ai Maruţo, par’că nu est! în tóté ale tale., 
spune’mî ce ai ?.

Aşa întreba baba Rada, dér Maruta tăcu, şi faţa*i 
înroşită totfi mai roşia se făcea, şi par’că o ardea ceva, 
aşa se simţia de înfcrbentată.

— N’ara nimica, leliţă Rado, — grăi Măruţă în 
cele din urmă. — N’am nimica, dér... a fostă aicT lo- 
gofötulö Mateiă, — continua ea şi lacrimile i se iviră 
în ocliî.

nu cumva te a dcochiutîi cineva?.

— Nu-i nici o pricină, — dise rîdêndü, — nu-i 
nici o pricină, drăguţa mamei, — continuă Rada, se a- 
propiă de ca şi o nctcdi pe frunte.

Maruta era totfi cu ochii udî de lacrimï. Se simţea 
inse bine şi din acdstă clipă nu se mai îndoia că Ma
teifi o arc dragă.

YI.

Sambă ta în totu loculfi este mai multă trdbă la 
casa omului, şi dccă din întômplare te duet la cineva 
şi vedï tóté tăbărîto, vedi spălândfi şi curăţindfi, atuncY 
fără să vréi îţi vine în minte idea că adî trcbuc să 
Hă Sâmbătă.

La moşia nu este totu aşa.
La mosiă nu sc pute face deosebire între o di 

şi alta, căcî totdéuna este trdbă destulă, şi ori câtă se 
trudescu trei, patru femei, par’că totfi nu suntfi în stare 
să le isprăvdscă tote, şi par’că totuşî o mulţime de lu
cruri römanfi nefăcute.

Sub salcâmii, ce erau înaintea caseloru bocrcscn 
era întinsă o masă mare, si par’că aşa’i sta de bine 
mesei cum era la umbră, încâtfi chiar sătulă să fi fostă, 
nu tc-ai fi putută răbda să nu te aşedî pe ună scaună 
lângă coconulă Nae séu lângă cocóna Eleftcra.

In fruntea mesei şedea coconulă Nae, dcsbrăcată
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de haina de pc désupra şi se uita ca unu presklentfi la 
toţi cei de fata, se uita însë cu deosebire la sticlele de 
vinii, ce se aflau alăturea în t Funii vasii cu ghiaţă, si 
cum se uita, simţea par’că recela, ce avea să’lti cu
prindă când va încerca vr’unii paharü.

Aşa-i véra când e caldă, e destula se ai lângă 
tine puţină uda tură pusă la ghiaţă, ca se te simţî mai 
îndemânaticii.

In frunte şedea coconulu Nae, ér alăturea lângă clu 
şedea cocóna Eleftera, îmbrăcată într’o haină largă de 
pânză subţire, croită par’că anume pentru caidurile 
Bărăganului.

Cocóna Eleftera nu era ocupată cu masa, ci mai 
mulţii cu copiii şi cu copilele salo, cari peste scurta 
timpii aveau să plece la învăţătură la oraşii.

După prândti cocóna Eleftera merse în casă cu 
copilaşii săi, ér coconulu Nae rămase în curte la masă, 
cu turcésea lângă clu şi cu ţigareta în mână. Sorbea 
câte odată din cafeaua sa cu caimacu si slobozea nisec 
fumuri, cari se urcau verteju-vérteje pe dinaintea ca- 
selorti boeresci. Se uita lungu după fumfi. dér de cu
getată nu se cugeta Ia nimicu, deóroce nu'i era cu pu
tinţă să se concentreze asupra unui singura lucru. Felii 
de felii de idei năpădeau îu eapulîi său, tóté însă cu 
aceeaşi tăriă, aşa încâtii se întunecau una pe alta

Pe când sta astfelu coconulu Nae, iată că se ivesce 
la curte scutarulu Dumitru, unii mocanii cu chică, rasii 
pe la urechi, slugă credinciosă a boerului ; din moş] în 
strămoşi toţi ai lui nenea Dumitru se încăldiscră pe 
lângă familia coconului Nae.

Venea de multe orï fără nici o trobă la curte, 
venea numai aşa să stea de vorbă cu boerulu, dér as
tă dî venise cu trdbă.

Peste puţinii timpu avea să mărgă la munte, să
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ducit celc de lipsa ciobnniloră, se ia socotéla oiloră şi 
apoi se le plece la câmpă la moşia, căcî peste ér na aci 
îşi erna coconulă Nae oile.

Pe când boemi« şi cu scutarulü seu erau cufun
daţi'în vorbire, Maruta vine s<$ strîngă de pe masă.

Scutarulü niciodată n’a vedut’o aşa de bine, şi*i 
era necază unde era ea aşa de arătosă.

Nu pentru altceva îi era năcază, dér numai din 
pricină că elfi audisc de dragostea logofătului Matei A 
şi par'că d«»snădăjduise de cugetulfi ce’lft avea, căcî 
sciţi cum e omule, décâ are fată mare, nu se uită cu 
ochi buni la alte fete.

Marufa a strînsă de pe masă, s’a uitată la scu
tarulü Dumitru, dér n’a vorbită nimicii cu elfi şi nicî 
că se cuvenea acésta în faţa bocrului.

Scutarulü Dumitru, gătându’şY vorba, plecă, ér co- 
conulfi Nae rămase singură în capulfi mesei şi fuma şi 
se gândea la oile sale.

Din întâmplare îşî pironî privirea asupra Măruţei, 
care se alia în curte înaintea căscioroloră din faţa ca- 

.adoră boerescî, călca rufe şi cânta.
„Frumosă fată!" grăî încetă coconulă Nae şi’sî 

ridica piciorulă dreptă de ’lă puse pe ună scaună de 
alăturea. „Frumosă fată!" repeta elă şi în acâstă clipă 
îi părea foite bine că logofătului Mateiă îi place, şi că 
póte o va lua de nevastă. „Dună gustă are Mateiă!“ 
îşî gândi boerulă şi pentru momentă îşî uitase de tóté 
câte spusese cocóna Elcftera despre obrăsnicia lui 
Mateiă.

Aşa gândea coconulă Nae, când deodată cşi din 
casă cócóna Eleftera, se duse deadreptulfi la Marufa şi 
o certă şi o certă numai ca pe ea, din pricină că în 
odaia ci a vădutiă o muscă sburândă.

— Nu ţî-am spusă să dai muscele afară? — strigă
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cocóna şi tremura tótit. — Nu sciu ce-i cu tine, Ma- 
ruţo..., te-am adusfi ca pe o fata săracă, te-am ţinuţii ca 
pe o fată de ómen! buni şi scie sfinţii ce-i cu tine! 
De când cu logofGtulă Mateiíí ţî-ai perdută minţile! 
Se scii că am sG te trimită precum te-am adusă!

Aceste vorbe le dise cocóna Eleftcra. nşa de în
furiată, încâtă totă se înroşise si tremura de par’că avea 
să o ajungă o nenorocire nespusă de mare.

Coconulă Nao se speriii, alerga la certă si încerca 
sG-şî liniştescă nevasta.

— Ţî-am spusă se me scapi de logofătulă Mateiă 
că’mi face nelinişte prin curte, ţî-am totă spusă si vădă 
că tu mG vei omorî cu dilc.

— Nu potă, draga mea, — se văiera boemiă — 
îmi este mâna dreptă... dér lasă că am sG’lă înfruntă 
şi sG'lă dojencscă, de ine va pomeni. Las’ pe mine 
Eleftcro, — <Jise boerulă punendă mâna pe inimă, — 
las’ pe mine, — repeta,— numai te liniştosce! — grăi 
elă, pe când nevastă-sa întră în odae.

A mai stată puţină pe acasă, a mai intrată de 
vre-o două ori prin odae şi în cele din urmă se puse 
într'o cabrioletă şi plecă la câmpă.

Maruta îşi perdu disposiţia de până acum, îşi curmă 
cânteculă şi călca mai departe cu ferulă, mâna îi um
bla înse mai iute ca mai nainte. Voia par’că sG gate 
repede, sG se pută alia singură şi scăpată de muncă.

Surele era spre apusă şi bătea tocmai acolo unde 
lucra Maruta. Ea îşi mută loculă intrândă în căscioră.

Baba Rada a fostă martoră la certa ce a suferit’o 
Maruta, şi era forte năcăjită, aşa încâtă nici nu s’a 
vGdută bine în căscioră şi începu vorba.

— Cocóna nóstra par’că-i bolnavă, căci de ună 
timpă nu’şl mai ia gura de pe tine. Te certă din lu
cruri de nimică, ca şi astăcjl pentru o muscă. Cine
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scie deçà n’a adus’o dumneaei în hainii când a intraţii
în odae. Ku sciu ce-i, dér_ tare bolnava trebue sa
fia cocona Eleftera.

„Eu sciu ce este,« îşi gândi Măruţă, der nu spuse 
aceea ce gândea, ci cu totulù altceva.

— Aşa trebue sâ fia cocónele cele mari, si aşa 
suntă tóté, şi lor le dit mâna se fia astfelu, căci n’au 
altceva de lucru şi dé că n'ar mai face câte odată şi aşa, 
cum a făcută astădî cocona Eleftera, dău... le-ar apuca 
urîtulă, şT-apoi scii, urîtulă este grea boia, trebue grab
nică să-i cauţi lécülă, căcî altfelă te prăpădesce, — 
grăi Măruţă şi când gătii cu vorba, lăsă ferul fi din mână, 
se puse pe ună scaună şi începii a plânge. Ii era nă- 
cază că o certase din chiar senină, şi’i era şi mai nă- 
cază pentru că cu totă prilcjulă îi arunca pe logofătul 
înainte.

Baba Rada vedea starea Măruţei şi'i era milă de 
i se rupea inima. Avusese şi ca o fată, dér i-a murită. 
1-se părea însă că semăna multă cu Măruţă şi de a- 
ceea era nedespărţită de ea, şi astfelă în dragostea ei 
începii să o domolăscă cu felă de felă de vorbe.

— Lasă că’i trece, lasă că va vedea că s’a pri
pită cu cérta, las’... — vrii să mai di că, dér se opri 
căci Măruţă la fiăcarc vorbă par’că ’şî mărea supărarea, 
ceea ce se vedea după plânsulă ei.

— De ce plângi ? — începu ărăşî vorba şi se a- 
propiâ de ea.

— Ei leliţă Rado.., eu plângă, şi cum n’aşă plânge 
când mă dóré inima, şi cum nu m’aşu tângui când nu 
mî-aşu aduce aminte de câte ceva din trecută ? — grăi 
Măruţă şi o înecă plânsulă.

— Lasă-le în pace Maruţo, lasă-lc în pace, căci 
tóté se voru îndrepta! — o mângăiă baba Rada. — 
Uite, nici n'ai gătată cu rufele, şî-apoi vedî Maruţo,

4
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este bine, sö’tt facï inima veselă, sö potï fi veselă, căci 
superarea n’aduce vr’unii bine.

— N’aducă nici unu bine, la reu sö ducă supö- 
rarea, leliţa Rado! Ce se facă decă nu potii fi altfelă, 
decum sunt. Aşa am crescută, şi greu îmT cade ce 
vedu în jurulă meu, — clise Măruţă şi se scula de pe 
scaună, îşî şterse ochii ca şi cum ar supöra-o lumina, 
începu din nou sö calce, apuca ferulă şi când îlă ri
dică, băgă de séma că se arsese haina ce sc aflase sub 
elă. Luă haina, se uită la ca, o puse pe scaunft şi 
nu clise nimicü.

Baba Rada a observată, cler n’a clisă nici ea ni
mica, ba'gsemă aşa a aflată ea cu cale; mai stet.ii pu
ţină, îşî luă nópte bună, îi pofti gânduri bune delà 
Dumndeu şi plecă.

— Mai stai leliţă Rado, — grăi Măruţă, 
stai pănă vom găta cu tote rufele, — repetă ea, dér 
înzadară, căci era târdiu, şi nu’i venea nici Radei la 
socotéla sö întârdieze pré multă.

Măruţă römasc singură.
Câtă se vöclíi singură, i se părea că este mai su

părată ca pănă acum, şi mâhnirea se împreună cu pu
ţină frică. O frică despre care nu’şî putea da seină.

Stetii o clipă fără sö facă altceva, decâtă ca sô’sï 
primble ochii delà ună locă la altulă, ruinase apoi cu 
ochii aţintiţii la ună singură punctă,mai pe urmă se 
duse la ferestră, privi afară la întunercculu, ce din căs- 
cioră i se părea şi mai întunecosă de cum este, se în- 
torsc delà feréstrâ, apucă în mână érâsï haina cea arsă 
cu ferulă, o privi cu marc băgare de séma şi apoi o 
aruncă într’ună coşă, ce se afla alăturea.

Incepii sö calce mai departe.
Trecuseră felă de fçla de rufe prin manile ci si 

pe tóté Ie-a călcată cum se cade şi le-a întocmită câtă

mai
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se pótc niai bine ; tocmai entra urmă îi veni Ia rendu 
cămăşile logofătului Mateiü, pe cari le îngrijea Maruta, 
fără să scie cocóna Elcftera ceva.

Era obosită, cu tóté acestea, când vădii aceste 
cămăşi frumoşii spălate, par’că căpăta puteri prospcte, 
par’că’i fugise oboséla şi se apuca de călcatu din totă inima.

Să fi vădutii cineva câtfi de binişoru umbla Ma
ruta cu aceste cămăşi, se fi vădutu cineva cu câtă plă
cere le aşeda ea în lădiţă, alăturea cu hainele ei, în- 
tr’adevărti că arii fi trebuiţii se se afle pătrunşii de unii 
simţii de plăcere şi do compătimire, căci i-ar fi făcuţii 
impresiunca, ca şi cum Maruta ar fi spusîi acestoru 
reci cămăşi totă durerea sa.

Ii mai trecuse din amărăciune şi îndată ce gătii 
cu lucrulîi, se lăsa, mai mulţii fără voia ei, pe lada în 
care erau rufele, îşi puse cotele pe genunchi şi capulu 
în palme şi astfelii se gândea dusă, de par'că’şî uitase 
de oboselă.

Adormi pe ladă şi rămase cu luminarea aprinsă 
pănă târdiu.

Toţi se culcaseră.
Nu mai era nici un sgomotu, fără numai în de

părtare se au di au niscc clopote delà cireda de vaci şi 
nisce lătrături prin satu.

Maruta deodată sări drepţii în piciére. Se uita 
jurii împrejură şi par'că nu vedea nimicii. Nu’şl putea 
da seină despre somnulîi şi despre neliniştea, ce o cu
prinsese.

Isî aduse aminte de cocóna Elcftera, şi unu nă- 
cazîi, care’şl afla espresiunea într’unii plânsu greu, o 
cuprinse pe Măruţă şi plângea biata, şi nu era chipîi să 
înceteze, când do odată aruncându ochii pe părctele de că- 
tră răsăriţii, zări icona maicii Domnului, care încă era 
cu lacrimile în ochi.
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Măruţă îşi opri plânsulă, îşT şterse obrajii şi se 
uita cu evlavia la sfânta icóna. Inima i se linişti şi 
fara a dice vr’ună cuventă, se duse la icóna şi o 
săruta, şi par’că îndată după aceea s’a simţită mai bine.

Delà icóna merse la ferestră.
Afară era întunerecă. Era întunerecă tare şi n’a 

vădută nimicii. Se întorse erăşi la iconă, o săruta 
încă odată, se culca şi atunci îi'veni în minte vioţa ei 
de odiniónl, îşi aduse aminte de maică-sa, care la ple
care îi dase bune sfaturi, se cugetă la Ma tei îi şi în a* 
ceste gânduri adormi

VIL

Logoftîtulu Mateiă era la otacîi şi sta de vorbă 
cu bucătarulă George.

— Astădi se împlincscă trei ani de când sluj eseu 
pe boerulă, şi scie sfinţii, că de procopsită tetă nu 
mê procopsescă, par’că lucreză în secă, — grăia bucă- 
tarulă şi după ce rëmase o bucată de vreme pe gân
duri, continuă: — Nici s6 më ’mbracă nu'mi ajungă 
paralele; adevëru a grăită celu-ce-a (lisă, că decă n’ai 
cbiagă din capulu locului, anovoiă poţi înainta.

— Ce mai atâta vorbă, bucătare, — începîi logo- 
fëtulü, — ce mai atâta vorbă! Câţi omeni au ajunsă 
de ’şi-au legată calulă de gardă, câţi omeni groşi la 
cliimiră cunoscă numai eu, cari din nimică ’şi-au făcută 
avere! Ean sö nu beai pe câtă beai, ean së mai laşi 
pe Rădiţa şi së mai răreşci cinzecurile, ai vedea ce de 
mai părăluţe 'ţi-ai aduna! La ce-i bună omului şi atâta 
bëuturâ ?

— Ei logofete, eu te ţincamă omă mai din lume. 
Bat’o Dumnerjeu de ţuică, că nici n’o bou cu mare 
plăcere; o beu şi eu ean aşa... de nöcazä... şi chipă, 
ca së nu’i uită gustulă. Uite logofëte, unuia şi cu unulă
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făcu doi, si doi şi cu doi suntii patru—grăi bucătarulă, 
— şi decă te-ai sloboziţii la ţuică, par’că te îndemnă 
draculă. Dău, şi eu de multe ori în’am gândiţii să me 
lasfi de băutură, dér ce se făcu, decă nu se lasă ea de 
mine! Şî-apoi în cele din urmă, cui să adună eu pa
rale? Nevastă-mea m’a lăsată, adecă cu am lăsat’o pe 
ea, n’aşă fi mai cunoscut’o! căci dc n’o cunosccamu pe 
ea, póte nici la băutură nu ine damă. Nu-i vorbă, lo- 
gofctc, se nu gândesc! că eu... acuma sunt betă, dér 
ean vorbescă şi eu să’mî trecă de urîtă. — Frumosă 
mai era nevastă-mea, bat’o ciorile, şi pe lângă că era 
frumosă, o chema şi Flórea. Curată flore, logofetc, — 
adause bucătarulă dându din capă, — dér ved!, cum se 
întâmplă, flórea frumosă place la totă lumea, şi eu bie- 
tulă de mine munceamă ca ună prostă, şi totă ce câş- 
tigamă, că ramă acasă, şi cu tóté acestea n’aveamă o haină 
de Domne-ajută )>o mine şi nie! o căinase mai de ceva. 
Umblamă şi eu în drépta şi în stânga, munceamă în su- 
dórea feţei mele, numai ca să’ş! potă cumpăra Flórea 
mea sulimană. Şî-apoi dreptă să’ţ! spună, logofetc, nu 
ml-ar fi fostă ciudă, decă Flórea, nevastă-mea, ’şî-ar fi 
cumpărată sulimanulă pentru mine, dor femeea totă 
fcmec! Ea’sî cumpăra sulimanulă pentru alţii, — isprăvi 
bucătarulă.

— Şi cum se póte una ca asta?—începă Mateiă, 
căruia i-au făcută mare impresiune vorbele bucătarului. 
Se cugeta la Măruţă, care încă era frumosă, şi deşi nu 
prea punea tcmciu pc vorbele lui George, totuş! se afla 
óre cum pusă pe gândurï. — Multe mai suntă în lume! 
— adause Mateiă şi începù să se primblc.

— Ei logofetc, apoi te mai mir! că n’amă pa
rale? — continuă bucătarulă. — Şî-apoi coeonulă Nae 
îni! dice că’să so..., aci se opri căcî nu scia să ispră- 
vescă vorba.
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— Socialist«, — completa Mateiü cu unu zîmbctă
pe buze.

— Aşa cum cjicî d-ta, logofete! — încopii bucă- 
tarulîi. — Aşa dicc coconulu Nac, când îi spună câ eu 
lucreză şcpte dile 4n săptămână, cu tóté câ eu aşii putea 
jura că este tocmai aşa. Ean fă socotela logofete, dé că 
de atâta cârdă de vreme aşă aduna paralele pentru a 
şeptea di, să lăsă mu sărbătorile să trecă delà mine, apoi 
spune drepţii, n’aşă avea eu unu căpitălaşă bunicclii?
— gata bucătarul« serios«.

— Să le lăsămfi aslea, — grăi Matei«. — Par’că 
începuseşî să spui de nevastă, de Flórca, — continua 
elfi şi cu tote că logofătulu cam rîdea de George, totuşi 
se afla într’o astfelă de situaţie, încât« chiar şi vorbele 
acestuia îi făceau impresiune, întocmai ca unui bolnavii 
desnădăjduitu sfaturile unei babe.

— Dă-o la pustiulu flore î — întrerupse vorba bu- 
câtarulu. — Ce-a fostă verde s’a uscat«... acum să vorbimă
de alte lucruri. Dău, scii logofete, că nici să-mi aducă 
aminte nu’mi mai place.

— Ei bucătare George, tc-ai prostită cu totulu, 
de când nu mai eşti cu Fierea! — dise în glumă Ma
tei« şi se uita cu dinadinsul« la bucătarii, care începuse , 
a zîmbi.

— Dă-le pace logofete... dă-le pace, căci nvamă 
săturată. Cine ştie pe unde-o mai ii ncvastă-mca; eu 
vădă însă că nici cu ca nici fără ea nu m’amă putută 
procopsi, şi-apoi scii, când te lasă nevasta, atunci să 
iai tu cârpa în capă şi 'să faci trobilc ci. — Aşa am 
ajunsă şi eu. Spală George şi fă de mâncare, dac’ai 
fostă prostă ! — „Na! grăi elfi dându’şi peste capă cu 
pumnulă, „na"! repeta elă, „dac’ai fostă dovlecă, „na!" 
adause elă pentru a treia oră, „decă ţi-a trebuită ne
vastă frumosă“ !
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Logo fötal ü Matei« rîdea, eu tote acestea nu era
vesela.

— Bine mai bucătarc, (léca ţi-cra nevasta urîtă, era 
mai marc procopsdlă? — întreba elfi într’uniî târdiu, 
dér George n’a luata séma la acésla întrebare şi începu 
sé vorbésca mai departe judecându-se pe sine.

„Aşa ţi-a trebuita, George, dac’ai fostă prostu; 
ia’ţî nevasta frumos a, munceşcc pentru ea, frage tu po- 
nosulu, cuci arc cin’ se tragă folosuluJ — ln locü se 
iau vr’una se aibă ceva la chimirul" clise elfi punendu 
mana pe cingătore. »Fire-ar fi fostu şi slută, numa se 
fi fostu cu cinste, se nu’şî napustésca bărbatul«. — De 
nevastă frumosă se te păzdscă sfinţii, ca te lasă pe 
drumuri!» grăi elfi, şi cu aceste vorbe pleca la putu 
se’şî aducă o saca de apă pentru otacfi, căci se apropia 
vremea mâncărci.

George plecă cu sacaua, ér logofötulu rămase sin
gură si se cugeta la vorbele audite, şi de astă dată 
nu’lu mai impresionau aşa. de grozava, ci din contră, 
cugetând« în sine că bucătarul« o unu prost.fi, îşî facil 
voia bună.

Lui Matei« îi plăcea Măruţă şi asta era de ajunsă 
pentru ca să nu-şî mai dea nicï o ostendlă întru a-şî 
bate capulfi cu vorbele bucătarului.

La otacfi sosise unfi isprăvnicelu (Uda curte şi 
Mateiu nu-lfi băga de adină, fără numai după ce acesta 
începu 8Ö vorbdscă.

— Da ce este, bade Nicolai? — grăi logofötulu 
cătră isprăvnicelu. — Ce este de vii Sâmbăta séra, ca 
nicï odată? — dise elfi cu o faţă scriosă ca şi cum s’ar 
teme de ceva.

— Am adusă legătura asta, logofetcy — grăi is- 
prăvnicelulii — „mi-a dat'o Măruţă... a disu că-sfi pri- 
menelelo d-tale pentru mâne. — Atâta cjise isprăvni-
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celulü şi merse lângă cotună se’şi aprindă ţigara, pe 
care şî-o făcuse încă venindu pe drumu şi o ţinea în mână.

Logofötulii luă legătura, o aduse în bordeiulú bu
cătarului, scóse de acolo găleta cu rachiu şi îmbiâ is- 
prăvnicelului unu păhărel A.

— Da bine ’mï cunoscï pofta! — grăi isprăvni- 
celulu scărpinându-se după ureche; îşi lua ţigara din 
gură, se scula, de josu, îşi şterse odată mustăţile, îşi 
l.uîi pălăria din capu şi apuca păhăreluliî. — Sî» dea 
Dumnedcu bine, — închina elu — şi se te vedu gi
nere! — adause ridicând A păhărelul A la gură. Bëîi, îs! 
şterse mustăţile şi întinse păhărelulu logofătului.

La închinarea isprăvnicclului logofetulfi mulţam! 
dândfi din capu şi (lise şi elu: .Norocii së dea J)um- 
nedeu!“.

— Mai bei unulu? — întreba logofetulfi.
— Voia la d-tn, logofete, — disc Nicolao şter

gem! u-sc la gură. Luă păhărelulu, închina şi’lu beii 
pănă în fundă. Tsî puse pălăria în capu .şi merse eră şt 
la cotună se’şT aprindă ţigara, căc! i se stinsese.

— Da ce mai este pe la curte, isprăvnicele ? — 
întrebă logofetulfi şi se aşedă pe o baniţă veche, în caro 
bucătarulu aducea ciocan! de porumbii ca sC’i pună în 
foc A printre ti zi cu.

— Da ce SÖ fiă logofete? Bine! Boerulu a luat’o 
cu trăsura în Crivfcţu, cocóna se totu certă prin curte. 
încolo tote precum le scii. Nu-i nimicfi mai deosebita.

— Măruţă ’ţî-a dată legătura cu primenelelc, seu 
;ţ!-a dat’o altcineva? — întrebă logofëtulu uitându-se 
ţintă în ochii isprăvnicelului.

— Chiar Măruţă, — röspunse Nicolae şi se totü 
necăjia cu ţigara, căci nu ardea bine. Se udase tutu- 
nulA din ea din pricina rachiului, ce se scursese din 
stufósele sale mustăţi;
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Matei ii se juca cu păhărelulă ce’lă avea în mâna ; 
îlft sucea în drépta şi în stânga şi nu vorbea nimicii. 
Cum se uita la păhărel îi, vëdù că’i puţinu ştirbită la 
o parte, începîi së sgârie cu unghia la acea ştirbitură 
şi astfelă ocupându-se cu totîi dinadinsulă cu păhărelulă, 
îi scăpa joşii, îlu ridică însă repede şi se uită la isprăv- 
nicelulu Nicolae.

— Doră s’a spartă? — grăi acesta.
— Nu! — dise Matciă fiicendă cu capulă. — Nu 

s’a spartă, căci a căclută pe môle.
Amândoi tăceau.
Bucătarulă George, care întindea la saca de i se 

vedeau vinele delà gâtă încordate de totă, striga de 
departe :

— Yedï aşa logofete! Bine că estî cu găleta la’n- 
demână, căci tocmai am së’tï spună ceva. M’am în
tâlnită, — începu bucătarulă după ce se mai apropia, 
— m’am întâlnită cu jitarulă Stană, tocmai mergea la 
capulă moşiei, şi mî-a spusă că maşinistulă Ienache, scii 
ăla cu gura dulce, te aşteptă desâră la Rădiţa. Dicea 
că së te duci negreşită, căci are së’fl grăiască o vorbă. 
Eu nu sciu ce are së’tï spună, — admise George — 
der atâta sciu că mi-a disă së te vostescă.

Logofötulä Mateiă s’a uitată lungă la bucătară, 
dér de disă n'a <Jisă nimică. Elă scia ce are së’i vor- 
bescă Ienache, şi nu’i părea nici rëu nicï nerëu ; cu 
tóté acestea nu ora par’că pregătită pentru astă seră 
së morgă Ia Rădiţa. I-ar ii plăcută së mergă altădată.

După o bucată do gândire, grăi cătră George
astfel ă :

— Şi dicT ca së mergă la Rădiţa, ca së më în- 
telnescă cu Ienache?!

— Ba nu, logofete. Eu nu clică ca së mergi, fără 
îţi spună ce mi-a spusă şi mie jitarulă Stană. Eu am

5
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•<jisă, éta aşa, ca sG-mï făcu slujba, căci ani luat asu
pra mea ca se’ţî spunCi. Şî-apoi scii, eu sunt oniulu 
rînduelei şi'mi place s6 fiu la timpii gata cu tote. — 
Da de ce te superi pe mine, logofete? On nu’ţî place 
s8 mai mergi pe la Rad iţa? ! Nu cumva ţl-e frică de 
ea? — Ba că chiar, par'că cu nu înţelegă că v8 aveţi 
dragi! -- isprăvi bucătarulsciindfi elu de ce a vor
biţii aşa.

Dintr’una într'alta o duse Matciu pănă sera şi 
vorbea când cu George când cu isprăvnicclulă Nicolae, 
cu deosebire însă cu isprăvnicelulu Nicolae, şi’lă în
treba .mereu despre curte : „cine era prin curte, ce 
se vorbea prin curte, cu cine se certa cocóna ?u si alte 
întrebări după chipulă şi ascmenarea acestora punea 
logofetulă Mateiü.

Nu întreba elfi, fiindcă n’ar fi audiţii, ci întreba 
fiindcă’i plăcea se întrebe, căci isprăvnicclulă — îi spu
nea câte ceva şi despre Măruţă.

VIII.

Rădiţa avea înaintea cârciumei o masă lungă cu 
lăviţî pe de amendouö părţile, dedesuptulu unei străşinî 
mai mari, ce era într’o parte a caseloru.

Acesta -s traşi nă era, cum aşu dice, „salonulfi de 
vară“, căci acolea se aşcdau trecătorii, acelea îşi beau 
ţuica şi’şî potoleau fonica din merindile loru.

La acea masă se afla acum maşinistulu Ienache.
Nu şedea elfi acolea, pentru că n’ar fi putută în

tră în casă, ci pentru că’i plăcea s6 şedă afară, şî-apoi 
scii, decă a apucată cineva sG se aşede din întâmplare 
pe laviţă şi sG’şî proptească cotele’i ostenite pe masă, 
îi vine cu greu s8 se ridice.

Ienache înv8ţase ferăria la orasă şi făcuse călG-
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torii prin fera ncmţescă, lncru care numai arareori se 
întâmplă la noi.

Elü călătorise pentru meşteşugulă seu. şi astfelă 
a avuţii prilejü să vadă multe de tóté şi avea destulă 
materială de povestită.

Suntă mulţi omeni cari călătorescă, dér puţini carî 
iau folosă din călătoriile loră, şi mai puţini cari sciu să 
facă ca ori şi cine se afle dspre ele.

Ienache avea darulă acesta,' căci elă era vorbă
reţ ă din fire.

Ienache stă afară, după cum am spusă, şi dé că 
sta elu afară, afară sta şi Rădiţa, afară se aşeeja ori şi 
cine, şi toţi câţi se aşedau pe lăviţele de sub straşină, 
aveau convingerea că istorisirile lui Ienache facă atâta 
câtă să rabcjï pişcăturile ţînţariloră. ^

— Şi aşa Rădiţo.... iute m’ai zărită! — grăi Ie 
nachc clătinândă din capă. — Ad’o ţuiculiţă. să mai 
spălă prafulă din gâtă şi să’mi mai astâmpără măselele, 
căci de-o vreme încoce stau să’mî iesă.

— Şi nici mai multă nici mai puţină.... o ţuicu
liţă, Ienache! — vorbi Rădiţa, se propti pe masă şi se 
uita la maşinistul^ nostru de ’ţi-era mai mare dragulă. 
Se uita, scii, cum numai Rădiţa scia să se uite, căci 
numai ea avea ochi mari şi sprâncenele negri aşa de 
bine arcuite, încâtă ţi-se părea că se uită cu patru ochi.

— Da ce te uiţi aşa lungă la mine, urîto? — 
Ad’o ţuică, căci nu mai potă de ostenelă şi vréu să’mî 
împrospăteză puterea. Stai acolea. şi te uiţi la mine 
par'că ţl-aşi fi rămasă datoră ! — Ce, nu te-ai dusă ? 
— se răsti elă zîmbindă, ori eredi că eşti vre’o nom- 
ţoică d’alea învăpăiatele, ce a băgată pe Francesï în 
draci?! — Nu cumva...? — adause elă mijindă din 
ochi, — nu cumva te eredi aşa ceva?

— Ba că tocmai ! — grăi Rădiţa şi o rupse în-
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tr’iinü rişti de i se audea vocea ci subţirica pana la 
cârciuma din capulu satului. — Ai brodit’o, Ienache, 
cu nemţoicele d-tale, — adause Rădiţa dândă din capii, 
— curaţii c'ai brodit’o! — şi în hohote de rîsii întră 
în casă së aducă ţuică..

— Apoi da, aşa e! — începu raaşinistulă. — 
Aşa e! — repeta elă, dér se opri, căci Rădiţa... dră- 
cósa de Rădiţă, rîdea aşa de cu hază şi rîsulîi ci ve
selă amestecată cu ţuţuitulă ţuicii, ce o turna, făcea 
së se audă ună tonă aşa de plăcută, încâtă Ienache îşî 
curma vorba şi asculta la rîsulă Rădiţei.

— Fă Rădiţo! — grăi maşinistulu şi se ridica de 
pe laviţă. — Radiţo...fă.... a draciloră mai eşti d-ta !“

— Ca o nemţoică! — îlă întrerupse Rădiţa ve- 
nindă cu ţuica în mână. — Ca o nemţoică ! — repeta 
ea şi se aşedă pe laviţa de alăturea.

Ienache se lăsa erăşî pe laviţă, lua ţuica în mână, 
se uita la sticlă, o scurse pe jumëtate, se uita la Ră
diţa şi apoi plecândă privirea spre pămentu, clătina din 
capă şi rîdea în semnă că adecă i-aă plăcută vorbele 
Rădiţei.

Pe când stau astfelă Ienache şi Rădiţa, era seră 
cum se cade.

Drumeţii, cart conăccau la cârciumă, se duseră în 
do8ulă casei, îşî puseră desagii căpăteiu şi horcăiau 
de somnulu ce’i cuprinse. Erau osteniţi sărmanii şi 
mâne de cu nópte aveau së plece mai departe.

Despre câmpă venea călare logofötulu Mateiă.
Ajunse la cârciumă, descăleca, dëdîi bună seara, 

îşî lega calulu de felinarulă neaprinsu, ce se afla înain
tea cârciumei (se aprinde numai când se scie că trece 
vr’unu slujbaşă delà prefectură), şi dëdîi mâna ântâiu cu 
Rădiţa şi apoi cu Ienache.

Logofëtulü stëtù puţină în locă, îşî plecă sprân-



45

ccnele asupra ochiloră şi îndată dup i aceea se adresa 
cătră Ienache cu cuvintele :

— Ar fi bine se mergemă înăuntru.., afară par'că 
nu’i tocmai de noi. — Şi ce’i Rădiţo ? — grăi Matei ii 
cătră cărciumăriţă. — Ori nu ne poţî lăsa în casă ? 
Ţî-e frică că ’ţî vomă face dârvală ? — adause elă şi 
zîmbi puţintelă.

Mateiü era gânditorii.
Când şi când storcea câte unti zîmbetă pe care 

Vaşii putea asămăna cu o seîntee electrică în nisce nori 
negri, ce au cuprinsă împrejurimea. Ajunsese într’o 
stare când oiuulă fără să’sî dea séma de ceea ce’i tre- 
bue, o cuprinsă de ună urîtă şi se află într’o mare 
zăpăceală. De multe ori se cugeta elă că ar fi bine 
să se însore, cu tóté acestea da rîndă dileloră şi trăia 
în neliniştea de care era torturată.

— Se ne aducă o oca de vină ! — dise Matciă 
cătră Ienache întrândă în casă, ér Rădiţa sări repede 
şi pleca la butoiaşulă din pivniţă, ca nu cumva se în- 
târejie şi să strice pofta ospeţiloră. Era cârciumăriţă 
Rădiţa şi cunoscca ea prea bine gustulă flăcăruia, şi 
de aceea aduse repede vinulă, îlă puse pe masă şi eşi 
afară în căsciora de vendare, ca să lase singuri pe 
Mateiă şi pe Ienache.

Rădiţa era cuprinsă de ună ncastempără.
întâlnirea lui Ienache cu Mateiă i-sc părea ci ca 

nealtădată şi par’că înţelegea care e scopulă întelnirei. 
Era în ncastempără şi de aceea să nu prindă pe nime
nea mirarea, dé că a trasă cu urechea la vorbele ospe- 
ţiloră ei.

Când se văd ură singuri, Ienache apucă sticla şi 
turnă în pahare. Iuibiă unulă lui Mateiă, luă elă pe 
cclălaltă şi închinară împreună.

Amândoi deşertară paharele.
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Mateiu îlû puse josü, dér Ienache îlă ţinea încă
în mană.

— Măi Mateifi ! — grăi masinistulă. — Da ţi ne
cazul ü la o parte şi hai se ne g raliu u doue vorbe. Nu 
de altceva, dér îţi spună pe cinste, că ’mî-e greu, unde 
te vßdü totCi posomorită. — însoră-tc Mateifi ! — disc apă
saţii masinistulă, puse paharulă pe masă şi apucândă sticla 
în mână turna din nou.

Mateifi pleca ochit în pămentă, îi ridica însă în
dată şi privi la masinistulu cu totă încrederea. Acostă 
vorbă, pe care i-a mai spus’o lanachc, îi plăcii de astă- 
dată aşa de multă, încâtă cuprinşii de-o veselie se 
simţea de totă bine. Ar fi vrută să dică şi clă ceva, 
dér tăcii. I-ar fi plăcută se vorbéscâ lenachc, ér elă 
s6-lă asculte.

— Măi Mateifi,... nu vodT tu că din totă ce ca
peţi, nii’iî ajunge pe haine şi pe chefuri? Nu vedi tu 
că par’că îrabetrâncsci aci, şi par’că te prosteşti? Aci 
în mijloculă Bărăganului sö fii neînsurată, se fii tu alu 
nimerui, ca ună băiată săracă ? Curată neghiobie!

Mateifi beii ală doilea pahară şi se uita plină do 
mul ţă mi re cătră Icnache.

— Se me mai gândescă, — grăi elfi în cele clin 
urmă, — se nie mai gândescă;... spună dreptă că eu 
sunt hotărîtă pentru aşa ceva, mima... se mă mni gân- 
descă. Singură am rëmasiï în lume. N’am părinţi, 
n’am fraţi şi nici rude mai de aprope şi nu sein, dëu, 
par’că mi s’a urîtă de vidţă, — gătii Mateifi vorba, îşi 
propti capulă în palmo dréptfi şi astfelă se uita la Ie- 
nache şi par’că când se uita, părea de totă ncajutată 
şi fără cu raj ă.

— La ce sß te mai gândcsci Mateifi? — începii 
Icnache. — Ce se te mai gândeşti? Făgăduosec’mî că 
te’nsorï şi las’ pe mine. Ado mâna! — grăi masinis
tulu şi cu faţă veselă întinse mâna spre Mateifi.
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Logofătulă îşt ridicà capiilu din palma, sc uita mai 
deadreptulă la lenaclie şi par’că dc astă da ta prinse pu
ţina curaj ti.

Matei u credea că maşinistul ti se cugetă la Măruţă 
şi dc aceea se simţea mulţumită că sc află de vorbă 
cu elfi.

Sc sculă de pe scaunti, se uită împrejura, par’că 
spre a se convinge, dé că nu’lă aude cineva, sc puse 
erăşî pe scaunu şi strîngândă din sprâncene, îşi îndreptă 
privirea în josîi. Stătîi puţinu astfclti, îşt ridică faţa din 
pământii şi amplii paharele cu viiiă.

— lenaclie, — grăi Matciti, — Tenaclic, ine cu- 
noscă cu tine de atâta vreme; amil fostă aşa de pretint 
amândoi, încât ti de nu to-aşîi íi vădută într’o di, mi 
s’ar fi părută că sunt nenorocită, şi de aceea am făcută, 
ce am făcută şi te-am întâlnită. De ună timpăîncoce am în
cepută să te ocolescă ; dér nu te-am ocolită dc duşmană, ci 
te-am ocolită de pretină.—lenaclie,— continuă Mateiu, 
— te-am ocolită de pretină, pentru că scii, suntă pri- 
legiurï când par’că şi pretinii te supără... şi cu deose
bire de când a murită mama şi am rămasă singură în 
lume. Te-am ocolită, nu’i vorbă, der sciu eu că nu 
te-ai supărată pe mine, sciu că ai înţelesă care’i pricina.

Gătândă cu vorba, apucă paharulă, închină cu Io- 
nachc şi băii.

— Să scii că mă’nsoră, — grai Matciă. — Să 
scii că nu glumcscă, căci mi s’a urîtă de aşa viăţă.

lenaclie rămase mulţumită.
Pe câtă ora de mulţămită, pe atâtă îi era dc greu 

de a găsi cuvinte potrivite spre a continua vorba de 
pană acum.

— Măi Mateiă, — începîi în cele din urină le
naclie, — tu eşti mai învăţată ca mine, dér cu tote 
acestea eu am umblată mai multă. Am vădută mai



48

Scii... drămuiţii lume, am fostü în ţera nemţdscă. 
gosto face omulu; am facutu şi cu, am umblaţii destul« 
şi eu ínpóce şi încolo, când eram de vârsta ta. Nu-sfi 
cu mulţii mai bëtrânu ca tine, dér sunt însurat« şi 
ml-aducű aminte de când eram »amorezat«', cum se
dice la noi la mahala. — Prostii eram atunci, — dise 
Ienache; — prost« eram atunci, căci mi-se părea că 
am së morii decă nu m’oiu aHa lângă Sita mea. — Dér 
cum trece orî-ce lucru în lume! — Mîaducîi aminte 
ca acum, că eram în stare se me’mpuşcii când îmi în- 
chipuiamu că altcineva ar putea fi lângă ea. — Aşa 
eram atunci, dér astădî sunt altfel«. — Astădî iată 
sunt însurat« de patru ani cu Stanca, cu nevastă-mea, 
am doi copii, şi scii, că nu mi s’a întêmplatîi se më 
mai gândesc« la Siţa din mahalaua nostră. — Am că
suţa mea, am gospodăria mea, mare mică, cum a daţii 
Dumncdeu, sciu însë că e a mea. şi Stăncuţa este bună 
nevastă, îngrijesce de mine, de me trage inima së stau 
tot« acasă. — Nu-i vorbă, mai fac« şi eu câte-o posnă, 
eă-sîi om«, şi décâ n'aru mai glumi omul«, s'ar 
uita glumele din lume, şi viéfa ar fi de tot« posomo
rită. — Uite ce Yréu së’fl spun«, — adause Ienache, 
— cu më simtu de totu bine; am tot« cc’ml trebue şi 
când më duc« undeva, sciu că am unde së më’ntorcü, 
şi când mô’ntorca, sciu că are cin’ së më aştepte. Aşa 
sunt eu. — Siţa era frumosă, nu-i vorbă, dér cu m’am 
gândit« şi moi departe

Matei« ascultase cu luare aminte vorbele maşinis
tului şi sta gânditor« şi se uita la el îi.

— Më’nsorü, — grăi într’unii tard iu Matei« şi 
bătu cu pumnulu în masă së le mai aducă o oca de vin«.

Rădiţa intra cu vinulu şi când intra se uita re
pede la amêndoi, ca într’o clipă së-lü pricépâ pe fiă- 
care. Rëmase apoi în mijloculu casei cu ochii aţintiţi



49

Spre* «tateiű şi era aşa de zăpăcită, încâtă d’abia târdiu 
băga de seină că logofetulii i-a dată se'nfeléga, cá së-i 
lase singuri.

Rădiţa pleca, şi delà uşe se uita înapoi încrun- 
tându din sprâncene.

— Uite, măi Mateiă, ce am gândită cu. Am 
gândită... ca së te'nsorî, — disc lenache.

— La asta m’am hotărîtă şi eu; suntă hotărîtă 
lenache, — întrerupse logofötulä vorba, şi apucândă 
sticla în mână, umplu paharele.

— Am gândită, că celă mai bună norocă pentru 
tine ar fi, scii__ eu înţelegă de ce umbli pe la Ma
ruta, ... dér celă mai bnnă norocă pentru tine ar fi, 
sé iai pe fata scuturului, pe fata lui nenea Dumitru. 
Este omă cu dare de mână, omă cu trecere, şî-apoi scii, 
socrulă bună îndreptă tote.

La aceste cuvinte Mateiă se scula în piciére şi o 
năduşală îlă cuprinse în totă corpulă. Mai audise elă 
vorba asta, dér acum nu i-a cădută de locă bine. Făcu 
vr’o câţî-va paşi prin casă şi în cele din urmă se puse 
erăşî pe scaună alăturea cu lenache.

— Bine Mateiă, — începu maşinistulă, — eu te 
fiu pe tine omă chibzuită, omă cu minte; cum de te 
aprindl aşa dc-odată, de o povaţă, ca rea singură te póte 
face omă? Ce cred! tu, că cu sărăcia së te înaintezi?

— Aşa este, — grăi domolă Mateiă, — aşa este 
cum spui tu, më aprindă lesne, — adauso elă frecân- 
du-sc pe frunte. — Ţî-am spusă lenache, că am së më 
însoră, dér së më mai gândcscu, — isprăvi logofëtulh 
şi sorbi ună stropă din paharulă ce’lă avea înaintea sa.

— Ce së te mai gândeşti! Nu lăsa porumbiţa din 
mână! — disc lenache.

— Mateiă scóse ccsorniculă din buzunar ă, se uita 
repede la câtă este, îlă băga crăşî în buzunară, îşi

6
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pasc mana la frunte, ér după aceea frecând u’şl frunteal 
îşi trase mâna drépta prin perii şi astfelu se uita la 
Ienache.

— Este târdiu... să mcrgemu, grăi logofetulu.
— Să ne mai aducă o oca, — dise Ienache şi 

sună cu sticla în masa de lemnă.
Radi ţa intra.
Logofetulu Mateiu însă puse mâna pc sticlă şi 

grăi cam apăsaţii :
— Nici unu stropii Ienache,... nu mai stau, şi se 

ridica se plece.
— Măcar ii de hatârulü meu, logofete,... ce Dum- 

nedcu, te duci aşa de vreme? — dise Rădiţa seriosă.
— O jumătate, — începu Ienache, — numai o 

jumătate să o bemü cu toţii! Să béi şi d-ta Rădiţo.. 
scii, ca să ne faci voie bună.

Yinulfi se aduse. Rădiţa turna în pahare, îmbiâ 
flăcăruia câte unulii şi închinară cu toţii.

Mateiîi rSmase tăcută, ér Rădiţa îlii privea cu o 
faţă scrutatóre.

— Ya să clicii totü e adeveratu că te’nsorî, — în
cepu cârcTmăriţa într’unu târdiu, rßmasc puţină gândi- 
tóre şi apoi ciocni paharulu, dicendu cu gura cain pe 
jumătate: „într’unu césii bună!“.

— Să te audă Dumncdeu! — adause Ienache, ér 
Mateiă închina şi cu Rădiţa şi cu Ienache, der nu disc 
nimicii, ci băii şi plecă.

IX.

Femeile nu mergu la cârciumă, căci ar fi ruşine, 
dér cu tóté acestea suntu prilejuri, când şi ele calcă 
pragulu cârcluinei pentru vre-o trébâ óre-care.

Baba Rada putea merge şi la cârciumă, căci nu’i 
cjicoa nimeni nimicu ; totă lumea scia că ea-i doctorulu
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satului şi putea orî şi cine se dea cu socotcla, ca va 
fi a vend ii ceva de târguitu.

Astădî venise Rada numai ca din întâmplare la 
Rădiţa, cum spunea ea, cu tote ca într’adevăru venise 
anume, căci avea să afle câte ceva.

Amăndouă aceste femei erau pretinc; copilăriseră
împreună.

Rada nu era babă cum îi dicca lumea, dér îşi 
câştigase ca acesta nume, nu sciu cum şi de ce, seu 
pótc chiar pentru ocupaţiunca sa, de nu cumva pentru 
că’i lipséu doi dinţi dinainte.Aşa’i dicca lumea, cu tóté 
că ei nu’i părea rău, seu şi dé că’i părea, nu se supăra 
nici odată când îi elicea cineva babă.

— Ce mai este nou, Rădiţo? — începu Rada
vorba.

— Ce să mai fie, Rado, can mă necăjescu şi cu 
cu negustoria mea, grăi câreiumăriţa în glasulu ci sub
ţireii!, se puse pe una din laviţele de dinaintea uşii, o 
pofti şi pe Rada să şâdă, şi astfclu aflându-se amân
două pe laviţă, începură a vorbi despre felii de felii de 
lucruri şi anume mai întâiu despre sănătate, apoi d’alo 
gospodăriei şi mai pe urmă începură fiă-care a se 
plânge de meseria sa.

Pe când stau de vorbă Rada şi Rădiţa, trecea pe 
mai încolo scutarulu Dumitru.

Rădiţa cum îlu vădii, tresări şi după o mică 
pausă, făcu seninii Radei, chipîi ca să se uite la scu
tarulu Dumitru.

— N’ai audiţii nimicii?... nu scii unde se duce?, 
ei... apoi să'ţî spunu eu ! — grăi Rădiţa de totu înceţii, 
şi ceea ce vorbiră după asta, vorbiră la ureche, ca să 
audă numai ele amândouă. — Merge la Ienache, la 
maşinistul ii bocrului... umblă să încurce pe Mateiü cu 
fiă-sa. — Curată potrivâlă, Rado ! Scutarulu pocitii şi
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la statü şi la capű, ér nevastă-sa o mătăhala, apoi cat 
despre fiă-sa, am audiţii din omeni, că ar fi golă mu- 
mă-sa. — Ce să-ţi mai spunîi ? — gătii Undiţa vorba 
şi dădii din umeri. — Mateiă ăsta e unu omă nca- 
jutată.

La acestea Rada rămase pe gânduri.
Mai audise ea aşa ceva, băgase ea de seină că 

delà o vreme încéce logofëtulü nu mai dă aşa dcsă pe 
la curte, dér tóté acestea le-a luată Rada ca niscc lu
cruri de a doua mână. Acum inse când a vădutu ea 
cu ochii ei, că scutarulii Dumitru merge la maşinistulu 
Ienache, i-a trecută ori-ce nădejde. Scia bine Rada 
ce póte maşinistulă, căci îlă cunoscea ce bună e de 
gură, şi scia totdeodată că are mare înrîurire asupra 
lui Mateiti.

* —T Banu’i ochiulă dracului! — grăi în cele din 
urmă Rada, — şi-apoi scii, Rădiţo, când e să te neno- 
rocésca Dumnecjeu, îţi ia mai ântâiu minţile. — Logo- 
fătulu Mateiă, — continua Rada, — se potrivea cu 
Măruţă, pe care a cam neliniştit1 o cu venirea lui pe la 
curte. îmi plăcea şi mie multă de elă şi credeamă 
că de va fi bărbată Măruţei, totă nu va fi aşa streină 
de noi; dér ce së mai cjică?... şi cocóna Eleftcra se 
uită cu dragă la elă şi mi se pare că ea s’a ameste
cată aicea şi ea a pusă la cale căsătoria cu fata scu- 
tarului. Par’că vedeamă câte odată că Mateiă e omă 
uşuratecă din fire şi-mi încliipuiamă că nu póte fi sta
tornică. Elă a învăţată carte, nu’i ca ceilalţi omeni;* 
este, dtă aşa, — grăi ea sufiândă în velită.

— Póte totă nu se va face, — disc Rădiţa, că
reia îi părea rău şi de vorbele Radei şi de faptele lo
gofătului. Vorbea şi ca, iată-aşa, ca să <Jică ceva, cu 
tóté că în sine suferea cu amară, căci bine petrecuse 
cu logofătulu si dulci îi erau amintirile de odinioră,
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şi când se cugeta că nu va mai putea fi — aşa de a- 
própe cu el\i> o apucau năduşelî do inimă rea.

— Ba se vedî că are se se facă! — grai Rada, 
şi ôând grăi aceste vorbe, audi unu tropotii do cal îi, 
îşi îndrepta privirile spre dosul fi cârciumei şi se uita 
în depărtare, dér nici nu se íntórse bine, când deodată 
vădii pe logofătulă Mateiu trecendă călare pe alăturea,

Unii tremură o cuprinse când Y a zărită. Işî lua 
sănătate delà Bădiţa si plecă mâhnită în tréba ci.

Rădiţa se facil roşie de mişcată cc era. Ii era 
groză că însurătorea totii se va face, şi ei i-ar fi plă
cută ca Mateiu să rămână aşa precum este, flăcău.

Logofetulă Mateiu trecuse în satu.
Când trccîi pe lângă cârciumă , vădii şi pe 

Rada şi pe Rădiţa, dér se făcîi că nu le vede şi merse 
înainte. In scurtă vreme însă se íntórse la Rădiţa şi 
întră la ea în casă.

Erau singuri.
Matei ă véd usc pe Rada şi de aceea era curiosă 

şi cuprinsă de unu neastömpörä.
— Par’că a fostă Rada la tine, — grăi Mateiu 

cam repede şi apăsată, dor îndată se domoli şi cu o 
vorbă mai blândă se adresă cu cuvintele: — Ean spu- 
ne’mî Rădiţo... spune’mî deu cu adevărată... n’a vor
bită ea de mine?

— Nu, — disc repede Rădiţa. — N’a vorbită de 
d-ta nici unu cuvinţălă măcar. Aveam dc-ale nóstre, 
ce s’a mai Întempl tu prin sată de când nu ne am mai 
vădutu.

Mateiu rămase pe gânduri.
— Minţî, Rădiţo! — o apostrofă Mateiă. — Minţî 

— repetă elfi şi se sculă* de pe scaună. Se primbla 
prin casă cu capul fi în pămentu si mai apoi se apro
pia do o ferostră care răspundea în uliţa, cc uluce la
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curte, i se parii cil vede pe cineva, dér fii feréstra nu'i 
destulü de străvezie; şterse puţinu feréstra, se uita mai 
cu băgare de sémâ, însë nu era nimicu, nu era nimeni 
pe cin* së vadă, înzadară a stersû feréstra.

Rădiţa în totu timpulă acesta s’a uitată bine la 
ceea ce facea Mateiă, observa câtă este de neliniştită 
şi de-aceea nu dise nimicii.

Mateiü se întérse delà feréstra si rëmase cu ochii 
aţintiţi la Rădiţa.

— Ce Dumnedcu, logofete, par’că ai făcută i.nă 
lucru mare ce te neliniştcscc ? ! — grăi Rădiţa.

— Da, Rădiţo! Am ceva pe inimă. Imî este... ' 
par’că n’aşă fi în minţile tête. Nu mai soin ce facă. 
Iată şi acum am venită la sată, şi numai dupăce am 
ajunsă aicea, mî-am adusă aminte că plccascmă ai rea. 
Nu sciu cc’i cu mine ! — gătâ elă, se opri în mijlo- 
culă casei şi se uita la cârciumăriţă. — N’a vorbită de 
mine Rada? întreba elă, şi rëmase nemişcată acolo unde 
se afla.

— Nie! prin gândă nu i-a trecută se întrebe des
pre D-ta, — grăi Rădiţa p’aci’ncolo.

Mateiă începu din nou së se primble şi după câ
teva momente se opri érasï în locă.

— îu, Itădiţo, së te întrebă ceva. Décâ ar fi 
ună băiată së se bage slugă, undeva, înţeleg! Rădiţo? 
së se bage slugă, décâ ar găsi de-odată doi stăpân! 
şi unulă i-ar da cu dece galben! mai multă simbrie, 
ce (Jic! tu, unde ar trebui së între ca slugă acelă 
băiată ?

Rădiţa rëmase uimită. In cele din urmă vorbi. 
— Ce întrebare, logofete! Or! cine vede că’i mai 

cu cale së între acolo unde’i dă mai multă.
— Aşa gândescă şi ou, — grăi Mateiă şi se a- 

şedâ pe ună scaună lângă masă. In faţă pe cclălaltă
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părete se afla o oglindă, şi cum sta logofötulö pe scaunîi 
şi cum se vedea aşa de trecuţii la faţa, îşi gândea că 
rëu face ce face, şi că ar fi mai bine de n’ar face ni
micii, şi de ar românea aşa precum se afla când trăia 
mamă-sa.

Dér ean stai Rădiţo ! — începu logofötulä după 
o pausă. Decă acclu băiatfi, scii, care a venită së se 
bage slugă, ar fi vorbită mai ântâiu cu stăpânulă, ca- 
rc-i dă mai puţină, şi de că numai după aceea ar fi 
vorbită cu celă carc’i dă mai multă, ce clici atunci? 
cum trebue să facă? — întreba Ma tei Ci şi sta cu ochii 
căscaţi, aşteptândă respunsulă.

— Decă a vorbită numai şi dé că n’a luată nici 
ună felă de arvună, n’are nimică de a face, — clise Rădiţa.

La aceste vorbe Mateiă privea într’o parte şi cu 
degetele bătea pe masă, se întorse însă spre Rădiţa şi 
se uita la ea seriosă.

— Dér ean se’ml mai spui tu ceva, Rădiţo. Décâ 
îi place ună stăpână mai multă decâtă al tul ă, scii, se 
întâmplă câte odată, — clise Mateiă sbârcindă clin naşă, 
— ce clici atunci? unde se între băiatulă?

Rădiţa înţelese întrebarea. Vöd à că Mateiă vor- 
bcsce în pilde, cari privescă pe Măruţă delà curte si 
pe Iléna scuturului Dumitru. O cuprinse ună năcază 
care’i făcea întunerccă înaintea ochiloră.

— Sciu eu?! se între acolo, undo’i place ! — vorbi 
furiosă Rădiţa, ér mai pe urmă continuă: — De ce 
mö întrebi astfelă de întrebări? D-ta nu poţi vedea 
singură cum este mai bine?

— Apoi de Rădiţo, întrebă şi eu aşa pentru mine, 
căci a venită ună băiată, — clise, dér se opri şi se 
şterse pe frunte. — întrebă şi eu, pentru-că uneori 
suntă lucruri forte usore, pe care singură nu eşti în 
stare sö le judeci. Se întemplă câte odată si astfelă.
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— S’o fi întemplândă, — începu Undiţa. — în- 
ţelegu eu logofeto, numai de nu te-ai cai! — adause 
cârcîmăriţa, îşi lua şorţulă, îşî acoperi faţa şi începîi o 
plânge.

Mateiă rămase o clipă în nedumerire. Se apropia 
de Rădiţa, îi apuca capulă cu braţele, o săruta, şi după 
câte-va momente, o lăsă din braţe şi grăi :

— Nu crede Rădiţo! Fii liniştită!... Dér eu nu
mai potü sta.

Elu eşi, Rădiţa însă rămase plângendă.

X.
Delà cârciuma Rădiţei, baba Rada a mersă dropta 

la curte ca să întelnescă pe Măruţă.
Era după prândă.
Măruţă torcea cu o rotă în căsciora din faţa ca-* 

scloră boereseï.
Rada era supurată de cele audite la cârciumă şi 

ori câtă voia să-şî ascundă năcazulă, nu i-a fostă cu 
putinţă, căci ea iubia multă pe Măruţă şi faţă do cei 
pe cari îi iubimă, este greu de totâ a ne ascunde.

Când intră în căscioră la Măruţă, ora într’ună mare 
ncastempără şi astfelu cum era ea, se puse p’ună scău
nel ă şi cerii unu paliară de apă.

Măruţă câtă ai da în palme a adusă apa.
— Ce ţi-s’a întâmplată, leliţă Rado?... Eşti aşa 

de aprinsă!... Ce ai păţită?
— N’am păţită nimică,— disc Rada şi’şî băii 

paharulă. — Am umblată mai iute ca de obicciu si 
m’am îucăldită, dér încolo, n’am păţită nimică. — Se 
védi ce-am aucjită la Rădiţa, — continuă Rada. — Am 
audită că Smaranda lui Ionă sin lonă a fugită cu 
George ală lui Costaclie; a fugită în sătulă vecină şi 
a(Jï s’a întorsă acasă.
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— A fugita Smaranda? — întreba Maruta minu-
nfmdu-se.

— La cc te miri? Aşa se facă la noi căsătoriile 
de cinste; şi o fata care nu fuge, este o năucă, o prostă, 
nimenea n’o bagă’n seină.

Am audită leliţă Rado, căcî n’ani venita de 
eri d’alaltăerT aici. Am auditu, dér... îţi spună drepţii 
că nu mi-se pare lucru potrivită ca o fată se fugă. Cu 
aşa ceva nu m’aşă putea obişnui, de-aşu mai sta de 
dece ori pe câtă am stată în părţile acestea.

— Nu dicc de doué ori, Maruţo! Decă totă lumea 
ar face aşa cum facemă noi, atunci de sigură şi tu ai 
dice că este frumosă. Fiă care în cc s’a pomenită ! 
Smaranda însé aşa a făcută, — continua Rada şi din 
una într’alta, din vorba despre tortă şi despre ce s’a 
mai întâmplată de când n'a mai vedut’o, ajunseră amen- 
doué la o clipă, când nu mai dioeau nimică.

Măruţă era neliniştită.
— N’ai vödutä pe Matciă?—întrebă ea într’ună 

târdiu. Acesta întrebare a făcut’o Măruţă pentru în* 
tâiaşT dată. A făcut’o însé, şi după cc s’a înroşită pen
tru ună momentă, şi-a venită erăşi în fire.

Rada nu s’a minunată de acostă întrebare, dér 
era turburată, căci nu scia ce sé röspundä.

— Nu Tani vödutä, — răspunse scurtă Rada, şi 
se uita la Măruţă, care, neavendă nimica în mâni, se juca 
cu baerile delà şorţă si se uita în păliientă,

— Leliţă Rado! — începii Măruţă după ună of
tată greu. — Sé nu rîcll de mine, căci cu sunt o fată 
singură pe aicea, departe de mama, si n’ain nici o pre- 
tină, afară de d-ta. Mateiă este dintr’ună sată cu mine, 
îi cunoscă némulu, şi par’că când îlă vedă şi’i spună 
lui câte ceva, mé mai usureză ; cu am multe de spusă, 
căcî niultc mai arc o biată fată cum sunt şi eu.

7
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La aceste vorbe Rada rëmase ca mută. Începu a 
plânge, căci îşi aduse aminte de fia sa, şi în plânsu în
cepu a povesti

— L’am vëdutu pe Mateiu, — dise ea dér mai 
multă nimicii, căci era turburată şi voia oresT-cum ca 
pe Măruţă së o pregătescă pentru ceea ce vrea së-i 
facă cunoscuţii.

— Unde Tai vëdutu, leliţă Rado? — întrebă Mă
ruţă nerăbdătore.

— A trecută călare, — răspunse după câte-va 
clipe, îşi potoli plânsulă şi’şl şterse lacrëmile, ce-i cur
geau pe obrazii.

— De ce plângi, leliţă Rado? — întrebă erăşî 
Măruţă şi în inima ei avea o presimţire, că trebuc că 
ceva rëu s’a întâmplată cu Mateiü.

— Iată plângă şi eu aşa, că mî-a venită së plângă, 
căci de câte ori te vădu pe tine, ml-aducă aminte de fiă -mea.

— Ai vorbită cu elă? — întrerupse Măruţă. — 
Ce a (lisă? — Astfelă întreba ea nerăbdătore. ér Rada, 
biata Rada, nu scia ce se răspundă, şi cu câtă ora mai 
încurcată la vorbă, cu atâtă Măruţă bănuia mai multă, 
că s’a întâmplată ceva, ce are s’o înspăimânte.

— D-ta nu vrói sc’int spui ce a păţită Mateiâ! 
— începu Măruţă, şi în gândulă ei se frământa în totă 
felulă. îlă va fi trântită calulă, va fi bolnavă, cine scie 
ce se va fi întâmplată cu elă. Aflu eu delà nenea Du
mitru, delà 8cutarulă, — dise ea în cele din urmă, si 
dicândă acestea par’că mai prinse putină inimă.

Rada se turbura şi mai tare, cândă audi de scu- 
tarulă Dumitru.

— Maruţo, dicî că mergi la nenea Dumitru se în
trebi despre Matciă? Asta n’ar fi de locă cu cale.

— De ce leliţă Rado? Mateiâ este dintr’ună satu 
cu mine, şi nenea Dumitru do asemenea. De ce së nu’lă
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întreb»? Eu mé cunosc» bine cu Matei», Fam pomenita 
pe când era la acéla ; el» încă ine cunósce ; cunósce şi 
pe părinţii mei. Astăzi pricina că te-ain întrebat» des
pre Matei».

— Sô nu te duci la scutarul» Dumitru! Nu se 
potrivesce. El» este dintr'unîi sat» cu tine.... pete.... 
dér uite că el» are fată de măritat» şi nu'i mirare, decă 
te va batjocuri. Am audiţii că Matei» merge pe la 
scutarul», dér eu nu cred», nu, Domne feresce, căci 
MateiCi este unu băiat» mult» mai cu minte.

Măruţă se pusese pe marginea résboiului şi sta 
acolo atâtu de fără voia şi fără inimă, încâtu ori şi 
cine putea sé pricepu că este de tot» mâhnită. Cum 
sta ea astfelü si'aï primbla mâna pe la peptù, dôdù peste 
o Hore, ce o avea acolo, se uită la ea, o lua în mână, 
o suci de vre-o câte-va ori şi apoi o arunca.

După o tăcere de câteva clipe Măruţă se reculese 
pe jumătate.

îi părea reu că a vorbit» c» Rada, căci ea nu’şî 
mai aducea bine aminte de tote câte le-a vorbit». Credea 
că a dis» mai mult» decât» íntr’adcvöru disese.

Fel» de felü de idei treceau prin mintea ci, ca 
omului, care este isbitu de o veste neaşteptată.

Rada mâhnită, cum era, a plecat» şi a lăsat’o pe 
Măruţa singură.

Măruţa reinase pe gânduri. Ea nu credea că Ma- 
teia e supCrat» pe ea şi nicî aceea că Matei» nu va 
mai veni pe la curte. Jsï închipuia că alta trebuc sfc 
fia pricina şi când se gândea astfel», se cugeta la co- 
céna Eleftcra, la. isterica nevastă a bourului.

NI.

— Şi aşa logofete, d-ta cred! că eu glumcscu ! — 
Nici decum, îţî spun» ca unui pretinu, şi asta o sciu
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forte mulţi, (1er nimenea nu vré seu n’are curaj u să’ţî 
bage ceva în urechi. — Măruţă nu-i fata cum .se cade 
şî-apoi în cele din urma nici n’are cum fi altfclii. — 
Ei logofete, logofetc — continua ca dând îl din capii, — 
câte mai sciu fetele, cum se sciu ele ascunde, de nici 
prin minte nu’ţî trece! Cătră fiăcarc se arata pretinose, 
şi tocmai cum ofteză, când te afli d-ta lângă una, toc
mai aşa ofteză ea şi când se află altulü. — Aşa’sii 
fetele !

Logofătulă Mateiă a foştii loviţii de spusele Ră- 
diţei, ’i-au cădută greu, dór mai pe urmă au începută 
a’i băga nelinişte în osc. „Or fi vorbe“, îşi gândia Ma
teiu pentru momentu şi veselia îi venia crăsî, dér nu 
o veselie ca pană acum, ci o veselie împreunată cu unu 
tremură, ceea ce arăta că elfi este forte neliniştiţii ; 
mai târdiu însă, când se gândia că pete totîi se fiă 
ceva din câte bănuesce Rădiţa, cădea pe gânduri si se 
turbura.

— Tu Rădiţo, — disc logofătulă într’unu târdiu, 
— bagă de seină ce grăcscî, că de ţt-oi pune mâna în 
code, am să’ţî plângă de milă. Nu vorbi de rău pe 
Măruţă, pentru că ca este nevinovată. Ea este.... — 
vru să mai adauge, dér se opri şi nu mai disc nimicu, 
ci rămase cu privirea aţintită pe o ferestruică ce da 
înaintea cârciumei. După ce privi câleva clipe prin 
ferestruică, scoso din buzunară tabacliorea, aprinse o 
ţigară şi se uita la Rădiţa, şi cum se uita la ea, în
cepu să zimbescă, căci elă credea că a făcută numai 
o glumă.

Rădiţa se apropia de Matciă si cu drepta îi ne
tezea părul ă.

— Ei logofetc, — disc ca, — câte simtă în 
lume, si câte nu le crede omulă, pănă în cele din 
urmă, după ce a intrată cu capulă în gardă, i se lini-
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pedcscă vederile si vede ce a tăcută ! Aşa den logo- 
feto! — continua ca si'sï trase scaunul Ci si se puse ma i 
aprópe de elü.

Mateiă, deşi era cunoscuţii vechili cu ca, deşi de 
multe ori îşi petrecuseră pană acum împreună, căci 
multe cheiuri s’au mai făcuţii la Rădiţa, totuşi de as- 
tădată nu’i cădea bine acestă apropiere a Rădiţei, ba 
ce’i mai mul tu, se cam temea de ea.

Frumósa Rădiţa se propti cu unu cotu pe masă şi 
se uita aşa cam pezişii ia Mateiü şi da mereu din capfi.

— Dec’ai şti logofete, — grăi ea, — dcc’ai şti 
d-tu, cine este Mariira, deu n’ai mai sta multă la cum-
pC*iiă şi te-ai cortorosi mai de grabă de ea! — Der d-ta 
nu scii. — încheia ea vorba şi cu mâna stângă şi cu 
capulă îi făcea semnă, că adecă multe nefericiri are 
se vină pe capulă lui.

— Ce totă hodorogesc!, Rădiţo ? Dé că scii ceva, 
spune, nu umbla totă aşa pe întuncrecă. Spune verde 
cc-ai auditu, cc-ai vödutu? Ori decă nu, cară-te de 
lângă mine! — grăi Mateiă şi o împinse puţină cu
mâna.

••i

— Mc ducă, mc ducă Mateiă ! (ântâia oră i-a 
disă pe nume) — gră'i Rădiţa şi’şT astupă faţa cu ma
nile, căc! îi clase lacrimile. — Me ducă, — conţină ea 
luându’ş! mâuilc delà ochT, — m$ ducă, căcî vodă că 
n’am făcută bine cc-am făcută.

— Stai Rădiţo! — începu Mateiă 
dracii, nu me mai ferhe, stai când îţi cjică şi spune’mî 
ce ai de spusă !

Rădiţa1 însă porii! spre uşă, ér Mateiă se sculă 
de pe scaiină, merse după ca, o apucă cu manile de 
după gâtă si se uita la ea în faţă.

— Vino Rădiţo, — grăi elă, — vino şi nu te 
supăra pe mine!

Stai la
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— Më întorci! logofete, — vorbi Bădiţa ca la- 
craniile în ochî şi amândoi se întorscră îndërëtü, se a- 
şedară lângă o masă, şi. drăcosa de cârciumăriţă ne mai 
putcndu-se stăpâni, se apropia de Mateifi şi’lii săruta.

Ma tei îi rîse.
— Logofete Mateifi, — grăi Bădiţa, — te f'ăgă- 

diiescî că nu o së iai pe Măruţă?
Mateiu dëdù din umerî.
— Sciu eu? — dise elfi... — Ş’apoi adecă de 

ce së’jï făgăducscfi? — întrebă Mateifi cu mirare.
— Bine, bine 

Nu'raî făgădui nimica; acuma védő câtfi de multfi ai ţi
nuţii la mine! — Ascultă logofete, — începu ea ştor- 
gendu-şî lacrimile. — Cocóna Eleftera are së mărite pe 
Măruţă cu cârciumarulfi Petrache, şi d-ta umbli aşa pe 
departe şi nu’i spui verde că ştii totfi.

Mateifi rëmase uimiţii şiroşeţaîi aprinse obrazulu.
— Da, da logofete.... si Măruţă sare totfi susfi 

de bucuria că are së se mărite. Nu’i vorbă, cârciu- 
marulu nu’sï pré bate capulfi după ea, căci nu’i mai 
multfi decâtfi o slujnică, dér se íntereséza cocóna Elef
tera. — In sffrşitfi— së le lăsămfi de-o perte, la ce 
së-tï şi spunfi d-tale lucrurile acestea, care te supără 
aşa de multfi. Le lăsămfi în pace, grăi Bădiţa, dând fi 
din capii, le lăsămfi în pace pănă altădată. La 
ce 80-ţî măi spunfi şi altele câte le sciu, — disc ea 
după o pausă, — la ce, când d-talc îţi face inimă rea.
— La ce së-tï mai spunfi, — continuă ca, — că de 
când a vcnit.fi la curte coconaşulfi Manoilfi, cela frumu
şel fi, domniaorulfi cclfi cu călâritulfi, nu mai are odihnă 
biata Măruţă. Multfi o prostă! — adausc Bădiţa. —
— Ea crede că de că o pişcă puţinii, îndată o şi ia de 
nevastă. — Ei..., vrù së continue, dér o întrerupse lo
gofătul fi cu o privire cruntă.

adausc Bădiţa oftând fi.



oa

— Ce face domnişornlă? — întreba furioşii Matei fi.
— De, de, şi elu ca oniiilu,.... e băiatu tenorii si 

crescută la scula, — (lise p’aci ’ncolo Rădiţa. — A 
veniţii la boerulu ca óspc. — Curatu óspe, — adauso 
ea, — ciici sta p’aci mima de vr’o cinci dilc şi cunósco 
tote fetele din satu.

Mateiă începii së’si primble manile prin peru si 
se uita cruntu de totă la cârciumăriţă.

— Bagă de seină, Rădito! — grăi vară şi apăsatu 
logofétulii şi pleca necăjiţii.

Sera nu se culcă logofötulü ca de obiceiu la 
otacă, ci merse la o şiră de paie şi se sui cliiar în 
verfulii ei şi se puse 'se se odilmescă, par’că anume 
ca se fiă descliilinitu de ceilalţi óment, ce erau prin 
prejurfi.

Logo fétu Iu se trânti pe spate în vârful ă şiroi şi 
se acoperi cu paie, aşa că numai peptulu si capulu îi 
erau afară.

Elă privea la cerulii seninii, care era. plinii de 
stele şi se cugeta la Măruţă. Câte unu monicntu de 
disgust.fi îlu apuca si se silea se dea altceva de gândiţii 
minţci sale, dér acesta nu era cu putinţă. Se întreba 
singură câte odată, că la ce’sii făcute stelele, ce ne fo- 
loscscfi ele noué ? Cu tote acestea când sta şi nu’şî pu
tea röspunde, se simţea erăşT mâhnită şi bănuolele. îlă 
munceau aşa de tare, încâtă nu mai avea astemperă. 
Se svercolea în paie şi căuta se’şî afle. o posiţie, care 
se fiă mai priinciosă somnului, şi cum se tetă svercolea, 
deodată se întorse pe stânga şi cum se întorsc, zări în 
depărtare o lumină care licărea.

Era în sătulă unde se afla boerulă, era cliiaru în 
casele bourului, şi după ce cu iuţela fulgerului mësurà 
în mintea sa distanţele, rëmase la convingerea că acea
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lumină este tocmai în cascióra unde se afla de obicei ă 
Măruţă.

Se întorse erăşi pe spate, so cugeta la Măruţă, 
dér totuşi neliniştea lui era marc. Scóse ceasul Ci din 
buzunare, se uita repede la elfi şi îliî băga erăşi în 
buzunară. „La câtă este?" se întreba singurii şi scóse 
din nou ceasulă şi abia a doua oră a observata că 
este după două-spre-dece. Se întorse din nou pe stânga 
si se uita la acea lumină din satu, care cum era sin- 
gura lumină în acea parte, apărea ca unu luceferii. 
Ii făcea bine acea lumină şi se bucura în sine, întocmai 
cum se bucură marinarul fi, care după o furtună grea 
zărcsce pe ceru o scântee de lumină. — Elfi nu credea 
că Hudiţa a spusă adevăraţii ceea ce a spusfi ; elfi nu 
credea că Măruţă ar fi în stare se facă aceea ce spu
nea cârciumăriţa.

Unu simţii do fericire îlă cuprinse cum vedea a- 
cea lumină, şi. cu câtă o privea mai multă, totfi mai 
mulţii crcscea şi fericirea lui, căci în mintea sa vedea 
pe Maruja că stă gând itère şi plânge, i se părea că 
aude ceva, şi ceea ce audia i se părea că este vocea 
plânsă a ei. Deodată se scula, căcî era tocmai în 
clipa când să aţipescă, şi cum sta în piciére, se uita 
totfi la satu, totfi la acea lumină, dér acum nu îlu mai 
impresiona ca mai nainte, ci din contră îi făcea rău. 
Se trânti érâsl pc paie, cerca să adorniă, însă mu era 
cu putinţă.

Tută nóptea a fostfi totfi mişcata si nici nu ali
pea puţinii si nici nu începea a visa si se scula din 

si de câte-orî se scula, de atâtea-ori se mărea 
amărîciunea lui.
nou

XII.
Dimineţa, când s’a sculată, se simţea de totfi

obosită.
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Nu scia cc sc începu şi o zăpăcelii mare îi apăsa 
capulă său.

Era tristă şi gânditorii.
Peste di şî-a vedută elfi cum şî-a vedută de tre

buri şi aşa pe la dcce s’a întâlnită cu unu onni, care 
venea tocmai (lela curte. Acesta între noutăţile ce ’i 
le-a împărtăşită logofătului i-a spusă totdeodată, că a 
venită pe la coconulu Nao ună óspe nou, domnişorulă 
Manolaclie, şi că acesta este de totii bogată seu cefă 
puţină aşa se arată, deórece a scormonită totă curtea 
cu bacşişurile, ce le aruncă în drépta şi în stânga.

N’a spusă altceva, şi ori câtă a mai întrebată 
Mateiă, n\a aflată aceea ce a vrută sc afle.

Pc la 5 ore sera a plecată Mateiă cătră sată, şi 
cum era necăjită în sufletulă seu, nici nu băga de sémii 
pe unde sc află. Deodată aude ună rîsă ascuţită şi o 
vorbă înţîglată; se oprcscc în locă, tresare şi uitân- 
du-se speriată în drépta şi în stânga, vede că se află 
tocmai pe lângă curtea bocrescă.

„Ce va ii la curte?“ îi trecu prin minte logofă
tului şi plină de temere porni încetă cătră gardulă, 
care înconjură încăperile bocrcscî, şi cum mergea, erba 
cea uscată şi bălăriile de prin prejură trosneau în calea 
lui şi’i era ne cază că umbletulă seu face sgomotă aşa 
de marc.

Fiindă acum lângă gardă, se propti puţină ca sc 
se uite în curte. Când se propti binişoră, sburară de 
prin prejură din nisce nuele sumedenie de vrăbii spe
riate, ceea ce atrase luarea aminte a celoră din curte.

Logofctulă se trase puţină înapoi; inima îi bătea
tare.

A

Ii era groză că-lă voră fi băgată de semă cei din 
curte, şi că-lă va întreba cineva, ce caută p'acolo pe 
la coşurile astea?

8
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Dupa ce a statu o buna bucata de vreme în aş
teptare, se pleca din nou la gardă şi se uita printre 
nu ele!

în curte erau la masa coconulă Nae arGndaşulă, 
cocóna Eleftera şi domnişorul ii Manolacho, óspele 
acestora.

Erau la cafea.
Măruţă venise se strângă de pe masa şi cum se 

apropiase de coconulu Manolaclic, acesta o atinse cu 
degetele pe la bărbie şi o întreba cum o chinina.

Logofétulii Mateiu vGdii acesta şi era mai se ame- 
ţéscâ de necază. Inima lui batea mai tare ca pana 
acum, şi lui, cum i se împăinjinaseră ochii do furie, i 
se parii că Măruţă n’a roşită, ba că nici macara nu s'a 
mişcată, ceea ce în realitate nu era docâtii părere.

Sciţi înse că din pareil se nască tóté bănuelile, 
si cu deosebire pentru Matciă, în momentele în care se 
alla, a fostă destulă ca se i-se pară ceva, ca elă sG’sï 
esă din fire, sC devină furioşii şi se gând oscă la felă 
de felă de lucruri.

Atâtă a fostă de ajunsă.
N’a mersă nici în curte, n’a stată nici lângă gardă. 

A plecată însG jiîn drumulă seu mâhnită aşa de tare, 
încâtă îi era greu sG facă ceva cu temei ă, dé că s’ar ii 
apucată de vre-o trebă, îi era greu chiar se şi morgă. 
Negru i s’a făcută înaintea ochiloră şi o lua în lun- 
gulă drumului. I-aru fi părută bine să aibă calulă la 
sine, sG încalece, căci piciórele i se îngreunaseră, şi o 
sfârselă îlă cuprinse în totu corpulă, încâtă sta sG pice 
în drumă.

într’ună târdiu d’abia d’abia a ajunsă la otacă. 
Se puse josă şi după câtc-va clipe, dicêndu în gândulă 
seu: „Stai tu Maruţo!“ se ridică erăşî în piciórc.

Era pe înserate.

■
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Mai imilţî insï veniră sö se plângă de câte ceva. 
La începută logofetulă nu prea lua seină la vorbele ce 
i-le spunea umilii seu altuia, der după aceea ascultând îi 
plângerea unei babe, se repedi la bucătarulu George 
şi’i trase doue palme, încâtii bietulă oniü s'a luată de 
gânduri.

Nu era vinovata bucătarulu, dér logofătul ă n’a 
băgată bine do semă la cele ce i le-a fostă spusă baba 
adineaorea.

Toţi cei de prin prejură se uitau unii la alţii si 
nu diceau nimică; vedeau că logofetulă e cătrănită.

Mateiă plecă la maşină, îş! aruncă ochi! în armână 
la grămedile de grâu, ce erau coperitc cu pológe, ocoli 
şira de pae, şi cum mergea cu capulfi plecată, nu vedea 
pe nimeni din prejma lui. Deodată se’mpcdecă de o 
Ţigancă. O apucă de code şi o aruncă lovind’o cu pi
ciorul ă.

— Nu fî-am spusă, pecătos-o, sG nu umbli cu 
pipa pe lângă pac? — grăi elă şi plecă p’aci încolo.

Biata Ţigană ţipa, ér muncitorii alergară într'acolo.
Logofetulă audindă sgomotulă, îş! întorse capulă 

înapoi, si cum ved îi pe Ţiganca încă totă la pămentă, 
îi părea reu de ce a făcută. Băgă mâna în buzunară, 
scóse o bucată de cine! lei şi mergondă spre ea, i-o 
aruncă pe pămentă.

Ţine nenorocit-o, altă dată sG-ţl bag! mintea în
capă !

Ţiganca luă repede leii, rîse, şi înccpii sö-i mul-
ţămescă.

„Asa-i lumea!« grăi cu dispreţă logofetulă. *0 
Ţigancă şi nimică mai multă!“ adausc elă în gândulă 
sCu, scuipă în partea aceea şi plecă, mai departe.

în dosulă unui stogă de fênïi dödii cu ochii de 
negrulft său, caro era priponită acolo. Cum îlă vödii,
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se apropia de elă, îl fi apuca de gâtă şi’şî propti capulù 
de gâtulă lui.

„Ei negrulc, negrule, de-ai sei tu, câtă sunt de 
irai mai paşte astă érbfi fragedă.... ai mergeamărîtă

póte în bălării de trestie şi ai duce fonie cum ducu eu 
durere!“.

Aşa grăi logofătulă şi după ce isprăvi cu aceste 
vorbe, îşi puse mâna la frunte şi arunca ochii la ceru.

Deodată calulă începii a se feri.
„Da ce, şi tu fugi de mine?" dise Matcia încrun- 

tându-se, luă gârbaciulu delà şea, se depărta puţinii şi 
atinse de vre-o câte-va ori pe negrulu, încâtfi acesta, 
după ce ajunse la capëtulü funiei, se ridică în doué pi
ciére şi sforăia.

Mateiu se uita la cală, şi cum îşi vedea calulîi 
atâtu de speriosă, i se părea că nu'i alu lui.

„Tóté se schimbă în lume*, disc elu, nimicu nu 
rëmâne pentru vecie, aşa cum ar crede omulfi că este 
mai bine!“.------

Multu îlă muncea pe Matoifi idea, că Măruţă este 
aşa cum i-a descris’o Rădiţa, şi'i era năcază că elfi n’a 
putută observa mai ’nainte, şi că a trebuită ca streinii 
së'Iü facă atentă.

Órba iubire pentru Măruţă mai că s’ace-o avea
rëcitu.

Mateiă era tăcută; nu era însă tăcută ca pănă 
acum, căcî pănă acum totuşi o veselie se vedea pe faţa 
lui, o veselie, care arăta multa fericire ce o simte elă, 
numai elă, şi pe care n’o destăinuesce niïnënui.

A doua di s’a întelnită cu Ienache şi când acesta 
Ţa întrebată despre însurătore,,i-a răspunsă într’o dungă:

— La8ä-mö puţină.... voiu vedé eu.... căci acum 
am alte de făcută, am lucruri grele de isprăvită şi nu 
më potă cugeta la nimica ! *,
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— Bine, bine, i-a rëspunsu Ienache, maşinistulu 
boerului, — bine, bine Matei«, numai së nu fie prea 
târcliii! Vecii sô nu pcr<jl pe una ca se-ţl rëmâna alta 
numai şi numai spre amarul« tëu !

Matei« a audit« aceste cuyintc şi s’a uitat« cu 
tot« dinadinsul« la Ienache, şi i s’a parut« ca acesta 
scie tot«, şi că el« a aflaţii despre Maruta şi că póte 
el« va fi sciindă mai multe, cu tote acestea n’a mai 
întins« vorba. Se cugeta singură Ia starea sa, şi nu 
era chip« ca së’sï vină în fire, întocmai ca unul«, carele 
îşi vede clătinată temelia fericirei sale, şi astfel« bui
măcit« de cugetările sale cele multe, nu mai crede în
nimic«, nu mai crede în nimenea şi i se urăşte de 
viaţă.

între astfel« de gânduri plecă la Bădiţa, căci i se 
părea că nicăirî nu va găsi unu pretină, şi aici Ia câr
ciumă cel« puţin« îşî va pute îneca amarul« în vină, 
şi'şî va uita de totă amărîciunea sa şi se va face crăşî
omulă liniştită din timpul« când trăia mamă-sa.

Bădiţei mi i-a spusă nimica, dór îndată ce a ză
ri t’o, i-a fugită totă disposiţia cea rea, şi într’o clipă se 
simţi de totă bine ; bine în tocmai ca atunci când ve
nise ântâiaşî dată la moşiă şi;i spunea Bădiţei verdi şi 
uscate şi’şî vërsa punga si’şi arunca inima la piciórelc 
ci. Se afla bine lângă ea tocmai ca mai nainte şi nici 
nu se putea altfelă, căci îi trecuse furia ce'lft Cuprin
sese atunci, când i-a vorbită ea despre Măruţa.

Bădiţa a pricepută starea lui Matei« şi era ve
selă si rîdca din totă sufletnlă şi se învertea în jurulu 
logofëtnlui întocmai ca prisnelnlă în capulă fusului. 
Nu se măi îndoia că logofötulä urăşte pe Măruţă şi 
astfelü tote părerile duceau la dorinţa ei, ca Mateiă, 
ca dragulă de logofötä, së română neînsurat«.
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XIII.

Trecuse o bună bucată de vreme de când logo
fëtulü Matciă nu se mai ducea pe la curte.

Nu se mai ducea, dér cu atâtă mai deşii se în
tâlnea cu Ienache, care totă mai multă îlii înstreina de 
Măruţă.

Adî aşa, mâne aşa, pană când Matciă fără să’şî 
mai dea séma de ceea ce face, s’a învoiţii cu propune
rile lui Ienache.

Dcstrea s’a liotărîtu, s’a hotărîtu si diua logodnei 
şî diua cununiei.

Tote erau puse la calc.
Scutarulîi Dumitru avea să plece a doua di sC*-şî 

aducă fata, să o vadă Mateiu, şi dé că îi va plăcea, să 
facă şi logodna şi nunta de odată.

* *
Mateiu venea cu Ienache delà scutarulîi Dumitru, 

şi mergeau împreună prin satu. In urma lorii venea 
logofătulă Nicolac.

Ienache era veselă şi se uita în drépla şi în stânga, 
îşi lua pălăria din capii şi saluta pe toţi câtj îi eşiau 
înainte, ca şi cum ar fi voiţii să le spună că' logofëtulü 
a făcuţii unii paşii maro. Mateiu din contră mergea 
cu capulii în pământii şi îi era par’că greu cum se 
uita lumea la elii, căci elii credea că lumea scie unde 
a fostă şi âcio şi ce a vorbită şi ce a pusă la cale.

In sfîrşită, după ce cutrcerară sătulii delà unii 
capă la cclălaltă, ajunseră la casa lui Ienache şi in
trară cu toţii.

Ienache spuse nevestei sale, să le pună ceva de 
mâncată şi să le aducă puţină vină pentru voe bună.

Tóté se făcură pun’ai da în palme, căci Stanca 
era femeie harnică.
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Se aşedară la másít. Mateiü şedea în fruntea 
mesei şi nul sta röu, căcî pentru astă seră, elü era 
persona cea mai de cinste, şî-apoi, numai ce’i dreptă, 
cine se hotărescc cum s'a hotărîtă astădî Mateiu, nicî 
nu pete se şea dă ai rea.

Se uitau umilii la altulö, dér nimenea nu dicca
nimicu.

Intr’accea Stanca, nevasta maşinistului, aduse pe 
masă o ciorbă de pui şi cată dădii cu ochii de Matoiă, 
îi disc:

„Se fiă într’ună coasă bună!" apoi puse ciorba pe 
masă şi întinse mana logofătului.

— Se te audă Dumncdeu! — grăi seriosă Ma- 
teiă si apucă mana Stanchii. Atâta disc logofătulă, şi 
când dise aceste vorbe, nicî nu s’a uitată la ca în fală.

Masa era pusă, căci după ciorbă Stanca aduse şi 
celelalte ce suntă de lipsă pentru o cină, se aşedâ .şi 
ca pe ună scaună si cu toţii începură a mânca. ATu 
vorbiră altceva în timpulă mâncărei, fără numai despre, 
bunătatea ciorbei.

După ce mântuiră, ce avură pe masă, urmă o 
friptură de óié, urmă apoi vină si cu vinulă începu şi 
vorba, căci unii prinseră curajă, ér lui Matciu îi mai 
fugiră gândurile.

S a închinată întru sănătatea şi fericirea lui Ma- 
teiă si tocmai acésta i-a stricată voia ce’i venise. Nu’i 
plăcea să se vorbâscă atâta de căsătoria sa ; lui i-ar ii 
plăcută să se vorbéscâ de altceva.

— Astădî mî-aducă aminte de cele mai roicî lu
cruri din viăţa mea, — grăi Matciă ridicândă fruntea 
în susă. — Mî-aducă aminte de cele mai micî lucruri 
din viăţa mea, — repeta, — si când mî-aducă aminte 
par’că îmî vine a dice că am trăită do ajunsă. — Ce-i 
şi lumea asta? — grăi elă şi lăsându-sî capulă în mânî
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îşi îndrepta privirea în joşii şi se cugeta la timpul fi 
dinainte şi par’că i se desfăşura înaintea ochilorfi o 
iconă în care vedea totfi ce făcuse pană acum.

După o tăcere de câteva clipe, Matei fi ridica faţa 
din pământii, puse mâna pe sticlă şi umplii paharele. 
Se uita apoi la cei delà masă aşa de serioşii, încâtfi 
din acostă uitătură se putea vedea că Matei fi se cu
getă la ceva, şi că acelfi ceva îlfi ncliniştcsce.

— Am avutfi o copilăriă deosebită, — începii 
Mateiü vorba şi clătina din capu.

Cei de faţă îl ii priveau cu mirare şi voiau se’lft 
aducă pe Matei fi eruşY la lucrurile, ce se făcuseră as- 
tădî în casa scutarului, şi astfel ii apucară paharele şi 
le go’iră.

— Ai avuta şi tu o copilăriă ca şi alţii,. — în
cepu Nicolae, se aşodă apoi cu cotele pe masă şi se 
uită la Ienachc.

Mateifi îi aruncă o privire cruntă, îşî propti barba 
pe manile sale şi râmase în acostă posiţiă mai mult fi 
timpii ! Cădii apoi eră şi pe gânduri şi după o bună bu
cată de vreme se reculese, îşi beii şi elfi paharul fi şi 
repede apoi apucă sticla şi umplii erăşî paharele tutu
rora. întinse fie-căruia câte unulfi şi dise:

— Se trăiţi, adecă se trăimfi ! — se corcse în
dată şi ridică paliarulfi la gură. Nu’lfi beii ci se opri 
şi puse paliarulfi erăşi pe masă. — Măi Ienachc si măi 
Ni cola e! — disc elfi ţinendfi mâna pe paharîi. — Yoi 
îmi sunteţi pretinï. Yë spunu drepţii că nu’mï prea 
pare bine de ceea ce am făcutu. Ce diceţî voi? 
Pănă nu beţi fist fi paharîi, spuncţihnî încă odată, ce 
së făcu?

Ienache se uită la Mateifi şi apoi la Neculae, ér 
acesta uimiţii îşi primblă privirea delà Ienachc la 
Mateifi.
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— Adecă cum ? — începù Ienache. — Cum adecă, 
ce së faci? — Ai făcută! — grăi elă apăsată. — Nu 
ti-ai dată vorba?

— Aşa este! — aprobă Neculae, cu tote că elă 
nu scia de ce aprobă ; grăi însô astfelă, pentru că a 
disă Ienache şi scia clă bine, că Ienache nu elice nu
mai aşa de flori de mörä o vorbă, pănă nu se gândesce 
bine la ună lucru. f

— Măi Mateiă ! — grăi Ienache. — Ilena vine 
în clilele astea; are së'flf placă. Fata scutarului ţi-a 
fostă rânduită de Dumnedeu, ca së’tî fia soţie. Tu scii 
ce-am vorbită acasă la scutarulă ; şi-apoi vorba vorbă 
se reni ană, së nu ne bafjocurimă şi sö nu ne dărnă pe 
gura lumii !

— Bine, bine! — clise Mateiă aşeclendu-se mai 
cu nădejde pe scaună, se uită odată la Ienache, ér ma
nile şi le primbla repede prin përulÛ sëu negru şi (lesă.

In scurtă vreme după aceea se ridică însô do pe 
scaună si voia së plece.

— Ean stai puţină ! — grăi Ienache. — Nu pleca 
numai aşa, aid’ se mai bemă una înainte de a te duce !

Mateiă se puse ér pe scaună.
Ce era sö şi facă?
„Sö morgă la otacă?.... sunt singură! Sö morgă 

airea?... unde së mergă?“ îşi gândi Mateiă şi astfelă 
se hotărî sö rămână.

Multă a stată de vorbă şi multe vorbiră împre
ună ; ar fi stată şi mai multă, dér nu era cu putinţă.

Odat’a trebuită sö se despartă.

XIV.

Căsătoria logofëtului Mateiă cu fata scutarului era 
hotărîtă, şi fiindcă era hotărîtă, avea sö se facă în scurtă

9
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vreme, indát;! ce scuta rul ă îşt va aduce fata la moşie 
şi îndată ce logofëtulu o va vedé.

Sciţi cum e lumea. Nici nu aude bine unu lucru 
şi şi începe së vorbesc;! despre elfi ; tot fi asemenea s’a 
întâmplată şi cu căsătoria lui Mateiu. La începută îlfi 
vorbeau de bine pe logofëtulu, er după aceea, cu deo
sebire fetele şi mamele loru, începură sfc’Iă văicăresc;!.

„Ce Dumnedeu!« diceou ele. „Mateiu esta pe 
câtă este de cuminte şi sdravënu băiată, pe atâtă este 
de nătărău când vorba de însurată."

Astfclă vorbea lumea şi ori câte se vorbeau, nu 
era cu putinţă së fiă tăinuite logofătului. Elu audea 
co elice lumea, era pusă pe gânduri şi se gândea la 
multe deodată, cu tóté acestea nu făcea nici unu pasă 
de sine, ci mergea orbesce şi nici elă însuşi nu era în 
stare se-sl dea semă despre ceea ce voicsce.

Era într’o Vineri.
La Rădiţa la cârciumă şedea întinsă în dosulă 

casei bucătarulă George şi era beată toporă de nici nu 
scia ce face. Pălăria i-o luase Rădiţa, fiindcă n’a a- 
vută së plătâscă atâta câtă böusc. Ar dico cineva că 
rëu a făcută cârciumăriţa că i-a dată băutură, dér déc;! 
ar întreba’o cineva, i-ar răspunde îndată în subţiraticul»! 
ei glasă, că băutura îi este de vendarc si că déc;! cerc 
cineva de böutä, ea trebuo së’i dea, căci nu se cuvine 
cârciumarului, cu atâtă mai puţină cârciumăriţei, së în
trebe pe muşteriu, déc;! are parale seu ba.

Cum spuncamă, bucătarulă era beată mortă ; 
se mai mişca câte odată, mai făcea câte o convulsiunc 
din picioră séu din mân;!, cerca se sc ridice, dér nu’i 
era cu putinţă. Odată îi reuşi sö se ridice puţină cu 
faţa delà pămentă si se uita la marfagiii ce şedeau 
la masă înaintea cârciumci cu cutiile lori! de marfă, şi 
îmbiau pe Rădiţa së cumpere ; şi cum se ridicase, sc
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uita lungii cu ochii îropaicnginaţî şi nu dise nimicii, 
încerca apoi să scuipe, dér nu putea şi astfelă multă 
se necăji cu scuipatulö. Ochii nu’i luà delà mar fag ii 
şi într’ună tar din începii se vorbescă.

»Ce vreţi mă?u dise elfi şi apoi borborosi alte 
vorbe neînţelese şi se uita cu ochii înholbaţî la cei de 
dinaintea cârciumei şi cum se uita elu astfel ă, avea 
mare hază, deórece începii se rulă şi rîdendii îi cădii 
capulfi erăşi în ţărînă, tocmai cum fusese mai nainte.

. Nu dise nici o rorbă mai multü, ci începii a
horeai.

— A trăită bine, badea de colo, — grăi unulfi 
dintre marfagii, arătândfi cu ochii cătră bucătarii.

— 8c vede că şl a luată socotcla, — adause alfi 
doilea marfagiu.

— J3a nu se vede, — începii Rădiţa cu glasulă 
ei ascuţită, — nu se vede de locă 
cătosă, urnă leneşă şi jumătate, bea şi n’are cu ce 
plăti.

căci e ună pă-

Răcliţa se uita în cutiile marfagiiloră. Trccii prin 
mână o mulţime de lucruri, deşi scia dinainte că n’are.
să cumpere nimicii.

Nu avea de cugetă să cumpere, ea voia cu to- 
tulă altceva.

Vrea să încurce pe marfagii, vrea să-i facă, spu
nând’o curată, ca să’şt lase la cârciumă şi marfa şi 
câştigulă, ba să rămână încă şi datori.

De multe ori s’a întâmplată aşa ceva.
De multeorî marfagii de aceştia şi-au zălogitu cu

tiile, ce Ic aveau în spate, pentru o vorbă bună a 
Rădiţei.

Era cu naiba Rădiţa.
Pe când sta cârclmăriţa nostia de vorbă cu mar- 

fVigiil turci, se apropia Rada. Ea venia delà curte.



76

— Ce faci Rădiţo ? — clise ea aruncândă ochii 
în cutiile inarfagiiloră. — Ori vréi së cumperi ceva ? — 
şi facil Rădiţei unii seninii, în urma căruia intrară amên- 
douë în casă.

Se vede că Rada a zărită pe bucătarulu George 
şi nu voia së audă ce vorbescű ele.

— A trecută subprefectulă prin satu, — grăi Rada 
zîmbindă.— Ei Rădiţo, — aclause ea, — ér s’a oprită pe 
la tine. Nu-i aşa Rădiţo?

— Apoi de, tu ai crede că subprefecţii trebue së 
vină totă pe la curte, pe la coconulă Nae. — Uite aşa,
— grăi Rădiţa,— mai vină şi pela mine. Nui vorbă, co
conulă Mitică e supărată pe boerulu nostru... si astfelă 
éta că vine pe la mine.

— Nu-i nimică Rădiţo. Abia îţi mai vinci! mize- 
lurile, — grăi Rada uitându-sc dreptă la Rădiţa în faţă.
— Pană acum subprefectulă trăgea la boemiă şi acolo 
chema pe primară şi pe notară, şi le spunea ce avea 
de spusă.., dér acum vine la tine. — Totă atâta face. 
Acum cliiamă pe primară la cârciumă, îi cere 
téla despre ce mai e prin sată, îlă întrebă dé că a tă
iată dracila*), după cum e ordinulă^ ca së coséscâ acostă 
afurisită buruiană, ce au adus’o Cazacii în codilc cailoră, 
îlă întrébâ despre gunóo, ddcă se dau de marginea sa
tului, şi dé că s’nu astupată gropile ca së se oblésca 
drumulă. — Totă d’astea întrdbă şi de când totă în
trebă.,.. lucrurile totă aşa rămână. Dracila totă ca

. pănă acum, gropile d’asemcnea şi când colo, după furia 
cu care întréba, se mai uită »niţeluş"... — grăi Rada 
zîmbindă, — se duce apoi şi dusă este pănă vine a 
doua oră.

soco-

— Ei şi ce ? — începu Rădiţa cu ascuţita ei voce

*) Ciulină.
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— De cil me apuca puţinu de bărbie.... ce’mY face ?... nu 
rămână totu ca pană acum ? — continua ca veselă. — Ce ? 
orï vréi să die! că’su aşa de bătrână încâtu să nu se 
mai uite nimenea la mine? — Ei.... ei... câţi d’ăştia 
am vădut în vieţa mea! — urma ca dând din capă. — 
Mî-aducă aminte de coconulă Dumitrache, pe care l’a 
mutată la Brăila, că de câteorî venea prin satu, îmi 
lăsa trei patru lei la tişghea.— Ce’ţî inai trebue? Aşn'să 
cârcîmăriţele..., fără o vorbă dulce nu’fï vindî băutura,
— încheia Bădiţa, îs! puse mânile în şolduri şi se în- 
tórse odată prin casă, pănă dădii cu ochii de oglindă. 
Se opri înaintea ci, îşî dădîi de pe frunte ncgrulă său 
păru şi era aşa de cu voie şi atâta de frumósa, încâtă 
nu sciu cin’ să fi intrată la ca, ca să nu-’i fi venită 
pofta să bea trei-patru cinzccur! mai multă, numai şi 
numai să o potă privi.

Şi Bădiţa şi Bada erau femei şi ca femei multe 
mai aveau de vorbită. Se întêlniau ele din când în 
când şi mai înainte, dér acum do-o bucată de vreme, 
Rada nu mai mergea la Bădiţa numai aşa fără vre-o 
trebă hotărîtă, şi astfelă nici acum n’a venită numai ca 
să dică că a fostă, ci a venită ca să afle câte ceva 
despre Matoiă.

Nicăiri nu se aflau mai iute şi mai sigură scirile 
ca la Bădiţa. Dér nici nu-i mirare, căci Bădiţa era 
cârcîmăriţă şi la ca se adunau veştile ca la ună birou 
de informaţiunc.

— Dér să lăsămă pe sluşbaşii în pace, — disc 
Bada, — căci dé că vină prin comună şi no mai cerce- v 
teză când şi când, vină şi ei sărmanii, că aşa le este 
porunca. Să te întrebă eu altceva Rădiţo.... însă... să 
nu’mY ascund! nimică.9

— Şi adecă cum? — înccpîi Bădiţa — Ţî-ani as
cunsă eu vreodată ceva? Nu ţ!-am spusă eu totdéuna
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aşa dupa cum am sciută... orï si ce... orï şi ce m’ai în
trebaţii? Audi vorba! — urma Rădiţa sugendu-’şî bu
zele, unü lucru pe care’lă făcea adeseori, îl ii făcea însă 
fitríl să scie când îl ii face.

— Am dis şi eu mima aşa, — grăi Rada. —Yréu să 
te întrebîi de logotătulă Mateiă. A mai venita pe la 
tine? Ce ai mai auditu despre elă? E adevöratä cu fata 
scuturului? întreba biata fcmee şi era de totă neliniştită.

Rădiţa când audi întrebarea, îşi ridica sprâncenele 
plecându copulu spre înainte şi nu disc deocamdată ni
mica.

— Credeam şi eu la începută, — grăi Rădiţa,— 
dér acum vădă că m’am înşelată. Lucrul ă e făcută 
gata şi nu se mai póte desface. Scutarulă Dumitru a 
plecată acasă se’şY aducă fata şi în scurtă vreme are să 
fiă şi logodna şi nunta deodată. Eu nu sciu, dér aşa 
se vorbesce.

Rada a ascultată pană la urmă. După ce isprăvi 
Rădiţa, începu ea să vorbescă.

— Scii ce Rădiţo? Mateiă nu era vrednică de 
Măruţă. Tu nu o cunoscï, dér eu.... cu am avută pri- 
lejă... şi o cunoscă. Şî-apoi în cele din urmă nici ea 
nu prea móré după elă. — Măruţă póte face altă no- 
rocă, — clise Rada făcendă o faţă de totă desprcţui- 
tóre. — Măruţă ce avea se facă cu Mateiă? Elă n’are
nicî o avere şi nici nu şY-a agonisită ceva, şt-apoi cine 
n’are, parcă nicY nu agonisesce, căcY scie sfinţii, par’că 
şi banii tragă totă acolo unde suntă, totă la banY. Ma
teiă a fostă totdéuna ună cbcltuitoră, si afară de câ
teva hăinişore, este, uite aşa, fluture, — disc Rada su- 
flândă în verfulă degetcloră pe care le alcătuise ca si 
cum ar fi ţinendă ceva în ele.

— Şi eu totă aşa gândesc ca şi tine, — începu Ră
diţa, — totă aşa vădă şi cu, cu tote aceste nu potă



79

(lice reu despre Mateiă. îlă cimoscü de mulţii şi eu 
par’că nu mi’lă potii închipui altfel Ci de cum îlu sciu 
de mai mainte. Scie Dumnedcu, Rado, ca şi cu vedă 
cum îlu porta de naşii maşinistul ă, dér par’că totă nu 
sunt în stare se dieu reu despre densulu. Mateiă este 
tara căpătâiu ... audi colo, se se învoiască elu pentru o 
fată pe care nici n'a vèdut’o ! — Dér se ine întorcă. Nu 
sciu, lumea însă vorhesce astfelă, nu sciu, dér védu şi 
totu insulă vede că Mateiă o tristă.

Gătândă aceste vorbo, intra în casă primarulă cu 
unu consilieră, căci tocmai aveau o afacere la Răcii ţa 
pentru o ispaşe făcută în timpulă din urmă, şi astfelă 
Rada şi Rad iţa se despărţiră.

NY.

Rada morse la curte.
Măruţă se afla în căsoi oră si cotea o scrisorc.
Ort cino ar fi vedut’o, ar fi trebuită sö clică că 

cotcace ceva do totu plăcută. Mai cotise odată acostă 
serisúre, dér se vede că cele scrise îi erau lucruri 
scumpe, dcércco gătând’o do cetită, a scos’o do mai 
multe ort din buzunară, în cele din urmă o puse érasï 
la locă.

Rada intră tocmai când Măruţă băga scrisorca în
buzunară.

Măruţă era veselă.
— O seri să re delà mama! — grăi ea şi scoţend’o 

din buzunară, i-o întinse Radei. — îmi scrie multe de 
tête de pe acasi şi par’că aşa’mî cade de bine când o 
cetescă! Ţine de veci! şi d-ta co’mî scrie! — gătă Mă
ruţă vorba, îi clădii scrisorca şi se uita cu ochii plini 
de lacrimi la Rada.

Rada luă serisórea, dér o ţinea în mână şi se uita 
la acestă serisóre ca .şi cum ar fi gândită în sine: »la
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ce’mï trebuesce, decă nu sciu carte“, căci mai multă 
ar fi dat’o îndărătă decâtîi ar fi ţinut’o.

— N’a’fï scrisôrea Maruţo, căci eu nam învăţată
carte !

Măruţă facù nisce ochï mari ca şi cum s’ar fi mi
rând ü de acésta, lu,à însă scrisôrea, o pofti pe Rada se 
seda josü, se puse şi ea şi începii să vorbéscâ.

— Se ţî-o cetescii eu, décâ’i aşa, — dise ea şi 
ar fi şi începută să o cetéscâ, décâ Rada n’ar fi între
rupt’ o cu vorba:

— Lasă Maruţo, ţie ’ţî scrie, nu se cade se sciu 
şi eu ce’ţî scrie. Cu tóté acestea decă tocmai vrei, 
spunc’ml aşa pe scurţii ce se cuprinde în ea.

Măruţă arunca o privire naivă la Rada, şi fără se 
bage de sóma ce face, cet'i tută scrisôrea alu cărei cu
prinsă nu era cine scie ce lucru mare. Erau nisce scirî 
de acasă, cari, potu dice, numai Măruţei i se păreau 
ceva deosebită. La sfârşitulă scrisórci încheia mamă-sa 
cu vorbele:

„Maruţo, fii cu minte, ca Dumnedeu să’ţi dea norocă“. 
Astfel ft se încheia scrisôrea şi aceste vorbe îi că

deau atâtă de bine Măruţei, tocmai acum în ajunulă 
plecărei sale, când avea să întovărăşdscă pe cocóna Elcf- 
tera la o viă pentru o cură de struguri. • •

Măruţă de prima dată se depărta din sată pentru 
ună timpă mai îndelungată şi póte că decă altădată s’ar 
fi întâmplată acesta, nu i-ar fi părută aşa grea des
părţirea.

Scia că mâne arc să plece, scia că tóté lucrurile 
suntă aşedate, si dimineţă de cu zori va fi pe drumă 
şi gândea în sine:

„Câtă ar fi de bine, decă s’ar amâna plecarea î 
Câte-odată are zodii cocóna Eleftera, dór dc i-ar veni 
tocmai la nópte!«.
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Şi pe când cotea şi pe când vorbea cu Rada, Mă
ruţă nu’şî putea lua gândul fi delà dina de mâne, delà 
cliua plccărei.

»D’ar veni astă seră Mateiă , îsï gândea ca, dér 
aducendu-’şT aminte de liotărîrca lui, mototoli scrisórea, 
o băga în sînu, şi de necazulă ce o cuprinse, par’că’i 
părea bine că mâne are se plece.

— Leliţă Rado, scii d-ta că dimineţă plecămu, eu 
şi cocóna Eleftera, adecă cocóna Eleftera, şi eu trebuo 
să o însoţescă?“.

— Sciu Maruţo, — dise Rada, — mï-ai mai spusă 
odată, niï-a spusă şi cocóna. Cum se nu sciu, dé că 
m’a lăsată pe mine se lin pe lângă casă să grijescă de 
fete şi să chiverniscscă ale curţci! De una... tocmai 
bine că te duci, căci în săptămâna asta vine fata scu
turului şi scii... par’că nu-i tocmai cu cale... — gră'i 
Rada, dér a fostă întreruptă de Măruţă.

— De ce să nu iiă cu calc, leliţă Rado? Fiecare 
face cum vrea. Tréba Iui! Eu... adecă când fam vă- 
dută mai ântâiu ... dér nici atunci nu credeam că Má
téin ţine aşa de multă la mine. — Astfelu vorbi Mă
ruţă cu tóté că în ca simţea o mare nedumerire şi’i ora 
greu de totfi când dicea aceste vorbe.

Când gătii cu vorbele, voi sc’şi ia din bădiţa ei o 
basma. Deschidendă însă lada, tresări, se uita lungă 
în ladă şi apoi trânti capaculă pe ea. — Era aprópe golă 
lada. Lipseau hainele lui Mateiă, şi cum lipseau, nu 
erau haine de ajunsă, ca să se umple lada pe deplină. 
Numai cu hainele logofătului se umplea, par’că anume 
era croită pentru hainele duoră persóne.

Tare ciudă îi era Măruţei că lipscscă hainele lui 
Mateiă. Cum le îngrijea ca, cu câtă plăcere le aşe<Ja 
ea şi le pastra? si acum când vedea că lada c golă, 
simţea şi ca urnă golă în inima sa.

10
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Dupa ce se mai linişti puţintelu, se aşcclîi pc unu 
sc au nu şi ruinase parca fara putere, căci„ manile şi-le 
lăsase se atérne în voia lorii şi cum sta astfel fi, ochii 
totfi aţintiţi la ladă îi ţinea, şi cum vedea lada, în în
chipuirea ei apărea Matciu totu aşa de bun Ti băiată 
cum tiu cunoscuse cu ceva mai înainte, şi se cugeta la 
vorbele, ce le-a disă despre Mate iii, *şi:i părea rău că 
a rostită acele vorbe.

Rada o întreba despre pricina ncliniştei sale, ér 
Maruta o privi cu ochii ei cam împaienginaţî, îşi 
apuca apoi ver ful ii delà cosiţă şi’Iii răsucea cu mnen- 
douß manile,-şi cum îlu resucia mereu, îs! întérso pri
virea delà Rada şi rămase uităndu-se în vériülu co
siţei.

Intr’unu tard iu începu să vorhescă.
— Am vruţii să’mT scotă o batistă şi după ce 

am deschisă lada şi am vcdut.'o că este mai gúla ca 
altădată..., ântaiu nu sciamă ce să creiiă, dér îndată 
mî’ani adusă aminte,
Rada, — mî-am adusă aminte că lucrurile mele le-am 
aşedată într’o cârpă pentru a ii gata de plecare.

Aşa disc ea şi după ce isprăvi, rămase cu ochii 
aţintiţi la Rada. _

— Mâne plecămă la viă,

grăi ca aruncândű ochii la

începu érasï Măruţă, 
se ridică de pe scaună, şi băgând «le séma că Rada 
stă în piciére, o pofti încă odată pe scaună, ér Măruţă 
se puse pe marginea răsboiului, ce se alia alăturea.

— Leliţă Rado, — luă vorba Măruţă, — leliţă 
Rado, scii d-ta încătrău cade via unde mergemă noi? 
Nu vine în partea muntelui, nu vino cătră graniţă? 
Am audită că via cade cătră Ploescï, si atunci do acolo 
aşi putea da o fugă pănă acasă la noi... la noi, leliţă 
Rado, — grăi Măruţă mişcată. Era atâtă de mişcată, 
îneâtă nu putea sta la urnă Jocă şi astfelă mai multă
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fara voie se scula de pe marginea rësboiului, merse la 
fercstru, de aci la use si apoi înderëtu la rësboiu, şi 
căuta, potă dice, ca së liniştescă mişcarea sufletului 
prin mişcarea trupului.

Ea nu scia de ce tace tóté acestea. Era convinsă, 
că nu mai ţine la Mateiă şi de aceea îlă vorbea uneori 
chiar de ren, si cerca sëMu uite, dér cu câta cerca şi 
îşi da mai multă silinţă pentru acesta, cu atâtă se 
simţia mai neliniştită.

Rada băga de seină că Maruta se desparte cu 
greu. Nu dise nimicii la întrebarea ei, şi totă răspun
sul fi ce Ta daţii a fostă ridicarea umerilorîi, în semnă 
adecă că nu scie încât rău cade viia.

— Së’mï aduci struguri, — grăi Rada mai pe 
urmă. — Am audiţii că struguri ca prin părţile acelea 
mai anevoie se găsescu airea.

— Aşa am audiţii şi cu, — înccpii Maruta, ru
inase însë j)c gânduri şi'i venea par’că së plângă. — 
Nu sciu, leliţo Rado..., că dccâteori se desparte omulü 
ca së morgă airea, îi cade forte greu despărţirea. Mi-a- 
ducă aminte, de când am plecată de a casă, cum îmi 
venea së plângă şi par’că unde mY-aducu aminte, îmi 
vine şi acum së plângă, — dise Maruta şi’şi şterse o- 
cliii, cu tóté că lacrimi nu’i curgeau; ei însë i se pă
rea că’i curgă şi că Rada se uită la ea şi că scie de
ce plânge.

— Lasă, Maruţo, că’i vedea ce bine are së’fï 
vină când vei ii acolo cu cocéna Eleftera. Së nu credî
că cocéna are së flă totă aşa cum este acum la moşiă. 
Nu, Dómne fcresce! Asta ţî-o spună eu ca sigură, căci 
multe am mai vëdutë în lume. Coconclo cum schimbă 
acrulă, se schimbă şi ele cu totulă. S’o scii (lela mine, 
— afirmă Rada făcândă din ocliî.

— Aşa este, leliţă dragă, — grăi Măruţă, — nu
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mï-ar fi de locü urîtîi dccă 
singură !

ai fi şi d-ta...,dér aşa...

O bucată de vreme stară amêudouô fără sö dică 
vr’uníi cuvêntu şi când Maruta ridică ochii din pămentă, 
îşi întelni privirea cu a Radei şi fără sö fi avută gândii 
póte, începu sö vorbescă.

— Am sö scriu mamei acasă şi te rogîi pe d-ta 
sö-mi doi scrisórca la primăriă.

— Bine, bine Maruţo, — grăi Rada. — Scrie’ţi 
scrisórea şi viu eu de dimineră când va fi sö plecaţi, 
căci şi aşa am sö mö scolii de dimineţă, pote îmi mai 
spune ceva cocóna Eleftera. — Nópte bună ! Vedî de te 
culcă ca sö te odichnescî bine, căci mâne mergeţi totă 
diuliţa pană la BucurescT şi abia sera târrliu ajungeţi. 
Yedl de te odihnesce bine, căci pană la Bucurescî nu
mai odată conăciţî la Tămădău şi calea’i lungă si cu 
oboselă ; decă nu dormi cum se cuvine, c o pocanie 
pe capulii töu. — Nópte bună! — repetă Rada şi plexii.

— Nópte bună! — clise şi Măruţă eşindii după 
Rada şi o însoţi pănă când trecîi din curte. Se opri 
la p6rtă, mai clise odată „nópte bună“, se pironi de 
stálpulö portei şi römase astfelii pănă perdii pe Rada 
din vedere. Se întorse spre căscioră, trecii prin curte 
şi se uita în tóté părţile, par’că sö se convingă că n’a 
vödut'o cineva. I se părea că totă lumea îi vede a- 
mărăciunca ei.

Se afla singură în căscioră ci, şi i-se părea că 
Oste şi mai singură ca altădată; se aruncă pe scaunul ii 
de lângă mescioră şi römase aşa gânditoro, cum era, o 
bună bucată de vreme. Se ridică în cele din urmă de
pe scaunîi.

„Ce era sö faeö?“ grăi ca în sine ţinendu'şî mâna
la frunte,

Se cugetă o clipă şi merse cătră ladă.
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O deschise, luà sticluţa ei de cern dl ă, condeiu si 
hârtie, propti uşa lădii cu coperişulu puiului, se duse 
la inasa, puse hârtia, cerndla şi condeiulă pe ca, si a- 
runcii ochii la ladă şi cum o vedea atâtă de golă, se 
nëcajia în inima ei.:

Se duse ér la ladă, închise coperişulîî puiului şi 
trânti capaculu ladii de sta se crepe. Cădetura capa
cului facil unu aşa sgomotă, încâtă unu fiorii îi trccîi 
prin tot ii trupul u.

Se apucă së scrie, der mâna'i tremura. In sfar- 
şitu scuturându’şî de doue trei ori mâna, scrise totii ce 
avuse de gândit së scrie.

Scrisdrea era forte scurtă ; a însciinţată în câteva 
rendurt pe maică-sa că plecă cu cocóna la o viiă, unde 
va sta mai multă vreme, şi că’i va scrie încă odată, în 
dată ce va ajunge acolo. Lipi înv?litdrca, scrise adresa 
şi puse scrisdrea pe masă.

Se uita la scrisdre, şi cum se uita la ea, îi dedă 
lacrimile şi cu ochii udï de lacrimi disc :

„Aşa va fi vruţii Dumnedeu!“
Nu la mamă-sa s’a gândita Măruţă, când a clisă 

aceste vorbe, ci ea s’a cugetată la Mateiă.

XVI.
Se făcuse multa porumbă în anulă acesta şi co- 

conulă Nao putea së scotă arenda cu ună câştigă buni- 
celă numai din poganele boerescî, fără se ia în soco- 
tdlă disma din pogdnele ţeraniloră.

Porumbul A trebuia culosă şi erau de lipsă o 
mulţime de dmeni.

Matei A era logofetă harnică. Elă cutrierâ împre
jurimea, dedă o raită şi prin oraşă şi astfelă ca din 
pălii Antă a scosă numfcrulă do muncitorT, ce erau tre- 
buinciosï la culesulă porumbului.
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Munca era acum la restavclc de porumbii şi de- 
aceca şi otaculă s’a schimbaţii si nici că se púte altfel, 
deórece otaculă merge după muncă, şi muncă fără o- 
tai-fi nu se pete.

Se culesesc mulţii într’o (Ji şi toţi erau obosiţi.
Era eătră seră.
Logoffitulă Matei fi sta lângă focu cil piciórelc 

în grópa cotunei şi grăia cu bucătarul îi G eorge, cu o- 
inulü nostru, care se tot îi văieta că munceşte şepte 
(Jile în săptămână şi că leafa o ia numai pe şese.

Logofătul ă Ma tei ú era obosită ; nu ora însă aşa 
de obosită îucâtă se nu se mai gând oscă la sortea sa.

— Ei, cum te mâi laudi bucata re? — grăi Ma- 
teiă.. — Cum ţî-a mersă ădî cu bucătăria...? Te-a mai 
supurată cineva că nirsă bune bucatele ?
Mateiă şi când întreba, se uita la jăraticulă de tizică, 
ăe se afla îngaura cotunei, şi nu era de locă bagătoră de 
seină la eçea ce vorbcsce. Cum se uita clă la jăraticâ, 
era de tută gânditoră şi se cugeta Ia sine si la neca
zurile lui, şi par’că în acelă jăratică vedea cum tóté 
lucrurile simtă trecătore şi cum tóté se prefacă în 
scrumă şi în cenuşe.

Astfejă sta Mateiă, şi cum sta el ii astfolă, de 
multeori se întâmpla ca bucătarulă George se fi clisă 
ceva fără ca clă se fi observată cele dise şi fără se i 
fi răspunsă măcar, ba ce-i mai multă uneori punea 
alte întrebări, cari n'aveau iijcï în clină nici în mânecă 
cu cele dinainte grăite.

Altcineva s’ar fi supurată pót.«, dér bucătarulă 
George era „emulă păcii,“ era „omulă lui Dumnecleu“ 
si n’avea priceperea de a. so supura, şi chiar de ar li 
avut’o, pe logofătulă Mateiă nu’i da mâna se se supere.

După mai multe vorbe spuse p’aci în colo, ce'i 
va fi plesnită lui George prin minte, destulă că în-

întrebă
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trebà pe Matei ă o vorba, o singură vorba, care Ta fă
cuţii se’şi vină în fire şi se Hă băgătorii de samă Ia ceea 
ce vorboscc.

— Când faci nunta? — a întrebata bucătarulă 
şi pe câtă a fostă de scurtă întrebarea, pe atâtă a fostă 
de lungă privirea ce i-a aruncat’o logofătul Matciă. I s’a 
părută că n’a înţelosă bine, cu tote acestea era necăjit 
şi n’a întrebată a doua óra; nu vrea se mai vorbescă.

— Se trage mă o serba să se ducă vestea, — urma 
bucătarulă. — şi se încingemu ună chefâ, îucâtă şi stră
nepoţii d-tale să vorbescă de elă ! Aşa vedî, logofete, 
asta se mai potrivesee; dér se ii luată d-ta pe Măruţă, 
pe slujnica delà curte, ar li fostă curată batjocură. Am • 
audită, 
şi-a găsită altulă...

— Tacă’ţî gura, măi beţi viile, îi curmă Matciă 
vorba si necăjită cum era, aruncă după clă cu o baniţă . 
veche, ce se alia lângă coturni. S’a mai încruntată odată 
si bine, si bucătarulă s’a dusă de prin prejma- otacului.

Matciă mai stei îi o bucată de, vreme la otaoă şi 
aducendu’ş'i aminte că astă seră are se nîergă la lo- 
naclie, cădii pe gânduri.

I(N am se niergău, disc clă în sine şi se alia aşa 
de amărîtă, îucâtă îşi ruga mórtea.

Mátéin era totă în gaura cotunei.
Cum sta elă pe gânduri, sCosc tabachcrea din bu- 

zunară si începii se’şî facă o ţigară. Atâtă a totă în
vârtită însă ţigara, îucâtă i s’a ruptă hârtia şi s’a risi
pită tutunulă din ea. Tabachoien îi era pe genunche şi 
aruncând ii ţigara din mână, a vrută să’st ia altă foiţă, 
ca să’sî facă ţigara. Umblâudă însă nesigură, răsturna 
tabachcrea si totă tutunulă din ea cădii în gaura co
tunei. Matciă rămase o clipă uitându-sc la~tutunu, în
dată însă întinse piciorulă şi călca peste tutiină şi’lă

disc cam rulând ă bucătarulă, — că Măruţă
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împinse în jăraliculă de tizică. Ridicà de josu taba- 
c-herea, o băga în buzunară, arunca repede o privire 
în drépta şi în stânga, se scula de lângă focii şi merse 
la bordciulă bucătarului undc’şî avea legătura cu cămă
şile. Se uită la legătură, dér esi îndată afară din bor- 
deiu, merse drăşî la cotună şi privea la loculu undc’i 
căduse tabacherca. Dote odată din capu şi se îndrepta 
cătră sacaua cu apă, din care beii de'şT stămpărâ setea 
şi apoi începu se se spele.

După ce s’a spălată, a mersă la bordeiu se se prc-
mcnésca.

Era în mijloculă bordeiului şi se uita la cămaşa 
de pe sine, şi cum o vedea atâtă de murdară, se simţea 
rău. Apuca legătura cu cămăşile sale. o deslegâ, dér 
în ea nu găsi nici' o cămaşc spălată.

!Nicï nu era mirare, căci delà ună timpă încéce lo- 
gofătulă Mateiă n’a mai trimisă la Marnia ca se i spele 
cămăşile, n’a mai triniesă şi nici că putea face asta.

Cămaşa cu care era îmbrăcată n’o schimbase «1 e 
doué săptămâni şi era murdară ca a unui baciu din 
Bărăgan ă.

Cum spuneam, logofătulă căuta în legătură vre-o 
căinaşe se se premcndscă.

Trecii tute cămăşile prin mână, şi năcăjită trânti 
legătura în mijloculă bordeiului şi eşi afară, căci acrulă 
de acolo i se părea că’lă năduşesce.

Băga mâna în buzunară, scóse tabacherca, o des
chise cu vehemenţă şi. o vîrî ărăşi în buzunară.

Mateiă sta înaintea bordeiului, si cum sta, zări 
alăturea ună câne, pe care îlă cunoscea bine ală cui 
este. Cânele era ală scuturului Dumitru; venise după 
obicciu la otacă, să strângă firimiturile de mămăligă, ce 
le arunca bucătarulă.

„Jlodâr!“ striga Mateiă, dér cânele făcu câteva
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sărituri ín dropta şi în stânga, şi se chilălăia dândii din 
codă ; îi arăta prctinie logofătului.

Mateiă se plecă joşii, luă o uscătură de bătu şi aruncă 
după elfi. Ilii lovi, şi tot îi chilălăindu-se cânele o tunse 
cătră satu. Se opri însă într’o depărtare óre-care, se 
aşedă mai ântâiu pe pămentă puindu’şî botulă pe la
bele dinainte, se ridică însă în curêndu, stându josă 
numai pe piciórele dinapoi şi’şî înălţa vioiu capulă şi 
se uita la otacă. Coda o mişca în semnă de pretinie 
şi da praful îi în drépta şi în stânga. Cânele, bietulă de 
elă, credea că Mateiă a glumită numai, şi cum era flă
mândă, a pornită 6răşT la otacă. Când era aprópe, 
Mateiă se făcu numai că aruncă după elă, şi bietulu 
dobitocă totă chilălăindu-se luă drumulă spre sată, şi 
nici nu se mai uită înapoi.

Mateiă, cu cămaşa murdară, cum era, plecă la Ră- 
diţa, căcT totuşi dorea să se întelnescă cu Ienache.

XVII.

La Rădiţa la cârciumă era numai ca acasă.
Când a dată cu ochii de cârcîmăriţă, ’i-a venită 

puţină cam greu logofătului, căci cine se uita la Rădiţa, 
trebuia să zîmbescă şi Mateiă necăjită cum era nu putea 
face acesta.

Logofătulă n’a zîmbită, dér pentru aceea a zîmbită
Rădiţa.

— Şi aşa, — clise ca făcândă cu capulă, — ai 
intrată în grije, de nicî nu te mai uiţi dreptă în faţa 
omului. Grija schimbă pe omă şi’i face inima rea, ér 
inima rea scurtă viăţa logofete, de aceea mai lasă în
colo atâta buclucu si fă’ţi inimă bună.... ; unde s’a mai 
vădută ginere supărată?

Mateiu se facă a nu ti băgată do séma aceste 
vorbe. îi venea lui la socotéla a se arăta că n;a au-

11
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dită ce ’i-a spusă Rădiţa si astfelű, fără se rëspunda, 
o întrebă decă a venită ori nu maşinistul» lenache, şi 
după ce a fostű gata cu întrebarea intră în casă la Ră
diţa, îşi trânti pălăria pe unu pată, se puse pe scaunü 
lângă masă, şi privea prinţ’o ferestruică, ce da în drumu.

— R’a fostű pe-aci, — rëspunse Rădiţa şi rômase 
ca pironită lângă mescioră, cu manile în şolduri, şi se 
uita şiretă Ja logofëtulû şi îi părea bine că logofëtulû 
este tristă. Scia ea ce însemneză acesta.

Mateiű se uita lungii pe ferestră, ca omulü, care 
aşteptă pe cineva şi este nerăbdătorii pănă ce vine. Des
chise gémulű, căci i-se părea că nu vede bine, şi stándű 
astfelű ö bucată dc vreme, îşi desbrăcâ haina de pe 
dósupra şi o aruncă pe patű peste pălăria sa.

— Mi-c caldfi, Rădiţo..., c mare zăpuşelă astă 
seră.... nu se clatină nici măcarti frunzele salcámilorű, 
aşa linişte de véntű este, — grăi Mateiű, dér ochii nifi 
întorsc delà ferestră.

Jntr’unu târdiu tresări si fă cuprinsfi de unu tre
mură.

Venea lenache, şi cu tóté că’lfi aştepta, totuşi lo- 
gofëtului i s’a părută că a sositű prea de timpuriu.

I-ar fi placutű sö mai zăbovescă, ’i-ar fi plăcută 
8Ö se mai afle singură câtc-va clipe, ca së'si potă bine 
gândi şi măsura vorbele; cu cari avea së încopă, căcî 
scia că decă va sosi lenache, va trebui sö vorbcscă, şi 
Matciă avea o vorbă grea, şi nicï elii nu era sigură ce 
va eşi din acea vorbă; una însă o scia de bună semă, 
că adecă este hotărîtă în părerea lui şi că nimică nu 
este în stare sö’lű abată delà ea.

Dragostea pentru Măruţă era multă mai mare, de- 
câtă ca vorbele Rădiţci .şi banii scuturului së o potă 
smulge din inima lui.

„Am făcută vorbă într’ună cosă rëuu, îşT gândea
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elfi, „căci altmintrelea nu’niî putu da socotelă, de 
aceea ce am făcuţii. Audi colo! Să mă făcu eu.... ou... 
ginere scutarului“ !

Ienache intra, aruncă o privire asupra logofătului, 
şi băgă de seină că este necăjiţii. Dete „bună sera“, dote 
mâna cu citi şi se aşeda pe unii scaunu lângă masă.

— Da ce, stau eu numai aşa aici? — întreba Ră-
diţa, care se afla în piciére în mijloc ulii casei.

— Ad1 o oca de vinii si ne lasă’n pace, — grăi Ic- 
nache, ér Mateiă se ridică pe jumătate, se uită la Ră- 
diţa şi ar fi vruţii să clică să n’aducă vinii.

— Lasă... lasă, — vorbi Ienache făcând u seninii din 
ochi, şi după ce clise acestea, logofăt ulii Mateiă se lăsă 
erăşi pe scaunu.

— Am să^ţi spună o vorbă, — îşi deschise logo
éra dö lipsăfétu Iu gura, — atâta lucru avemu.... 

să mai ceremă vină.
nu

— Lasă Mateiă, sciu eu ce ai së’mï spui,; dér 
nu’i bine ca ună ginere să înccpă vorba pănă a nu bea 
unu paliară de vină. Sciu eu ce ai să'mî spui. Eşti ne
răbdătorii pentru mâne, fiind-eă vine Ileana lui nenea 
Dumitru. Te cunoscă cu... — adause Ienache zîmbindă — 
sciu cu că eşti nerăbdătorii, cu tóté acestea ai puţintică 
răbdare.

Mateiă voise să începă vorba, dér nu 'i-a reuşită 
si fiind-eă nu i-a reuşită, inima începu a i bate şi mai 
tare ca pănă acum şi'i era năcază că a venită de s'a 
întâlnită cu Ienache.

Yinulă era pe masă.
Ienache turnă în pahare, îmbiâ umilă lui Mateiă 

şi dicându’i „să fiă într'ună césă bună!“ goli paharulă, 
dete mâna cu logofătulă, tsT şterse mustăţile, si’sï scôse 
tabachcrea să’şi facă o ţigară.

— Te cunoscă ou , — începu Ienache, — oştî
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nerăbdătorii, — dise elfi zîmbindü şi’şî rësucia ţigara 
ce o avea în mână.

Mateiü era fără inimă şi câtfi a pornitu de hotă- 
rîtü când a pornitu la cârciumă, atâtu era acum de 
fără curaj fi. Scóse şi élű tabacherea, o întorse pe amên- 
douë părţile, o deschise, o puse pe masă şi cerù. lui 
Ienache o ţigară.

• — Este calitatea a doua. — urma Ienache.
— D'ala fumezü şi eu, — grăi Mateiü luândü 

tabacherea maşinistului.
— Ienache, — începii Mateiü uitându-se clreptü

în ochii pretinului sëu, — am së-tï spună o vorbă....
vorbă mare ce’mï stă pe sufletü şi mc apasă ca o pra- 
tră de moră. Ienache...

— Së mai bemü unü păharii, — îlü curma Icna- 
che şi astfelü logofëtulü Mateiü a doua oră a fostü în
treruptă şi’i era ciudă, şi par’că îşi perduse gustulü de 
a mai vorbi. Era së se scôle së plece, dér scia că are 
së trecă prin cârciuma Hudiţei şi că drăcosa de Hudiţa 
are së'lü întrebe unde se duce.

Ii era ciudă că se afla în cârciumă şi că n’a rë- 
masü la otacü

Dupë ce bëura alu doilea paharü, începu së vor- 
bescă Ienache:

!

— Mëi Mateiü, — se adresă masiuistulü, — eu 
sciu ce ai tu. Te vëdfi puţinu cam triştii şi asta vrei 
së mt-o spui. E de prisosii. Totü oniulfi înainte de 
unu aşa pasü, cum este cununia, trobue së fiă îngrijatfi. 
Nici că se póte altmintrelea. Mi-aducü aminte de când 
m’am însuraţii eu. .si ’ţî dau şi ţie tóta dreptatea. 
Este o grije, scii.i. — dise sbârcindü din nasü, — care 
se preface cu timpulü în voie bună, în chefü şi vese
lia. Asa’i dragostea, aşa se începe şi apoi se sferşesce 
cu voe bună. — Da së te întrebă eu altceva. Mâne
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vine nenea Dumitru cu fata, n’ar H bine să-i eşimă în- 
nainte pana la Ialomiţa, să mergemă calări, eu, tu şi 
logofătulă Nicolai ? — Da ce Dumnedeu, logofete Ma- 
teiü, n’ai avuţii o cămaşe spălată? — întreba Ienache 
mirându-se.

Mateiîi a ascultată cele spuse şi n’a (lisă nimicu.
Când i-a amintită de cămaşe, şT-a mutată piciorul 

dreptă mai spre înainte şi cu călcâiulă rîcăia josu în 
Iută şi se uita Ia Ienache, ca unulă ce se simţea vino
vată. A stată o bucată de vreme astfelă şi în colo 
din urmă a răspunsă :

— Am cămaşă.... dér c bună şi acesta, — com
pleta răspunsulă, îşi trase piciorulă la locă, şi cum a 
disă aceste vorbe, prinse inimă.

— Aşa vedî, — grăi Ienache, — dér ^nu poso
morită ca pănă acum. Ei...ce clici... să eşimă mâne la 
Ialomiţa?

— Vom vedea! — răspunse scurtă Mateiă făcend
semnă cu amendouă sprâncenele.

— Ce vomă vedea ? — întreba repede maşinis- 
tulă. — Lucrulă este ca şi vădutu. Aşa se cuvine, 
aşa trebue să facemă.

— Ba nu se cuvine aşa, — grăi Mateiă, se scula 
delà masă, făcu doi, trei paşi prin odae, se întorse la 
feréstrâ .şi o închise. I se părea că este cineva care’lu 
aude, şi nu’i plăcea să scie lumea ce vorbcscc.

ienache se uita cu ochii căscaţi la Mateiă.
— Mâne vine..., — vru să vorbésca, dér logofă

tul ă îi tăi à vorba.
— Măne să nu vină..., să nu Vină nicl-odată! — 

repeta Mateiă şi făcu nisco ochi aşa de scânteietori, 
înoată Ienache se luă do gânduri. — Să nu mai vină, 
căci eu nu mă însoră, — grăi Mateiă, — şi de ar 
fi să fiă ori şi ce, să scii Ienache, că cu.... nu mă în-
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sorú ! — guta logofëtulft şi stctoa ţepenii înaintea maşi
nistului. litt privi cu o faţă drăgălaşe, îşî puse mâna 
peste mâna lui şi disc: — Nu më însorii, căcî de dra- 
gulfi teu nu făcu nimicii...şi nici de dragulă nimenui.., 
— adause Ma te iü apăsaţii. — Nu, Ienache, — continua 
logofëtulii, — eu me ’nsoră pentru mine, nu më ’n- 
sorii pentru alţii.

— Ai nebunită Mateiii? Cum se faci una ca asta? 
Omulii ăla... îşi aduce mâne fata. Ce o se di că sătulii, 
ce o së dică nenea Dumitru, ce o së dică boerii? — 
grăi Ienache îngrijatii.

— N’am nebunită de locii,... dér... am fostă ca ne
bună. — Asta n’are së fiă. Dică cine ce va vrea. Eu 
facă cum sciu. Nu më ’nsorii nici pentru satii nicî 
pentru boerï; eu më ’nsorii pentru mine; şi'n cele din 
urmă eu nu sunt legată cu nimicii, më ducă unde’mï 
place; omeni ca mine îşî caută noroculă în lumea largă, 
nu’şî legă capulă aşa de uşorii, — vorbi Matei fi cu 
totă încrederea în sine, si era aşa de falnică când grăi 
aceste vorbe, încâtă ori cine Tar fi vëdutfi, ar fi băgată 
de semă că vorbesce cu totă nădejdea şi că delà gân- 
dulă lui nu e putere pe pămeută. care sö’lii abată.

— Ce i de făcută ? — întrebă Ienache cam mole 
si stândă cu manile împletccite, se uita în josă ca şi 
cum ar căuta ceva, ca şi cum ar dori së găsescă chi- 
pulîi cum së esă din acostă încurcătură.

— Fă ce’i scii! — grăî Mateiii apăsată şi începu 
së se îmbrace. — Fă cum tc’i pricepe, căcî tu ai fă
cută, tu së şi dcsfacî. Eu îţî dică rămasă bună.....
şi plecă.

A (lisă .şi cum a disă aşa a şi făcută.
A trecută pe lângă Kădiţa, nu i-a disă nicî „népte 

bună," a încălecată pe cală, şi a plecată la curte.
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xvrn
Pc dr u ni fi logofétulu era cuprinsü de o bucurie, 

împreunată cu puţină temere.
Era însă o temere plăcută.
Tşî închipuia că va găsi pe Măruţă tristă şi că 

îndată cc’lă va vedé se va mira, dér îi va píré bine, 
îlfi va erta şi între ei vorn reînvia érâsY reiat iu ni le 
din trecută.

„Au foştii bănuelî fără temeiă,“ disc clu. „Unu 
omu ca mine nu se uită la aşa ceva; Măruţă e fată 
cum se cade!“

Cu câtă se apropia mai multă de curte, cu atâtă 
inima lui bătoa mai tare, şi’şî ţinea calulu în freu, ast- 
fclfi încâtă, când era apropo de curte, calulu d’abia 
înainta.

Timpulu era plăcuta. Plouase, .dór se sventaso 
férte repede, şi era o récére, care îi priia de totă bine 
logofătului. Era senina şi luna se arătă pe ceru cu 
lumina ei palidă, pe care o răspândea peste întréga 
împrejurime.

Matciu se apropiase de gardulă curţci bocrescî. 
Descalecă, îsî leagă calulu de unu stâlpă, şi sta astfelu 
pironită si se uita din când în când printre nucleic 
gardului, la căscidrelo din faţa casei oră boercsci.

In căscioră ardea luminarea.
Mateiă era férte mişcată, şi par’că se mulţămea 

cu atâta, par’că’i ajungea că a vedută lumină în căs- 
ciora, unde altădată sta de vorbă cu Măruţă.

Voia se se întorcă.
Nu se întérse însé, ci rămase lângă negrulu söu 

si se uita cu jale la elă, ca şi cum s’ar ii uitată la 
ună pretină, delà care ar fi aşteptată ajutoră.

„Ce va dico Măruţă?“ îi trecîi prin minte. „Nu

I
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va fi supărată pc mine?« îşi gândea elfi şi frămentân- 
du-se în astfelă de cugete nu cuteza să între pe portiţa-

Inima însë îlu hotărî.
Puse mâna pe reteza portiţei, întră şi merse dea* 

dreptulü la căscioră.
„Am să’i spunü că au foştii numai vorbe; am 

së’i spunü că n’am nimicii cu fata scutarului,.... numai 
atâtfi am së’i spunü, ca së scie,... şi apoi d’aci’n colo 
îmi pasă, ori ce ar dice ea,“ îi trecu prin cap logofă
tului, şi încurajată de aceste gândiri, puse mâna pe 
cleşniţa uşei delà căscioră şi întră.

înăuntru era Rada
Logofôtulü nu băgase bine de séma, lui i se părea 

cu’i Măruţă, der îmbătrânită de supărare.
Merse pănă aprópe de Rada, îşi şterse puţină o- 

cliii, căci i se părea, că are o pânză peste ei, şi deo
dată se opri când se convinse' că nu’i Măruţă. Scia 
că Rada’i rea de gură, şi că’lă va mustra, si de aceea 
nu’i cădea bine că s’a întâlnită cu ea.

— J)a ce ai păţită logofete ? — începu Rada. — 
Ce ai păţită de ţî-aî mai adusă aminte de noi? Unde 
să însemneză că în sfârşită, măoară în ajunulă logod
nei d-tale, totă ţî-aî mai adusă aminte de noi? — 
Astfelă grăi Rada şi cu ochii îlă măsura pe Mateiă 
din tălpi pănă în creştetă.

— N’am venită la d-ta! — (Jise logofătulă. — 
Am venită la Măruţă! — adause elă si se uita în 
drépta şi în stânga, se întorse apoi repede cu capulă 
spre uşe, căcî i se păruse că s’a mişcată uşa, si 
dea că vine Măruţă. Se convinse însă că nu vine ni
menea.

nu

cre-

Maruţa... Măruţă s’a dusă de alaltăerT, — grăi 
Rada dândă din capă. — Cine scie unde va fi ea 
acum !
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La aceste cuvinte unu fiorii ca unu fulgera îi 
trecii lui Mateiă prin corpii, şi se simţea aşa de fără 
putere, încâtă sta se cadă de pe piciére.

— Da cc ai cu Maruta? —întrebă Rada după o 
mică pausă. — D-ta n’ai cu ea nimicii: acum ai cu 
Ilona lui nen-tău Dumitru.

Aşa grăi Rada, însă aceste vorbe au fostă grăite 
cu multă răutate, ceea ce s'a putută vedea din tonulă 
apăsată şi din strâmbătura ci când a vorbită.

— Dér d-ta cc ai cu mine? — se răsti logofă- 
tulă. — Spunenű cc ai? Ort te-a pusă cineva judecătorii 
peste mine? Am venită aci la Măruţă..., n’am venită 
la d-ta !

— Iac’aşa, — grăi Rada dandu’şT în pumni, — 
iac’aşa... ai venită la Marnia şi urai găsită pe mine! 
F rum os ă, logofetc, — admise ca mişcând din capă, — 
tare frumosă tc-ai purtată! Ai mersă la oile scuturului!
Aşa vedi__ dér de una bine clic:;... cine ce are cu
d-ta? D-ta te duci la cine'ţj place, şi’ţi place cinc’ţî 
vino la socotelă!

Logofătul ă rămase o bucată do vreme fără să clică 
ceva; rămase neclintită şi nu făcea altceva, decâtă îşî 
primbla privirea din pămentă la Rada, şi delà ea erăşi 
în pămentă.

— Rado, — începîi Mateiă, — leliţă Rado, am venită 
să’ţî spună, adecă am venită să’i spună Măruţei că nu 
mă’nsoru.

— Şi ce ai să’mî spui mie? Do ce?—grăi Rada 
făcendă din buze nisce senine de nepăsare.

Logofătulă Mateiă ridică umerii, îi lăsă erăşt în 
josă, se uită la Rada şi cjise :

— Iţî spună... numai aşa ca să scii, şi să scie 
şi Măruţă,... să scie téfeâ lumea, că eu... nu mă’nsoră: 
— Aşa vorbi Mateiă şi se uită crăşi împrejură, şi se

12
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íntorse erăşi, spre use, căci erăşî i se păruse că a in
trată cineva.

— Nu’ţî fie frică, — înccpii Rada, — nu-ţi fie 
frică, că nu vine nimenea; că nu’i nimenea acasă afara 
de coconulă Nae, şi densulă... dorine. Cocóna Elef- 
tera a plecată la viă şi cu dumneaei s’a dusă şi 
Măruţă.

Mateiă căscă ochii la Rada mirăndu-se.
— Măruţă, va së clică, nu’i acasă ? — întrebă 

cam domolă logofetulă.
— Nu’i acasă. Şi pentru ce era së şi română? 

Să fie de nunta d-tale? Asta ’iar fi mai trebuită sër- 
mauei, după plânsulă ce I’a plânsă, de’i secase şi la
crimile !

— A plânsă Măruţă? — întrebă repede logofß- 
tulă şi se uita la Rada seriosă.

— Şi te miri încă? Nu cumva ’i-ar fi venită sfc 
rîdă? — accentua Rada.

Logofetulă era mâhnită de totă, şi de aceea vrii 
se iasă din căscioră. îi era ne ca zu că n’a întâlnită pe 
Măruţă, că n’a putută vorbi cu ea. Ar fi vrută së âsă 
din căscioră. Elă însă nu credea că Măruţă a plecată; 
din contră credea că este aici şi că póte, când va des
chide uşa së plece, se va întâlni cu ca faţă în faţă, şi de 
aceea râmase încă o bucată de vreme în căscioră. — De 
vorbită însë nu vorbea.

în sfârşită ne mai putându-se răbda, disc „nâpte 
bună“ si plecă.

— Stai logofete! Stai că am së te întrebă o 
vorbă ! — dise Rada, dor înzadară a (lisă ca, căci lo- 
gofotulu a lăsat’o singură. îi era târnă së mai rëmânîl, 
ca nu cumva së audă şi alte lucruri, cari decă le-ară 
fi audită, ar fi fostă pâte în stare së’i spulbere şi cea. 
din urmă r0măşiţă de nădejde.

'v
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Elu cş'i.
Sc cluse pe la grajdă, se uità ce cai lipsescă, şi 

s’a încredinţată ca cocóna Eleftera, de sigură, a plecata 
că tril Bucurescî, şi dccă a plecată cocóna Eleftera, a 
plecaţii si Măruţă.

Mateiu n’a mai vorbiţii cu Rada nicî unii cuventă, 
eşi pe portija şi încăleca pe negrul u seu.

Mateiu era călare, îşî mai aruncă cate o privire 
în drcpta şi în stânga. L se părea loculîî mai pustiu.

Dădii pintenï calului şi totii elii îlu şi opri.
Nil scia unde să mergă.
Se simţia însă amărîtă şi cuprinşii do o sferşelă.
Pe locu nu putea se stea. Trebuia se apuce îu-

cătrău-va.
Sc uita la ceru şi vădii stelele luminóse şi parcă 

îlu supărau. O lua cu calulii de-a fuga şi nici nu s'a 
mai uitată înapoi.

Calul îi fugia si ventulu ce’lă isbea în faţă îi făcea 
bine logofătului.

Elu merse, merse, si cu calulCi albii de spume 
ajunse la malulii Ialomiţei.

Când se vădii logofătulu lângă gârlă, unu fiorii 
îi trecii prin totu corpulfi şi unde vedea în apă umbra 
sălciiloru de pe mal fi, îlu cuprinse o frică, care nu ’şî-o 
putea esplica.

„La ce-am venită aici?“ îi trecii prin minte, şi 
după ce stătii o bucată de vreme buimăcită, întorse 
calulă şi apucă drumulă înapoi, şi mergendă, mergând u 
sc pomcm la otacă, descăleca şi obosită de sbuciumă- 
rile lui sulietescî, se trânti pe o căpiţă de pac.

Se năcăjea cu somnulă, dér nu putea adormi.
»Dumnezeule !" disc elă, „decă am greşită ceva...

ertă’ml“.
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XIX.
A doua di totă satulü nu vorbia de altceva de- 

càtu despre Mateiă, cil nu se ínsóra.
Aşa vorbea lumea, şi când vorbea astfelft nu era 

lucru puţinii, deórcce seu tarul fi Dumitru se întorsese 
de acasă cu fata, pregătita din creştete pană în tălpi 
pentru măritată, şi liotărîrea din urmă a logofătului era 
pentru elă o mare necinste.

, „Orî-cine vedea, că n’aro să fiă nimicii din tóté 
vorbele cu fata scuturului“, dicea unulă şi era plinu 
de bucurie că nenea Dumitru şî-a batj.ocurită cinstea 
casei. — »Căci bine că destulă ruşine a fostă că scu- 
tarulü şî-a adusă fata, dér încă să’şî aducă fata la gi
nere şi elă se o lase încurcată!“ dicea al tul ă — „Asta 
totă este prea multă! De una însă... aşa'i trebuc soli
tarului. Ce a avută elă să se amestece în dragostea 
lui Mateiă şi a Măruţei şi să’lă încurce pe bietulă omă 
aşa cu nimica totă?“.

Aşa diceau unii, ér alţii diccau altfelă şi vorba 
era în totă sătulă şi fiecare vorbia cum îlă tăia capulă.

Erau şi omeni, cari îlă ţineau de rău pe Mateiă 
că a făcută pe scutarulă Dumitru să?sî aducă fata şi 
apoi să rîdă de ea. Tote acestea însă nu puteau ajuta 
întru nimică nici seu tarului nicî fie-si, căci logofătulă 
nu vrea să’i ia fata şi cu deasila nu i-o putea da.

Mateiă, după cele întâmplate, nu prea venea prin 
sată ; elă însă audea de tote câte se vorbiau despre elă, 
a ud ea şi bune şi rolo, dor nu-i păsa nimică.

„Tréba lui Icnaclio“, dicea elă în sine, „elă să des
facă aceea ce a făcută!“

Mateiă ora tăcută şi’sî făcea vorbă mai numai cu 
bucătarulâ George, căoî singură acestă omă nu’i vorbea 

. cu vre-ună gândă ascunsă. De ceilalţi se ferea, îi ocolea
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calc dc-o poşte; cu deosebire insa nu'i plăcea să se în- 
telnescă cu Ienache, îi plăcea să fie singură, ca necon
turbată de nimica se se pută cugeta în tignă la Măruţă.

lncetulu cu încetulci trecură (lilele una câte una, 
fără ca Mateifi se fi simţită altă mişcare dccâtă dorulă 
lui neastâmpărată do a o vede pe Măruţă. Vrea să 
pună odată capătă lucruriloru acestora, cari l\iu fră
mântată atâta vreme, si numai aşa se putea face acesta 
cu desăvârşire, decă se va însura şi dc*că însurându-so 
va lua de nevastă pe Măruţă.

Odată însă, o lună după plecarea eocénéi Eleftera, 
a fostă sguduită logofătulă Mateiu de o sei re, ce era 
prin gura umeuiloră. Nu era lucru puţină şi dc aceea 
se nu prindă pe nimenea mirarea spunendu, că în diua 
când mai ântâiu a undită acea scire, n’a mâncată ni
mica Mateiă, ei a stată tută djuliţa pe gânduri, aşa în- 
câtă nict chiar bucătarulă George n’a îndrăsnitu să’şî 
casco gura înaintea lui.

Era grozavă dc supărată Mateiă şi se simţea de 
iotă nenorocită, căci credea că numai căsătoria cu Mă
ruţă va pune sfârşită vieţei sale neliniştite şi acum so
sise scirea că Măruţă__  s’n căsătorită cu unu băiatu
bogată.

Era de totă tristă şi amărîtu Mateiu.
A doua di de dimineţii sta răzimată de o şiră dc 

pac si se uita în pămentă. Faţa lui era galbenă şi 
ochii ca de oină uedurmitu. Sta astfolă răzimalu şi 
par’că nici prin gândă nu’i trecuse ca să se uite la mun
citori, să le împartă munca, să le dea porunci seu să’i 
ţină de scurtă.

Aşa sta elă şi aşa l’a găsită şi coeonulu Nae când 
a venită pe la otacă.

— Da ce’i cu tino Mateiă? — întreba coeonulu
Nae mirându-so.
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Mateiü tresări, ca şi cum s’ar fi deşteptată din- 

tr’ună somnu după unu visu, care’lft obosise, şi cum tre
sări, era buimăcită; se uita la stăpânulă-său dreptă în 
ocbï şi par’că se simţea ruşinată.

După o bucată da vreme răspunse coconului Nae 
şi’i spuse că’i bolnavă şi că n’a durmită tóra nóptea. 
Nu stătu însă multă de vorbă, ci pleca în tréba lui.

Deşi supărată, totuşi avea clipe în cari credea în 
sine că nu va fi adevărată sei rea ce o audise.

La câteva clile, după ce a audită soirea despre 
măritatulă Măruţei, Mateiă nu mai era aşa de tristă, 
cu tóté acestea totă mai multă se ferea de lume, totă 
mai multă îi plăcea să fia singură. Impresiunea duro- 
rosă, cei-o făcuse la începută acea sei re, perduse multă 
din puterea ei, ér cugetulă că nu va fi adevără se în
tărise în elă aşa/de mulfen^incâtă adeseori Mateiă dicea 
în sine că Măruţă de sigură nu s'a măritată.

Aşa dicea Mateiă, dor aceea ce dicea era do
rinţa lui.

Ună lucru mai aştepta elă. Dorea să vină cocóna 
Eleftera şi să se convingă pe deplină, dccă Măruţă s’a 
căsătorită seu ba. Nu mai vorbea cu nimenea şi totă 
ce simţea ţinea ascunsă în sine.

După şese săptămâni cocóna Eleftera se întorsc la 
moşie. Era de totă veselă.

Măruţă însă... într’adevără că n’a venită şi nici 
că mai putea veni, căci avea bărbatulă ei şi acesta n’o 
mai lăsa de lângă elă.

Mateiă se convinse despre adevărulă scirei ce 
se lăţise şi rămase ca trăsnită.

Totă lumea dicea că logofătulu are să’şî facă 
jferşitulă într’ună felă séu într’altulă, căci e cu nepu
tinţă ca un omă, care a ţinută atâtă de multă la Ma- 
.•uţa, să mai póta trăi după cele întêmplate. //r/

'
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Acesta însë nu s’a întâmplată.
Logofôtulii era ca trăsni tu şi nu mai avea astâm

pără nici se morgii undeva nici să stea la unu locă.
Era în ncastâmpără şi în niscc asemenea momente 

se aşeda pe unu mfiidană de pământă, îşi proptea cotele 
pe genunchi şi privea în josü.

Ofta greu şi de multeorî modulă nopţei îlîi afla 
neclintitei pe ace] ii maidanu, care ora ;mormântulă ma
mei sale. i

* *
Timpulîi este trecătorii şi cum trete par’cft arunca 

o pânza grosâ peste totă ce amu păţi tuşi par’câ ort 
câtă amu vré se ne punemu în momentele nostre de 
bucurie séu de întristare, ce le-amu avută, nu este cu 
putinţa.

Nu este cu putinţa şi acesta este o mare fericire
pentru noi.

Mateifi încetul ii cu încctulîi şt-a mai uitata do 
Măruţă, şi mâhnirea şi né caz ulii, ce le suferise în urma 
patimei salo, se prefăcură într’unu simţii de antipatie 
pentru lumea acesta.

Nu mai era elfi vehemontulă călăreţii de odinioră, 
nu mai era jucăuşul ii înfocată de dcmultă, nici omulă 
do chefu de mai nainte.

Se stâmpărasc.
* *

Trecură 15 aut de dile de când s’a măritată Mă
ruţă şi logofătulă Măteiă era totă neînsurată. Nu mai 
audise nici o veste despre ca şi nici nu scia unde 
se află.

Ca prin visă îşi mai aducea aminte de protinia, 
ce o avusese cu acostă fată, şi deşi d’abia îşi mai a- 
ducca aminte, totuşt avea o mare mulţămiro de câte 
ort se cugeta la acclă timpii.

V'.
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Şi se cugeta adeseori, căci totă natura lui ora.pri- 
inciosă la aşa ceva. Trecea adeseori prin minte acela timp 
de odinioră şi de câteori era în apropierea căscioreloră 
din faţa caseloră boereseï, seu ai ren, unde petrecuse cu 
Măruţă, nu se putea ca mulţumirea lui sufletescă se nu 
se mărescă şi se nu aibă clipe de o rară fericire.

„Am trăită şi eu odată!" grăia în sine uneori lo- 
gofetulu Mate iii şi când se cugeta şi la pretinii şi la 
pretinde sale de odinioră, când se gândea la Rada, la 
Rădiţa, la scutarulii Dumitru şi la bucătarulu George, 
dicea de multeori: „Ce este şi lumea acesta!« şi când 
dicea astfclu, clătina din capu şi se cugeta la micimea 
omului pe pământii.

Nenea Dumitru îşi măritase fata cu alţii logofeţii 
şi în chip ulii acesta şî-a mai molcomită năcazulă. Elu 
însă sărăcise rău şi acum ajunsese pe drumuri; gine- 
rc-său nu se mai uita la el ii şi totii sprijin ulii ce'lft 
mai avea ora din partea, logofătului Matoiii, caro avea 
o inimă de totă bună.

Ralia Rada murise.
.Murise şi leien. Stanca, nevasta, maşinistului, lăsând 

pe oapulu lui Icnache cinci copilaşi mărunţi mărunţei 
şi mâhnirea ce o pricinuescă astfelă de întâmplări omu
lui de inimă.

Bucătarulă George, câtă era de beţivă, s’a însu
rată a doua oră cu o fată săracă, suntă şese ani de 
(lile, dér copleşită de slăbiciunile beţiei şi ale bătrâ- 
neţei, ajunsese de rîsă şi de ocară, aşa încâtă chiară 
ncvastă-sa aştepta şi se ruga lui Dumnocjcu ca să’lă 
ia mai cu rend ă din vieţă.

Coco na E leftera s’a despărţită de bărbaţu-său. şi 
dintr’o pricină do nimică a plecată la părinţi la Buzău, 
ér coconulă Nae era supărată. Elă nu\şi mai putea 
vedea de trebilo sale cu atâta interesă şi era pururea 
neliniştită pentru copiii săi.
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Multe schimbări se făcură în 15 ani de dile !
Rădiţa trăia. Trăia săraca, dér nemulţămită că 

din ce în ce îmbătrâncsce, şi femei ca Rădita trac seu 
forte rău când se cugetă că perii albi le copcrîi fruntea.

Rudira trăia, dér logofetulu Mateiü nu mai mer
gea pe la cârciuma ei, căci o ura din suHetü.

Tetă petrecerea lui era în prejma maşinistului, cu 
care vorbea adesea, şi în prejma solitarului Dumitru, 
pe care Iu ajutora.

Odată se aHa cu lenache la Domnie» la cârciumă 
şi chefuia dinaintea ómeniloru, lucru care începuse a1 Iii 
cam face, şi cum era în clieffi dise cătră pretinulu seu:

— AşiVi. mei lenache, că multe suferinţe şi multe 
prostii mai simtă în lumea asta!

— Multe de totă ! — grăi lenache. — Multe de 
totă şi când vedl că mai morgă tinerii la horă şi’şl 
petrecu cu lăutari şi şoptescu feteloră la ureche, te 
cuprinde par’că pe neaşteptate o durere şi te cugeti, 
că aceleaşi nenorociri, aceleaşi desamăgir! simtă scrise
şi pentru ei în cartea lumei.
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