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De acelaşi autóm:

Logofëtulü Matei, novelă 8°, 105 pagine.
JSiţă Dragă, schiţe din vieţa unni muncitorii, 

8°, 73 pagine.
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„Cum am së li-o facă, încâtă se pomenéscà câtă \ • 
vorCi trăi, se scie ei că asta a venită delà cocôua Ma
rita a lui Mitică. Aucjï colo, miserabilii ! Şi-apoi şi 
doctorulă së se lase dusă pe ghiaţă şi se se retragă ■ 
delà fata mea ? ! Asta n’o potă s’o uită nicî-odată.
Asta ml-a făcut’o cocóna Aglaia şi cu soru-sa, fusulă 
ăla ele femeiă, slăbiciunea slăbiciuniloră, înoată când 
te uiţi la ea, ţii-se pare, că vecii nisce óse înşirate.. . 
Ea, care a avută atâta bine din casa nostră, së facă 
vorbe, së ne facă de batjocură în totă Rîmniculă, ca 
si cum noi amă fi trasă de mânecă. pe doctorulă, ca. . 
şi cum n’ară mai fi în lume băeţî şi mai buni ca * 
elă, ca si cum noroculă Olgei ar fi stată într’ună • 
doctoră \u

Aşa vorbia cocóna Mariţa într’o cjb când s’a în- • 
torsă delà Rîmnică. Era forte iritată în acea cji, căcî 
acum totă planulă, ce’lă avusese, era stricată, căcî 
rloctorulă, cu care era în vorbă ca şi sigură pentru 
fiă-sa Olga, din nisce vorbe s’a retrasă, ba ce a ne
căjită mai multă pe cocóna Mariţa, era că elă se' şi • 
logodise cu fata unui arândaşă de acolo, cu care fa- 
milia coconului Mitică era în duşmăniă.

Coconulă Mitică încă se afla de faţă şi nu vorbia 
prea multe, ci asculta la spusele nevestei sale şi se 
gândia, că într’ade vërü asta e ceva cam ruşinosă pentru * -
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casa lorö. Şi numai ce-i drepţii, tote erau terminate, 
şi deodată să’şî schimbe doctorulű părerea, ba ce-i 
mai multă, së se şi logodésca, şi încă cu o fată a 
unui omă, care era în duşmăniă cu ei ! Cu tote acestea 
élű privia lucrulü mai rece, căci după ce a sosiţii 
acasă la moşiă, după ce şî-a veclută gospodăria, care’lă 
ocupa multă, nu mai era atâtii de impresionată de 
vorbele auclite în Rîmnică.

Aşa se afla Mitică, dér nevastă-sa Marita era mă- 
niosă focă, şi cum şi delà fire era cam nervosă, nimenea 
prin prejură nu’i mai putea face pe placă.

„0 astfelă de batjocură pe capulu nostru, Mi
tică!“ — dise cocóna Marita scuturândă din capă si 
muşcându’şî buzele.

„Lasă, Mariţo, nu fii superată, se nu te apuce 
érásl durerea de capă.“

„Uf,a — grăi ea puimndu-şî amèndouë manile la 
capă, — „uf, îmi vine sô leşină, îmi vine së nebu- 
nescă. Së dică ei, că fata mea a remasă fată bă
trână, că nu o mai ia nimenea, că nu se scie purta 
cu lumea, că-i tăcută ca ună butucă, së mi-le spună 
mie în faţă, scândura acea de Aglaia, o neputinciosă, 
o söräciä.... së se lege de casa mea,.... asta n’aşă fi 
crecjut’o ! Dér las’, că am së le arătă eu cine-i Ma- 
riţa, am së facă eu së se mire o lume şi së me feri- 
céscà orl-cine va auc[i ce am de gândă së facă. — 
Veto, Veto, pune dulcétá şi fă o cafea.“

Yeta întră së vac|ă de ce o strigă, şi după ce 
aucji porunca, eşi. Coconulă Mitică, când a vë- 
cjută pe tênëra şi frumuşica Yeta, s’a ridicată de pe 
scaună şi începù sô se plimbe prin casă ca omulă, 
care este neliniştită de ceva. Elă nu mai asculta la 

. vorbele Măriţii, ci se plimba într'una şi din când în
- când se opria înaintea unui portretă de pe păreţii

•-
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oclăii. Rëmase în cele din urmă cu ochii aţintiţi 
asupra portretului, căci era alti mamei sale, şi cum o 
vedea sbîrcită la faţă şi betrână, îşi aduse aminte de 
ea, de câud era mai tênërâ şi de când ajunse nepu- 
tinciosă, şi mai pe urmă observândü unü inelü în de- 
getulü ei, îşi aduse aminte, că tocmai când se afla pe 
patulü de morte i-a datü lui unű inelü, pe care, spunea 
bătrâna, că şi ea îlü are delà mama mame sei şi că 
acelü inelü e bine së’lü porte în mână copii înainte 
de-a face pasulü câsëtoriei. Acum tocmai când erau 
în vorbă pentru Olga fata lord, se cugeta Mitică la 
inelü şi-i era grozavü de nëcazü, că l’a perdutü. E 
multă vreme de atunci. Nu-’i trecea prin minte, cum 
si unde së’lü fi pututü perde. După ce se uita câtă- 
va vreme la portretü, se întorse repede, căci intrase 
Yeta cu dulcâţa şi cu cafelele. Mitică se aşedâ lângă 
masă, şi pe când cocóna Mariţa era năcăjită de nu 
mai vedea cu ochii de măniă, pe atunci făcea elü 
ochi dulci Vetei, ér acésta îşi pleca privirea în josü, . 
şi uitându-se aşa cu coda ochilorü, băgase de sémá 

boerulü Mitică şi zîmbia drăgălaşQ fâcêndu-i-se 
douë gropiţe în obrajii ei cei rumeni. Ea eşi, ér 
stăpânii remaseră singuri.

„Veto“, începù Mitică, „Veto, unde a plecatü

pe

Olga ?u
„S’a dusü cu cabrioleta... spunea, că o dóré ca- 

pulü, dér că are së vină îndată,“ grăi Yeta crepândü uşa.
Mariţa lua dulcâţa şi bëù paharulü cu apă. 

Sorbi apoi odată din cafea şi începù vorba cu băr-
batu-sëu.

„Doctorulü are së se cunune de Duminecă în 
trei sëptëmânï şi së scii, Mitică, că mai bine së morü, 
decâtü së nu märitü pe Olga şi së nu facü cununia în 
aceeaşi cli. Chiar mâne mergü la Buzëu şi vorbescü
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cu surorile mele, şi am së intru ér cu Iorgu în vorbă. 
E bunii băiată, Mitică. Eu me mirü, cum de l’am re- 
fusatö. Uite, de câte-orî më ducü la Buzëu, îmï spune 
Susana nostră, că Iorgu într’una îi ainintesce de Olga, 
şi, de câteorî vorbesce despre ea, spune că unu oftată 
uşorii însoţesce vorbele lui. E amorezată băiatulă şi 
nu este bine së mai amânăm fi. Nici nu se póte. Pe 
Iorgu îlă cunoscü surorile mele, tlQ cunósce şi Olga, 
e de familiă forte bună, e advocată cu clientelă mare, 
şi apoi e băiată de salonü. Se’lö vecii Mitică, cum 
danţâză, së ved! ce complesantă este în tóté ale lui, 
ce curăţel ă şi ce cu manieră ! Este ceva ne mai po
menită. Potă dice, Mitică, că-i celu dintâiu băiată delà 
noi din ţâră. Më miră, cum am fostă aşa de prostă 
de n-ani măritat’o pe Olga încă de acum ună ană, 
când a cerut’o. Më miră, ce ne-a făcută së rămnimă 
la doctorulă căci nici înfăţişare n’are şi nici së se 
porte nu scie în societate de cocone.u

. . , După Ce cjise acestea, par’că mai însufleţise şi
era ceva mai liniştită de vorbele ce le auijise în Rîm- 
nică. In capulă ei treceau acum felă de felă de vi- 

* • suri si cu deosebire când se cugeta, că va înfunda 
gura lumei şi că toţi, câţi voră aucji, vorn rëmâné 
ca picaţi din eeră, era mulţămită şi i-se părea, că 
prea’i trece timpulă încetă si par’că ar fi vrută së’i 
tréca mai iute, căci mâne avea së plece la Buzëu, së 
pună lucrurile la cale şi së facă tóté în bună rên- 
duiélá.

. „Vii şi tu, Mitică, mâne la Buzëu ?u
„Eu nu mergă, căci nu’mï potă lăsa afacerile. Si 

apoi de ceVu
„Ca së .vorbesc! şi tu cu Iorgu.u
„Eu nu më amestecă. Ţl-am spusă, ca së fad 

ou surorile tale cum vei crede mai bine. Eu o’sin-

■ ■ ».
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gură dată am vruţii sô facă, când cu arendaşulă din. ■ 
vecini, şi şi acum mé căescă, că a’am făcută. M’am 
uitată la tine şi la Susana şi la celelalte din Buzëu. 
De atunci v’am lăsată în pace. Eu îlă cunoscă pe 
Iorgu, nu-i vorbă, nu-i băiatO rëu, dér mie nu’mî prea 
place meseria lui. In cele din urmă eu, cum ţl-am 
spusă, am afacerile mele cu moşia şi tu poţi merge 
la Buzëu.0

„Adecă cum, Mitică? Va sô clică tu nu vréi se 
te amesteci? Nu vréi şi tu së norocimă fata, căci 
uite, pentru Dumnecleu, Olga este trecută de 25 de 
ani. Ce mai vréi sô aşteptămă, şi-apoi o scii pe ea 
cu ideile ei nemţesc!, fire-ar fi fostă afurisită diua 
când m’am hotărîtă së o trimită la Drescla. Au(ll idei 
la ea, că puţină îi pasă décà së mărită ori ba! Vecii, 
Mitică, noi avemă doi copii, pe Olga şi pe Nicu. 
Acum së dicemă, că Nicu e băiată şi va îngriji elă 
de sine. Elă înv0ţă bine, se va face medică, îşi va 
face elă norocu în lume. Dér Olga? Nu trebue noi 
së stăruimă, sô ne batemă capulă sô o asigurămă, 
căci cum are sô fiă, decă va rômâné nemăritată ?"

„Bine, Mariţo, eu mô învoescă, n’am nimică de 
cjisă. Dér sô o întrebămă pe Olga, décá se înVoiesce 
şi ea, décá vrea sô se mărite după Iorgu“.

„Cum, Mitică? Lace sô o mai întrebămă. Noi 
cu Susana şi cu Zoiţa punemă la cale tóté lucrurile 
şi Olga trebue sô se învoiéscà. Aucjî acolo ! Par’că 
noi avemă sô o întrebămă multă, par’că ea scie ce-i 
trebue, ea are së asculte de noi şi sô facă ce-’i (}i- 
cemă. Aşa se facă lucrurile în lume. Fetele ce sciu . 
ele, ce pracsă au ele, n’au sô facă altceva, decâtă sô 
asculte de părinţi, căci părinţii nu vreau röulä fete- 
loră loră! Şi apoi sô vecjî, Mitică, Susana soru-mea 
şi Zoiţa simtă încântate de Iorgu, spună că are se .

*• ,
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fiă o mare fericire pe Olga, décá îlü va lua. Este 
unö băiatu şarmanţii şi cochetö, de nu stă altuia îna
intea lui. Spune Susan a, că o lume umblă după elii, 
cu tote acestea elü ţine la Olga şi décá se însoră, 
are ideile sale, şi nu se uită, ca fata së fiă frumosă, 
ci mai mulţii ca së fiă de tamiliă bună şi studiată. 
Elő spune, că într’adevërü Olga i-a rëmasii la inimă, 
de când i-a audită ideile şi de când a vëdut’o 
disputândü cu o damă mai bătrână. Trebue se 
scii Mitică, că Iorgu e unü băiată şi jumătate... 
Ce mai aranjamentă avemii së le facemă în ca
sele nóstre din Buzëu, aşa că pe viitorii şi noi 
vomü fi mai mulţi şi vomă ţină casă deschisă şi vomă 
da soarele à la Bucurescl. N’ai ideiă, Mitică, câtii sunt 
eu de fericită, şi par’că vădii, că tóté au së mérgá 
bine, şi că Olga are së fiă cea mai norocită fată din 
totü Buzëulii“.

„Bine, së facemö cum r]icî tu, eu sunt învoită“, 
grăi Mitică şi voia së plece së mai dea puţină faţă 
cu omenii lui, cu deosebire cu logofötulö Alexe, mâna 
dreptă a sa, fără de care n’ar fi putută sta la moşiă 
nici unii minută.

Pe când eşia Mitică, pe atunci întră Olga veselă, 
şi pe când mamă-sa o săruta, ea îi spunea, că s’a în
tâlnită cu leica Smaranda, cu mama lui Vladîî, şi că 
a vorbită multe cu densa şi că-’i place de ea, deórece 
este o prea bună feraeiă. limai spuse, că a întrebat’o, 
décá n’a scrisü ceva Nicu séu Yladă delà Vi en a, căci 
i-a visată acjî nópte şi i-s’a făcută doră de ei.

:
:

:\

-

:

i

Cocóna Mariţa dise, că n’a primită nici o scri- 
sóre, dér că are së-’i spună ei ceva de mare însem
nătate.

„Te rogă, Olgo, tu fii cuminte. Së nu te su-

.• *
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peri, décá nu s’a putută face ou doctorulă. Scii tu.... 
vorba nóstráu.

Olga asculta cu tóta luarea aminte.
„Doctorulă clin Rîmnică s’a logodiţii cu alta şi 

peste patru sëptëmânï are cununia. Nu trebue se te 
superi, Olgo, căci vomit îngriji noi de tine. In scurtă 
vreme vomit isprăvi tóté.

Olga era emoţionată, căci lucrultt se întâmplase 
după aşteptările inimei sale.

II.

Olga întră în iataculit sôu şi o veseliă se vedea 
în faţa ei. Era veselă, că mediculü nu se mai inte- 
reseză de ea, era veselă, că se amână căsătoria, căci 
ea nu-’lü putea suferi, şi când îşi gândia că ar fi pu
tută fi silită la acestil pasit, par’că o strîngea cineva 
de gâtti.

Când intra, îşi întôrse vioii sëi ochi prin iatacü 
şi începù s0-’şl mai aşe^e cărţile, ér după aceea, fără 
s0-’şl dea semă de ceea ce face, se aşe4â la piană şi 
începù unü cântecii, pe care forte deşii îlü cântase 
lui VladQ, amicului ei din copilăria. Nu termina cân- 
teculă, se ridica de pe scaunQ şi mergêndit la mes- 
cióra ei de scrisă, scotoci printre hârtii şi lua în mână 
o epistolă, pe care o primise de curêndtt din Yiena. 
Se propti de pianit, scóse scrisórea din plicit şi ceti 
partea din urmă :

„Iţi facil cunoscută, că am terminată teza de 
doctoratu, am presentat’o şi s’a primită din partea 
comisiunei esaminatóre, şi astfelă credă, că în deours 
de-o lună voiu trece şi esamenulă orală, şi apoi fiindă 
isprăvită, mô voiu întorce în ţâră, şi credă că voiu 
ave destule înlesniri pentru a-mî face cariera. Nu-i

2
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vorbă, mô. gândescă la multe de-odată şi tot-déuna 
mî-aducă aminte de întrebările,. ce mi-le făceau prie
tinii în Bucûrescï, căci de câte-orï m’am íntorsö în 
vacanţe, şi orï-unde m’am întelnită cu cunoscuţi, me 
întrebau „ce më facü ?“ Nimenea încă nu m’a între
bată, ce studieză, şi tocmai întrebările acestea nu 
mô lasă a fi aşa optimistă în aşteptările mele. Eu nu 
sciu ce mô facă“....

Olga se opri cu cetitulă, rômase puţină pe 
gânduri, dér mai apoi întorcêndü epistola la pagina 
a doua, ceti:

„Intr’o sală a esposiţiei, am admirată rară tablou, 
care m’a făcută sô mî-aducă aminte de ţ4ra mea, şi 
totdeodată sô me cuprindă ună doră nespusă de casă, 
astfelă că, deşi sunt în anulă din urmă de studiu, 
totuşi par’că m’a apucată ună urîtă grosnică. Eu, şi 
doră! vei'dice, şi cu totă zîmbetulă binevoitoră, cu 
care vei însoţi acéstá mărturisire, îţi spună, că aşa 
este. Y ei fi curiósá sô cunoscl tabloulă, şi mai că în 
„rôutatea meau, cum spuneai adeseori în şugubeţele 
tale vorbe, aşăfiîn stare sô lasă, ca la întêlnire se’ţl 
descriu' tabloulă. Cu tote acestea ţi’lă descriu acum, 
ca se combată epitetulă, ce mi-l’ai dată, că adecă 
eu sunt „uneori“ neisprăvită la vorbă, şi că după o 
introducere interesantă, în locă sô spună aceea ce am 
de spusă, ciontez vorba cu „lasă că-ţî spună altădată“. 
N’aşă vré s6-ţl vatömä sensibilitatea ta, dór totuşi în ca- 
drulă unei epistole îmi mai dă mâna s0-ţî facă câte-o 

. mică observare, ér tu, după cum te ' cunoscă, o vei 
lua ca .ceva prietinescă şi vei fi „neînţel0sau, care nu 
te superi-de poveţe şi de îndrumări. Acestă „lasă că 

• .. îţi spună altădată“ îşi are şi elă noima sa şi de multe
ori, fărâ s0-ţî cjică ceva, ai înţelesă aceea ce am vrut 
se.-ţî spună. In sferşită iatä-mö pe acelaşi drumă ca

1
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şi pănă acum. Făcu introduceri şi nu me mai apucü 
do lucru. Ei, află, că tablould acela este încântătord: 
o fată, care la marginea unei păduri şâde pe iarbă 
verde şi leagă unii mied buchetaşd de flori albe şi 
albastre. Pörulü ei frumos d este despletitü şi’i aco
pere spatele şi partea dreptă a peptului, ér printre . 
şuviţele perului se zăresed vioii ei ochi... Atâta şi 
nimied mai multd ! Dér, uitându-më la aceld tablód, 
pădurea mi-se părea cunoscută; era par’că leasa din 
marginea moşiei şi o bucuriă îmi cuprinse sufletuld“.

Olga nu mai ceti. Se uita pe feréstrá şi und 
zîmbetd drăgălaşd se ivi pe buzele ei delicate, în toc
mai cum se ivesce zîmbetul la copiii cei mici, când vi- 
sézà pe maica Domnului. Nici când nu scrisesë Vladd 
aşa ceva şi acestd pasagiu era und contrastd multd 
mai mare în scrisorile seriöse ale lui, pentru ca Olga 
së nu întelégâ, ce a vrutd sô spună Vladd cu aceste 
rêndurï. Ea înţelesese încă de multd iubirea lui Vladd 
şi atâtd era de sigură despre acésta, încâtd o singură 
vorbă era de-ajunsd, pentru ca und visd atâtd de 
desd visatd së se facă realitate.

Olga stinse lampa şi se aşedâ din nou la piand 
şi începù cânteculd favoritd ald lui Vladd ; în iatacd 
străbătea lumina veştedă a lunei şi se îngâna cu o 
candelă, ce licărea sub iconă în unghiuld iatacului. '

Era o mare plăcere pentru Olga a cânta pe lună şi a 
privi dusă la opaeţuld din candelă. De multe ori 
stase astfeld, cu fratele ei Nicu şi cu Vladd, în lunile 
de vară, de multe-orî a scurtatd nóptea în meditaţii 
plăcute, ocupându-se cu dulcile amintiri şi împletindd, 
din cele mai frumóse flori ale imaginaţiunei sale vii, 
cea mai perfectă cunună a viitorului ei. De-aceea cânta 
ea astfeld şi de aceea era perdută sub adierea unei ; • 
fericiri mari. îşi aducea aminte de Vladd, de orele
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plăcute ce le-a petrecută în tovărăşia lui, de feluritele 
idei ce le-a prinsă din vorbele pretinului seu, de bo
găţia cunoscinţeloră lui şi era mulţămită de mişcarea 
sufletului, ce i-o producea ocupaţiunea cu arta. In 
apropierea lui Vladü era veselă, îi trecea timpulă 
mai repede, ér când se afla singură séu cu alţi cu
noscuţi noi, o apuca urîtulü. Ea 'lă înţelegea pe Vladü, 
îlü apreţia şi ’lü iubia. învăţase multü delà elü şi ’şî 
însuşise tóté. vederile, ba chiar şi câte o apucătură 
mai stângace a lui. Vorbiau multe împreună şi tot- 
déuna, când se despărţiau, le venia greu lucrulü 
acesta, astfelü încâtü, când se apropia timpulü plecă- 
rei la Viena, Olga era de totü tristă. „Cu câtü va 
pleca mai de timpuriu, cu atâtü se va întôree mai 
repede, şi după ce va fi sf0rşită“, îşi gândea ea ade
seori plină de mulţămire, „nu se va mai duce“.

Erau deprinşi unulü cu altulü ca doi fraţi şi, deşi 
simţiau o părere de rău, când se despărţiau, cu tóté 
acestea, nici unulü nu destăinuia eeluilaltü acest lucru.

Şi Vladü învăţase multü delà Olga şi o şi recunoscea 
elü, când avea prilejü să-şi facă vre-o mărturisire de 
acéstá natură, căci numai ce-i dreptű, Vladü era cu
noscută într’o vreme ca ună omă rece în totă firea 
lui, şi adesea se spunea despre elă, că nu are inimă, 
însă încetuiă cu încetulü în tovărăşia Olgei sejschim- 
base cu totulă.

Olga, după-ce aucjise scirea ce i-a spus’o ma- 
mă-sa, se perd use în meditaţii, dér meditaţiile ei din 
acéstá sérá au fostü curmate prin intrarea Vetei în 
iatacü, căreia ea-i (jisese să vină în fiecare sérá la 
ea, să o mai înveţe câte ceva, să-i dea câte-o povaţă 
bună, să-i cânte pentru a’şî trece vremea, deórece ea 
îşi făcea societate mai numai cu sine, şi chiar în Bu
zău séu în Rîmnică, când se ducea câte-odată, ră-

.
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mânea puţinii, şi par’că totdéuna se afla streină. La 
mâtuşile sale petrecea destulű de bine, aşa după 
îsî putea petrece Olga Ia nisce omeni cu unü felüde 
spoială de cultură, cu tóté acestea ea se mulţămia şi 
cu atâta şi nu vătăma nicî-când pe vre-una din ele, 
nicî chiar atunci când acestea îi spuneau mereu, că 
este nemţoică rece ca ghiaţa şi că nu se scie purta 
cu „cavalerii“. Olga asculta cu răbdare orl-ce i-ar fi 
spusü mătuşiJe şi avea în ea mulţămireasufletăscă, că se 
înţelege mai bine pe sine, şi totdéuna par’că ar fi do- 
ritü în astfelü de clipe să aibă pe Vladü în apropiere, 
căci singurü Vladü o pricepea, o stima şi’i împlinia 
voile. Când mătuşile îi diceau, că de giaba a fostü 
la Dresda, căci nu scie să’şî descliidă gura când vede 
unü cavalerü lângă ea, şi că mai cu trecere suntü fe
tele crescute în casă, atunci Olga ofta, şi spunea mătuşilor 
ei, că nu găsesce materialü de vorbă, că ce scie ea nu 
interesézá pe tineri şi ce’i spunü tinerii nu o intere- 
sézá pe ea. Er altă-dată, când mătuşile ei îi 4i°eau> 
că purtându-se astfelü are să rămână fată bătrână, ea 
îşi esprima mirarea prin câte-unü gestü, pe care numai 
ea îlü înţelegea, — ca şi cum ar fi disü, ce nenoro
cire mare ar fi acésta, de óre-ce era convinsă, că 
Vladü este singurulü cu care ar puté fi ferioită. „De 
câtü pe unulü fără capü“, c|icea ea câte-odată, „mai 
bine să fii tu fără capü, şi apoi cu „cavalerii“, de 
cari îmi spui, mătuşico, cari n’au nici inimă, n’au 
nici pricepere, m’ar apuca urîtulü.“

„Bine c’ai venitü, Veto! Dér ce? Te vädü îm
brăcată ca de sërbâtôre!“

Veta sta în picióre lângă uşa iatacului şi nu 
răspundea nimicö, dér plecà ochii în pamêntü şi apoi 
iute îi ridica şi se uita la Olga.

„Ce-i?“ întreba Olga, mişcândă din capü şi

cum
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zímbindü. „Ai venită së’tï povestescü mai departe din 
Robinsonă?“

„Nu“, grăi Veta şi se mişca ín drépta şi în 
stânga şi apoi apucându’sî băerile delà sorţii, le duse 
la gură, dér îndată după aceea le lăsa érasí josű.

Olga aprinse luminările şi, deşi Yeta se îmbiase 
së facă ea acestű lucru, nu o lăsa. I-a venitö curiosă 
acestü „nu“ alű Yetei şi de aceea îi dise së sédá pe 
scaunü.

!

: • „Apoi spune’mï Yeto, de ce ai venită? Nu tï-a 
plăcută povestea lui Robinsonă ?“

„Ba mi-a plăcută forte multă, coconită, dér astăr]î 
am venită ca s0’ţî spună ceva.u

Olga se făcu. seriosă şi asculta.
„Am venită së’tï spună, că’să férte nenorocită, 

pentru-că eu sunt amoresată în logofătulă Alexe, şi 
vödä că alte fete din sată scornescă felă de felă 
de vorbe despre mine, şi mî-e, că voră aurji bo- 
erii şi..., dér fiindcă faţă de d-ta coconiţă... îndrăs- 
nescă, am venită së më destăinuiescă.“

Olga zîmbi şi intra în vorbă cu acésta fată, care 
era abia de 17 ani.

„Şi cjicî, că eştî amoresată.... ori îndrăgită în
Alexe ?“

„Cum îi vré, coconiţă, şi amoresată şi îndrăgită, 
destulă, că décánu l’aşă vedea într’o rji pe Alexe, aşă 
fi în stare së’mï pună chibrite ’n apă şi së beau“.

„Bine, Yeto ! Dér se cuvine la o fată aşa ceva, 
se cuvine ca o fată së umble cu astfelă de lucruri?“ 

Yeta, cum şedea pe scaună, pleca ochii şi în
dată după aceea începu së vorbéscà. Mai ântêiu cu 
ochii plecaţi, ér mai apoi uitându-se ţîntă la Olga. 

„De ce së nu se cuvină? Aşa e în lume, co-
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coniţă, de aceea ’să băeţii, ca së placă feteloră, şî-apoi 
déca n’ar fi aşa, de sigurii ar fi altfelă.“

Olga se fâcii şi mai curiósft; ei îi plăcu. rëspun- 
sulii verde alü Vetei şi de aceea intrà mai de-aprópe 
cu ea în vorbă şi-i părea de totű bine,[că astă sérá a 
venită mai de vreme.

Ună orologiu, ce era la Olga în iatacă, bătea 
orele nouë şi suna atâtă de înfundată, încâtă ţi-se 
părea că este în depărtare.

„Ei, bată-te pôcatele tale, Veto, că nostimă eşti 
cu vestea, ce mi-ai adus’o. En spune’mî, cum a dată 
acéstà năpaste pe capulă tëu.“

„Năpaste? Aş, coconiţă, nici poveste, este feri
cire, dér nu năpaste.“

„Ţie ’ţî place de Alexe, după cum spui, dér lui 
îi place de tine?“

„îi place, coconiţă“, întrerupse repede vorba 
Veta cu o bucuriă, care se vedea din mişcarea,' cu 
care a spusă aceste vorbe. „îi place“, adause în co- 
pilârésca ei naivitate.

„De uude scii?“ întreba Olga şi ună oftată uşoră 
eşi din peptulă ei.

„Ml-a spus’o elü. Së vet}!, coconiţă. De când 
am venită aci la D-vóstrá, a făcută ce a făcută şis’a 
întolnită cu mine. Mai ântêiu se uita aşa .cu ocli! 
mirătorl la mine, ca şi cum ar fi disă: „Vino dragă 
lângă mine“, cum este scrisă în „Doră“, şi după aceea 
mu’mî mai da pace de locă, ci totdéuna se lua după 
mine şi odată, uitându-se în drépta şi în stânga, më 
apuca în braţe şi... mï-a spusă...“

„Ce ţî-a spusă?“
„Mî-a spusă tocmai cum spună băeţii din. Bucu- 

reşcî, cum e scrisă în „Doră“ şi în „Amoră“, ml-a spusă
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că më iubesce şi că dé că eu nu’lă voiu iubi, elă se 
împuşcă. Inchipuesce’ţî, coconiţă, unü báiatú atâtă 
de frumuşelă ca Alexe së-lü vedï într’o bună dimi- 
n0ţă mortű?!u

„Tu credï, că are së se împuşce?
„Nu credü, pentru-că eu îlü iubescü.u
Olga zîmbi aşa pe ascunsă.
„Ei bine, Veto, së-fï spună şi eu unu lucru. 

Cine iubesce într’adevără, acela nu spune îndată, 
acela spune mai cu greu, dér vedï aşa, fără së spună, 
că te iubesce... tu o simţi acésta.“

„Apoi bine, coconiţă dragă, eu am simţită. Pen
tru-că odată a cjisă, că vrea së’mï spună ceva la 
ureche, şi ală cioriloră, atâta më iubea de multă, în
oată nu mî-a spusă nimică.u

„Nimică?“ întreba Olga.
„Chiar nimică ! Adecă së vecjï“, începù Yeta 

şi’şî mişca frumosulă ei corpă în drépta şi în stânga. 
„Së vedï, coconiţă, căci de aceea am c|isă că-i ală 
cioriloră, pentru-că elă în locă së’mï spună...“

„Bine, bine“, întrerupse Olga, „dér ascultă së’tï 
istorisescă o poveste. Së nu fiă şi la tine numai vr’o 
închipuire. Ascultă s0-ţî spună. In ţ0ra nemţâscă trăia 
mai de multă ună filosofă mare. Era omă cam urîtă 
şi după alte tóté avea şi o ghiabă în spate. Odată a 
făcută cunoscinţă la băi cu ună negustoră bogată 
dintr’ună oraşă cu numele Hamburg. Negustorului 
atâtă de multă i-a plăcută de filosofă, încâtă l’a ru
gată, că décá vr’odată va trece prin Hamburg, së 
se abată pe la elă şi së’lü cerceteze. Ei se despăr
ţiră. Peste doi anï de cjile, eălătorindă odată filoso- 
fulă prin Hamburg, merse pe la cancelaria prietinului 
sëu, pe la negustorulă, pe care’lă cunoscuse la băi.
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Acesta rëmase mulţumită de visita filosofului. „Së 
vii şi pe acasă pe la mineu, dise negustorulû, „së 
prândimă împreună, së bagi însë de sémâ, că eu 
am şi fată mare“. Filosofulă pleca şi se îmbrăca 
cu haine mai alese şi merse la locuinţa negusto
rului. Fata lui era o frumseţe ne mai pomenită. Ea 
tocmai se ocupa cu idea, că ore este destină în lume 
séu ba, şi cum se întêmplà, tocmai întră filosofulă, şi 
după ce i-se présenta şi:i spuse cine este, fata îlă sur- . 
prinse cu întrebarea: „Este destină în lume?“ Filo- 
sofulă, omă deşteptă, cum era, dise că este. „Së ve^î, 
coconită“, începii filosofulă. „Eu am fostă destinată ca 
atunci, când më voiu însura, së iau o fată ghebosă, 
dér eu am protestată şi am disă : „Nu voiescă...,o fată 
se cade söfiä frumosă“, ér pentru ca së împartă sortea, 
am cerută, ca gliiaba së fiă la mine în spate, şi soţia 
mea së fiă frumosă.

Veta rëmase cu ochii mari uitându-se la Olga.
„Apoi së ve(jl, Veto ! Atâtă de multă i-a plă

cută acesta vorbă fetei negustorului, încâtă după o 
săptămână s’a căsătorită cu filosofulă.“

„Aşa este, coooniţă Olga. Pré adevărată, tocmai 
aşa mi-se pare că e destinulă meu, să iau pe Alexe, 
cu tóté că elă n’are ghiabă“.

Olga rîse cu hohotă.
„Ascultă, Veto, ce vréu së’t.ï spună. Sciamă, că 

ai së cjicl că aşa a fostă destinulă, dér tocmai din . 
acestă poveste se vede altceva.“

„Eu credă în destină, coconiţă!“ grăi Veta. 
„Védő că destinulă meu este Alexe, căci altfelă cum 
venea elő, nitam-nisamă, sö’ml spună că më iubeace, 
şi că décâ nu...u

„Ascultă, Veto. Şi eu credă în destină, dér nu 
aşa după cum gândesc! tu. Ei bine, să ne întbroemă

2 •j
:
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• la vorba ta. De ce mi-ai spusă despre logofëtulü 
Alexe?“ dise Olga, fiindcă vedea, că nu esté înţelcsă 
de Veta.

Veta dëdù din umeri.
„Ţi-am spusă“, grăi ea după câteva clipe, „pentru 

ca sô. rogi pe boerulă. së le dieă celorlalţi së ine 
lase în pace, sô nu umble cu intrigi, căci póte Alexe 
së se supere pe mine, şi atunci eu de sigurii mi-aşi face 

! mórte“.
„Ii voi spune, Veto, dér acum suntfi obosită şi 

n’aşă.mai rômâné“.
• Veta eşi.

Olga rômânêndû singură, se răzimâ de dulapul0 
ei eu-cărţile, sta nemişieată şi clătina din capă.

„Ce este uşurinţa de minte!“ cjise ea într’ună 
. târcjiu. „Dér cine scie cum va fi natura ei, căci o 
vëdü că tare i-a suciţii minţile. Se vede că’i fată fără 

. părinţi, ajunsă în valurile lumei. Pécatulö ei, că este 
şi'frumuşică. Aşa’sd lucrurile în lume. Ea biata de 
ea n’are nici celă mai micii motivă de a iubi pe

• Alexe. Acestü logofötti e cunoscută în totă împreju
rimea ca ună fantastă şi ca ună om fi fără caracteră. 
De altmintrelea are hază, sărmana Veta! — „Nulla 
dies sine linea“, îmi scria odată .Vladă si fie aceea, 
çâ sô nu lasă nici acéstá seră fără a însemna ceva

! în „notiţele mele“, am sèîi scriu lui Vladă totă con- 
yersaţia ce am avut’o cu Veta. Elă póte o va folosi 
pentru scrierea vr’unui .foiletonă. La totă casulă am

• .* së’i pună cestiunea destinului şi’lă voiu ruga së trac
teze într’o epistolă asupra acestei întrebări. Eu am 
unele vederi în privinţa destinului, dér totuşi p.ar’că 
nu am destulă siguranţă, şi . când îmi va deslega 
•Vladă acéstá întrebare, nu më mai îndoescă. că më va 

.lămuri-mai bine. Aşa şi facă. .

-r
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Se asedà la mescióra ei de scrisă şi’sî facù câtorva 
notice într’ună caietü alô sôu.

După ce scrise aceste notiţe, începù să’şî des- 
pletéscà frumosulü ei përü şi se cugeta fără së vré 
in acea clipă la tabloulö, despre care a amintită 
VIad a în epistola din urmă, arunca o repede privire 
în oglindă şi rîse. Işî lega apoi perulă cu o batistă 
albă, si mai uitâudu-se puţintelă asupra celorîl scrise 
in caetulă sëu, sublinia cuvêntulü „destină“, se íntórse 
apoi cătră iconă şi începù së se închine.

• .•

XXX.

Gocőna Mari ţa a plecată la Buzöu, ér coconulă 
Mitică esi cu cabrioleta din curte şi iacii o plimbare 
pe moşiă. Aşa pe la 1Ó óre se apropia de arraană, 
şi cura simţiră omenii despre venirea boerului,. se pu
seră mai cu dinadinsulă la muncă. Logofeţii lui strigau 
la muncitori şi alergau sprinteni delà şira de paie la 
maşina de treerată şi mai cârpeau din când în c.ând 
pe câte cineva cu biciulă îndemnându’lă la muncă. 
Muncitorii mai leneşi, cari se ascuuseseră după şiră, së 
tragă ună puiuleţă de somnă, eşiră la ivélà. şi se înr 
treceau în a ridica paiele de prin prejură şi în 
a umbla repede ca omidă dé ispravă. Boarii, caii 
mânau şese boi ca së tragă funia de sîrmă, plesniau 
din bicele loră. ,grămec]ile de paie se suiau uşoră de 
totă pănă în verfulă muntelui de şiră, pănă lângă 
macaraua, ce era la căpătă. Lângă maşiuă era o 
grămadă *de grâu, câtă o piramidă egipténâ, ér 
lângă machină unii. încărcau ţepănîi, ér nisce ţi
gani şi ţigan ce duceau la ciură .şi. aruncau în ma- 
gaziă. Ţăranii veniseră pentru transporturi la gară • 
şi astfelă era o gălăgiă, ce te asurcjia. Nu putea fi
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triştii nici unü boerö vëdêndü' acéstà mişcare şi sci- 
indă,că berechetulö anului acestuia ilö va scóte din 
tóté încurcăturile afacerei saie, cu tote acestea 
boerulü Mitică trecea cam nepăsătorii prin armanu. 
Elő rămase cu trăsura la o parte şi chema pe logo- 
fôtulü Stanü, ca së afle cum stau lucrurile în armanu. 
Stană, unű bäiatö vioiu şi numai inimă, nicï n’aştaptase 
aii chemată, ci îndată cea clărită pe boerulü, a aler- 
gatü la cabrioletă şi a datü mână de ajutorii visiti- 
ului când a luată şleaurile.

„Câţi muncitori suntü cu toţii. Stane?“ întreba 
coconulü Mitică şi’şî arunca privirea în armanu.

„Apoi de, boerule, am mai primită astăc]î vr’o 
şepte Olteni şi vr’o cinci ţigance; nu se putea altfel, 
căci la coda maşinei, la plévá, nu au vrută së mai 
stea muncitorii cei vechi; este şi muncă neplăcută“.

După ce se mai gândi puţină, îşi scóse ună ca- 
ietă din buzunară şi apoi grăi :

„Cu totulă voră fi aprópe 80 de lucrători. Dér 
nici nu’mî ajunge, căci câtă este în armauulă nostru, 
nu afli la trei arendaşi.... e şi mare moşia, boerule!“

Mitică sta răcjimată în jeţulă sëu şi’şl netezia 
mustăţile lui stufóse.

„George, du-te niţelă prin magaziă şi pune pu
ţină orză pentru acasă“, ii clise boerulă.

Visitiulă pleca scuturându şl mereu biciulă seu. 
Eiă merse pe la machină, unde învârteau nisce ţi
gance, le şopti în trécôtü o glumă bocănă şi apoi 
alerga la slujba sa.

„Ai aucjită, Stane ?“ începu boerulă.
Stană dëdù din umeri, căci şiretă, cum era, se 

făcea a nu înţelege pe boerulă.
„Ei, apoi Tarn socotită pe Alexe şi i-am dată 

drumulă. Vecjî de te portă, ca së te am pe tine în

- '__-___ _
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lucii. Me şi săturasemă de elő. Nu’lö mai puteam ă 
suferi, căci delà o vreme se dase la beţiă, se ţinea 
totö de ştrengării şi mie nn’mî place së’mï vëdô lo
gofeţii umblândă forfota“.

„De, boerule“, grăi Stanü prefâcutü, „nu eră elfi 
tocmai ticăloşit, dér cum spui d-ta, delà o vreme prea 
se ţinea strună de chefuri, parcă elă ar fi fostű stă- 
pânulă moşiei. Aşa ’sü omenii pănă când nu’i simtă 
stăpânii. Eu ml-am făcută datoria, v’am spusö totă 
ce-am sciutű despre élű, nu mî-aţî crec}ută, ba odată 
cocóna Mariţa m’a luatù cu furca lungă, çlicêndu’mï 
că ’să pismătareţă. Şi-apoi dé unde, boerule î Nu mai 
múltú decâtă în sëptômâna trecută mî-a spusö unű 
pándarű, că Alexe a prinsă nisce drumeţi dejugaţi 
cu 16 capete şi că pe locű li-a luată o jumëtate de 
polű. Aşa cjëu... şl-apoi a datű. elő la curte banii? De 
unde ! S’a pusö călare şi într’ună sufietű à alergată 
la cârciumă la Bădiţa şi a făcută unű chefă pănă a 
doua fji şi apoi la muncă şî-a pusă şeaua câpëtàiu şi 
a horcăită totă înaintea de amécjï. Ve(jï, aŞa ceva eu 
n’aşă putea face. Am prinsă şi eu nisce Români de
jugaţi, lî-am luată jugăritulă şi Fam pusă în so
coteli“.

J,)icêndô acestea, întorşe foile în caetulu, ce’lu 
avea în mână, si’i arăta boerului.

Boerulă Mitică se uita în însemnări, ér logoié
iul ă Stană pleca ochii în pământă .şi sta smerită aş- 
teptândă pe boerulă së vorbescă.

Mitică îi dëdù însemnările înapoi şi’lă bătii pe
umeri.

„Vecjl së-rnï faci ispravă, şl-apoi së scii, că vei 
fi mulţămită“.

„Aşa, boerule, aşa am de gândă. Nu’să eu ca 
Alexe, së më ţină de tote fetele. Eeă şi mai adineauri
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vorbiau ţăranii, că Alexe umblă după Vota şi că top 
ai casei suntă învoiţi se i-o dea de nevastă. Apoi 
este Veta de nasulCi lui V Yeta, cum e frumuşică, se 
liă niţelă mai îmbrăcată, ar puté fi chiar coconă“.

Mitică se mişca la aceste vorbe şi, terminândö 
conversaţia, se dete josü din cabrioletă şi pleca că- 
tră arm an u.

Logofëtulü Stanű, care ’lă însoţia, începii se
strige :

„Mai încetă la maşină, că aveţi s’o înfundaţi, şi 
voi delà machină nu risipiţi, că ve croiescü pe amên- 
douë părţile“.

Intorcêndu-se apoi cătră magazia, îmbărbăta pe 
fiecare, ér în cele din urmă. vërjêndil pe sacagiu, îi 
striga së aducă apă la vaporii şi se mâne întrunii 
sufletü, căci de se va opri maşina, îi va sta capulfi 
unde’i stau piciórele.

Mitică îşi cunoscea logofétulü. 11 ü vedea că-i 
şiretă, dér deocamdată n’avea ce së rjică, căci dase 
drumulă celui mai vechiu şi celui mai harnică dintre 
toţi logofeţii, şi acum trebuia së ia lucrurile aşa după 
cum suntă. Elă merse lângă grămada de grău, lua 
ună pumnii de grăunţe, îlă scutura printre degete .şi 
ilă asverli pe grămăcjue. Luâ încă odată, îlă privi do- 
aprópe, apuca câte-ve grăunţe în dinţi si ce i-a mai 
röiriasü, a băgată în buzunarulă hainei.

Logofëtulil nu’şi mai curma poruncile, ci întruna 
striga, când unuia, când altuia, si cu coda ochiului 
trăgea la stâpânu-sëu, së se convingă décâ-lë aude, 
décá’l bagă în sémá şi décâ’i face pe pofta sufletu
lui sëu.

Pe când se odichnia boerulă la umbra unei co
libe făcute din ramuri de ştej arii, se vedea o cabrio
letă venîndă de cătră armană. Era Olga, vesel totă,ă de
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şi Veta, fata din casă. Cum ajunse, sé dete josă 
fata boerului şi alerga la tată-său cu o bu
curia nespusă şi’i arăta epistola primită adî delà Vladö.
Ii spuse, că Vladű a făcută esamenulă de dootoră şi 
că va veni; deasemenea că Nicu s’a pusă pe carte 
si se pregătesce pentru esamene. Ea arăta, că se bu
cură mai multă de Nicu, deşi bine se putea vedé, că 
ea e veselă şi pentru unulă şi pentru altulă.

Mitică rernase cam indiferentă şi’i ceru c] iar ele, 
carï au venitü delà Buzău.

Olga era nemulţămită de acâstă nepăsare.
Intr’aceea veni şi Veta lângă stăpână-sa şi dădu 

„bună-diuau, ér boerul Mitică se ridica de pe bancă şi 
lua diarele, ce i-le adusese Veta, şi când le lua, brodi 
de’i apucă şi mâna Vetei.

Se făcu îndată mai cu inimă si începu cu Olga 
së vorbéscâ de epistola lui Vladă.

Ţăranii de prin prejură lucrau bărbătesce, dér 
acesta nu’i împedeca de a arunca ochii la Olga, la 
Veta şi la boerulă Mitică.

„Ore de ce va fi aşa tristă Veta?" cjicea unu 
argată, ér celălaltă dedea din umeri şi’şl vedea de 
Includă söu în semnă adecă, că nu póte sei. Alt.ulă 
mai bătrână se mira, cum de Olga este aşa de sim
plu îmbrăcată şi cum de boerulă nu s’a ridicată de 
câtă când a venită Veta. Ală treilea admira frumseţa 
Vetei şi găsia o forte mare aseménare cu boerulă 
Mitică, aşa în câtă ar fi putută crede ori şi cine, că 
şi Veta e din familiă. Şi numai ce-i dreptă, era şi fru- 
mosă Veta, aşa că’ţl atrăgea luarea aminte şi apoi 
îşi purta corpulă ca o şerpoică, încâtă ar fi băgată " 
în ispită şi pe eelă mai sfântocă bărbată. •

Veta. merse la cabrioletă şi aştepta pe stăpână-sa,
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ér Mitică vorbia cu Olga despre Nicu, când şi când 
mai cjicea câte-o vorbă şi despre Vladă, şi aşa spuindü 
multe de tóté o însoţi pe Olga păna la cabrioletă.

Vi si ti ulii se sui, de asemenea Olga şi mai pe 
urmă Veta. Mitică li-a dată mână de ajutoră, şi fi
indcă caii erau neastemperaţî, dise visitiului së ţină 
bine hăţurile, şi’şî permise astfelö a ajuta şi pe Veta 
la suirea ei în cabrioletă. Era delicată de totîi as- 
tădî boerulü, cu atâtă mai vertosă, că alungase delà 
moşiă pe logofetulft Alexe, care sucise minţile sărma
nei Veta.

Cabrioleta pleca, ér Mitică rëmase uitându-se
după ea.

„Së mergemö la pădurea din marginea moşiei“, 
dise Olga, şi’şl plimba veselă ochii pe întinsa cârnpiă. 
îşi deschise apoi umbrela şi, rëmânêndü câte-va clipe 
în tăcere, se gândia la indiferenţa ce a arătat’o ta- 
tălă ei, când i-a făcută cunoscută, că Vladă a făcută 
esamenulă de doctoră. „Cum se póteu, îşi cjicea ea, 
„së fiă cineva aşa de rece la o veste, care ar trebui së 
înveselescă pe orî cine? Ună băiată ca Vladă, eşită 
dintr’o casă modestă, ajunsă prin talentulă sëu de a 
a fi trimisă cu o bursă a statului pentru completarea 
studiiloră, ună băiată cu atâtea cunoscinţe, un băiată, 
cu aşa simţăminte nobile, cum numai în ţâra nem- 
ţéscă am mai putută vedea pe când mô aflamű în fa
milia vëduvei G..., së nu atragă luarea aminte a ta
tălui meu? Asta nu mi-o potă esplica! Trebue că 
tata are pe sufletă nisce cugete, cari îlă împedică de 
a fi aşa cum ar trebui së fiă. Trebue că se află în
curcată în vre-o afacere, care’i răpesce liniştea, căci 
altft-dată vorbia tare bucurosă despre Vladă, ba une
ori cjicea, că are mare mulţftmire, că Nicu se află îm-

> a
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preună cu Vladü la Viena, căci totuşi va fi suprave- 
ghiatil elit în uşurătatea lui şi îndrumatti spre bine 
de sfaturile bătrânesc! şi de înţelepciunea adâncă a 
lui Vladü. Să nu dică tata nici unü cuvêntü, prin 
care să’şî spună mulţămirea faţă de Vladil?!... De 
Vladü, pe care îlîl stima forte multit şi pe care în 
vacanţele de mai nainte îlü avea nedeslipitü lângă 
sine, îlü consulta chiar şi în afaceri de moşiă, îlü ţi
nea la noi în casă, îi dase chiar o odaiă, şi acum. 
când Vladü are cea mai mare sărbătore în viéta sa, 
când Vladü este să vină acasă, tatălit meu să fiă aşa 
de indiferenţii V! Ore ce să fiă la tata schimbarea 
acesta?u

Muncită de aceste gânduri şi nedumeriri ajunse
la pădure.

„Să ne dămil josü, Veto, să facem ü o plimbare, 
ér tu, George, ved! de ai grijă de cai, să nu se în
tâmple ceva, cum suntü aşa de neastâmpăraţi.u

Pădurea era de stejarü tufă, şi stejarii erau cam 
rari şi pe josü nu prea era erbă, căci pe acolo um
blau vite în pădure. Ou câtü însă intrai mai înăun
tru în pădure, cu atâtü vedeai erba mai verde şi mai 
mare, ér prin ochiurile, ce se aflau ici, colea, te pu
teai desfăta în totă bună voia, căci răcorea şi adierea 
vântului te trezia din molatica căldură, ce ai suferit’o 
pe câmpii. Merseră mai bine de o jumătate de oră 
Olga şi Veta până la unü loeü aşa de bine cunoscutü 
din vacanţele trecute. Ele strinseră flori albe de 
sipică, albastre de cicóre şi fie-care era într’altă 
parte, căci fie-căreia îi plăcea să fie singură. După 
puţinii timpü Olga se aşedâ pe iarbă si începu să lege 
unii bnehet.il eu nisce fire de aţă auriă, ce le avuse la 
sine. Tueepù apoi se cânte, ér eeoulfi pădurei reflecta

2*
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sunetulü atâtă de mângăiosii, încâtü Olga simţi a, că 
se sferşesce de mişcarea ei sufletâscă.

. „Ce frumoşii cânţi, coconită!“ clise Vet a,. adu- 
cândft florile culese*- stăpânei sale.

„Cântă şi eu, că’mî place, Veto, şi :mî aducă 
aminte- de când eram în Dresda şi de escursiu- 
nile, ce le fáceamö în împrejurime. — Să vecii tu pe 
Nemţii aceia, cum se bucură când esti din oraşe, cum 
admiră natura şi câtă bucuriă simţescă ei, când iacii 
câte-o escursiune !u

„Mie nu’mî piacú Nemţii !u grăi Veta şi se aşecjâ 
şi ea lângă Olga şi'i da ajutorii, alegând ivi florile de 
sipică, de lipanii şi de cicóre.

„Ce nu cunoscl, nivţî póte placé,“ grăi Olga şi 
continua cu cânteculă ei ademenitorii.

Ventulă clătina vârfurile stejarilorii şi fruncjele 
crestate fluturau vesele şi sclipiau în raclele sórelui. 
Clopotele, delà o turmă de vite, se anejiau în depăr
tare şi strigătele ciobanilorü vestiau, că plecă turma 
la adăpată, şi o cântare de fluerii pătrundea din ce 

' în ce mai multă, ca şi cum s’ar apropia.
Olga tăcu şi uitându-se la Veta îi făcii semnă cu 

sprâncenele.
„Aucjl?“ dise ea. „Ce doină frumosă ! Aşa cântă 

ciobanii, când le e doră de casa loră. Ai mai aiujitii 
tu vr’odată aşa ceva, ai înţeleşii tu vr’odată farmeculă 
flnorului păstorescă, ai înţeleşii tainicnlă dorii, ce pă
trunde inima la cântarea doinei

Veta se mira. Ea sărmana nu mai esise nicăirî 
din BucurescI şi, deşi băgase de séma deosebirea 
vieţei de oraşă, totuşi nu’şl putea tălmăci bucuria 
Gigei şi mvi putea înţelege starea ei sufletescă. Veta 
avea altă ideiă despre o domniseră, ea nu mai v«-

:
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tj use în vioţa <‘i o fată ca pe Olga şi de aceea as
culta mai mulţii, pentru ca së’ï facă plăcere, dér nu 
era mişcată de impresiile ei, ci în nesőire admira pe 
Olga si nu'şl putea esplica, în ce adecă simte ea atâta 
farmecü.

„Vecii, Veto, tu nu pricepi taina ce se află în 
natură, şi sufietulil tëu este atâtü de rece, când elin 
trebui së salte de bucuriă.“

Tocmai terminase Olga buclietulü, se uita la elő 
si voia së se ridice. Intr’aceea sosi călare păduraruhl 
Mărimi, se dedit jostt de pe calu şi cu pălăria în mână 
dise „bună diua.“

„Da ce-i, Marine V Ce te-a făcuţii së dai pe
V caicea :
„Apoi de, coconită, am vedutil trăsura D-vóströ 

si anul cred util ca së lin şi eu prinprejurö. P’aci um- 
Mă si vulpi si câni si se nu vi-se întâmple ceva.“

Olga rîse şi se uita la Marinö, care sta totú cu 
pălăria în mână.“

„Punem capii pălăria !“ grăi stăpâna şi apoi îlil 
întreba de vênatü, îlO întreba decă are pui de turtu
rică si decă le póte aduce nisce prepeliţe pentru Du
minecă.

Mariiul rjise, că tóté se potü, decă vrea omulil, 
şi mai la urmă îi spuse, că de sigurii va face rostii 
do tote.

..Mai ţii minte, coconiţă,“ grăi apoi pädurarulü, 
„anü, pe vremea asta, era şi D-nu Vladü şi D-nu Nicu 
pe aci prin pădure, şi umblamtt cu dânşii la vênatü V 
Mai ţii minte, când ai rugatü pe D-nu Vladü së nu 
pusce în cele douô turturele, ce se guguleau pe o 
ramură uscată? — Mi-adueü aminte ca acum, că D-nu 
Vladü n7a puşcatil, ér D-nu Nicu a trasă în ele şi a



28

doborîtă po una. D*ta ai plânsă atunci şi tc-ai su- 
pöratä.“

Olga era cu ochii urjï ele lacrimi si asculta cu 
dragă spusele lui Marinii.

„Ei,.
şi D-nu Nicu, dér D-nu Vladă, ce bucuroşii sta de vorba 
cu mine şi’ml spunea felü de felű de poveţe !“ is
prăvi Marinii vorba clătinândă din capu.

,,Lasă, Marine, că D-ta eşti harnicii !“ grăi Olga 
si’i dëdîi doi lei, ce’i avea la sine.

Marină (lise ,,sărută mâna“ şi băga banii in şer
pării, îi spuse apoi, că în leasa de lângă bordeiulă lui. 
unde suntă nisce perl selbaticî şi tufişuri de porumbe, 
se ţină turturelele cu cuiburile lorii şi că va face ebi 
rostă, deórece a lăsată vorbă la ună pretină şi scie 
că a îngrijită elă de aceea, ce'i făgăduise.

ce mai omă Domnulă VJadă. . . nu-i vorbă

,,Să vedl coconiţă, ce’să acolo de turturele si de 
porumbei sëlbaticï; cu tóté acestea,“ adause elă 
meşteşugă trebue la vènatii, căci păserl mai simţitor«* 
ca acestea nu credă că suntă pe lume . . . Vine şi in 
vara asta D-nu Vladă?“ întreba Marină în cele din 
urmă, uitându-se veselă la stăpână-sa.

,,Aşa credă, Marine, căci tocmai a terminată cu 
şcola,“ c}ise Olga şi se pipăi la haină, unde avea scri- 
sórea, şi bucuria se vedea în ochii ei scânteietori.

Olga şi Veta porniră spre cabrioletă, ér Marină 
le urma trăgendu’şî calulă de dőlogl. Până la tră
sură multe mai spuse Marină din petrecerea de astă- 
vară, despre inima bună şi de mintea ageră a lui 
Vladă.

mar«*j ;j

Veta nu prea vorbia, ea se mira, cum de Olga 
e aşa de vorbitóre şi cum de bagă în seină pe Ma
rină şflă ascultă. „La BucurescT n’ar face un lucru 
ca acesta o coconiţă,“ îşi gândia ea, dar nu grăi ni-

.
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Intr’iui tare]iu vëclêndô o gălbineală pe scorţa 
stejariloră, întreba pe Marinö, de unde vine acésta.

,.Dela criveţele de iarnă şi delà Dumnedeu,“ rôs- 
punse Marinü scurtă şi’şl urmà calea sa.

Ajunseră la cabrioletă şi se sniră. Vizitiuiă trase 
bice cailoră, ér Marinű încălicâ şi pleca prin pădure.

Olga arunca ochii spre pădure şi se bucura iu 
sine de vorbele lui Marină şi când se cugeta că peste 
puţinii va veni Vladii acasă, o apuca unii tremură de 
bucuria.

mică.

Când eşiră diu leasă, se înfcelniră cu ciobanii, 
cari mânau turma lenosă la adăpată, şi Olga, după ce 
se uita din ajunsă la mersulă turmei, se adresa cătră 
Veta cu vorbele :

„ Vedî, Veto, câtă frumseţe este în acestă mersă 
ală turmei. Când te uiţi pe marginea pădurei, 
cum römänä arborii în urmă, cum înainteză vitele, 
cum alergă cânii iu drépta şi in stânga şi cum trântă 
ciobanii, n’ai decâtă să’ţl închipuescî acestea câte le 
vedî înaintea ta, făcute cu colori pe pânză séu pe 
hârtia, şi ai unu tablou din cele mai frumóse.“

Veta dëdù din umeri.

' i

„Eu nu sciu coconiţă, dér multă mö miră de D*ta, 
cum vorbiai .şi cu Marină în pădure. La Bucuresci 
aşa ceva ar li neauzită, căci ce poţi înţelege delà 
uuû mojică şi nnă nespălată ca Marină.“

Olga zîmbi, dér îndată apoi efise :
„De-aceea nu’mî place nicftirl ca la moşiă.“ 
Atâta grăi Olga şi apoi tăcu şi tăcută a femasă 

până la curte.
In curte o aştepta lelea îâmaranda, aurjise 

Olga o chema la ea în iatacă,

• !

că a scrisă Yladă. 
îi spuse că Yladă a terminată şi că are së vie. La
crimi de bucuriă curgeau pe faţa bëtrànei şi şi-le
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ştergea biata femei ă cu mâneca fiola cămaşa oi cea 
albă. Mai vorbi ce mai vorbi cu Olga şi, fiind-că 
voia së fie acasă la ea, se se bucure singură în sine, 
nu zăbovi mulţii.

Olga începîi së citéscà din nou epistola în totil 
cuprinsulü ei.

„E tocmai pe timpulü secerişului şi sciu, că a- 
colo va fi multă trébá, dér ceea-ce îţi facil cunoscuţii 
este. că eu sunt după secerişil. Aclî am fostű pro
movaţii în aula universităţii la gradulil de doctorii 
.şi astfehl, după ce voiu face o mică escursiune în El
veţia, voiu pleca pentru vro doué sëptëmànï în Franţa, 
apoi pe Dunăre pănă la Sulina si în fine . . . . voiu 
veni la moşia. Află, că Nicu s?a apucaţii de esamene 
si nu va veni în vacanţa acesta, căci vëcjêndu-më pe 
mine terminata. sra pusii pe carte. Din serisórea ce 
mi-ai trimis’o am vëdutü. că te preocupi de idea des
tinului. Crede-më însë, că sunt sub impresiunea 
unei bucurii, care nu mô lasă a’ţl desluşi ideile mele 
în acéstá privinţă, si scusá-mé, décá serisórea acesta 
nu póte fi mai cuprinrjetóre. In scurtă vreme ne vonul 
vedé, ér pănă atunci spune complimentele inele la 
ai voştri, mamei multă sănetate, ér ţie iţi trimitil 
frăţesc! salutări.'1

După ce o ceti, puse serisórea iu masă şi 
eşi pe afară, căci era pe timpulti mesei si avea se 
vină tatălil ei delà armauű si mamă-sa delà Bűzén.

IT7\

Era într’o Duminecă pe la li ore, când venise 
delà Buzëu Susann, sora cocónei Mari ţa, eu D-lil ad
vocaţii Iorgu.

Iorgu fü poftită în salonü şi începù a vorbi eu' !
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Mitică, ér Susana şi Marita se duseră în odaiă la 
Olga.

„Ei bine, Olgo, ai înebunitîî? Cum se facT tu 
una ca acesta? Trebue să vii în salonit, căcT altfel fi 
ar ii cea mai mare necinste pe noi.“

„Mamă.“ dise Olga cu lacrimile în ochi, „mami. 
de ce vréi sé me nefericesc!?“

Cocóna Mariţa rămase o clipă fără a soi ce se 
răspundă, ér soru-sa Susana începu mai aspru la ea.

„Cum ? Ce cred! tu, că a.şa e cuviincioşii .şi că 
aşa are se se porte o fată bine crescută? Ţî-a mersă 
vestea câtă est! de sălbatică şi de fără şicft în socie
tate, şi-apoi acum să’lă refuzi şi pe Iorgu? In ce te 
încrec]!? In averea lui Mitică? Apoi nu scii cum 
suntü acjl daraverile, că te pomenesc! în baltă, când 
ţi-o ti lumea mai dragă, şi în cele din urmă, cu arăn- 
dăsia e lucru, scii aşa, te afli când de-asupra, când 
dedesuptö. Cam póte să’ţl între aşa ceva prin capă, 
cum ai să laş! pe domnulă Iorgu singură în salonă? 
Asta ar fi bună!“ grăi Susana şi era aşa de aprinsă, 
de mai nu mai scia ce’i ese din gură. „Se ne fac! 
pe noi de ruşine, să venimă noi cu elă aci, să ne 
facemă tapagiulă, ce ni Taină făcută în Buzău?.... 
Ce ai de cugetă tu? Spune-ne şi nouă, ca să scimă, 
pentru-că vorbesce totă Buzăulă, şi toţi sciu de ce 
amfi venită la moşiă cu Iorgu. Nu cumva te gân
desc! la altcineva, nu cumva te-a apucată dorulă de 
doctorultt din Rîmnică, de nemerniculă acela, care s'a 
lăsată să fia terîtă de capriţiile unoră stricaţi ?u

Olga ofta şi nu dicea nimică.
„Mai iute, dragă,“ grăi mamă-sa blândă, ér după 

aceea continuă aspru: „Nu ţ-ii tu samă de noi? 
Spune, ce ai de gândă, şi nu mai umbla cu prostiile 
tale, oare le-ai cetită prin cărţi. Nu ne face do ru-
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şine. căci asta ni-ar mai trebui. Imï vine së turbeză 
de nëcazü când sciu, că peste doué sëptômânï face 
doctorul A . . .grăi iritată cpcóna Marita şi’şî propti 
capulü în palme: „Uf, îmî vine rôu !u . . . Eu nu sein 
ce së mai facă cu tine, aise rëmâi fată bătrână!“' 

Olga se uita lungii la mamă-sa, şi în acestă ui
tătură se vedea desperarea, de care e cuprinsă.

„Bine, mamă, vréi D-ta së o faeü?“ întrebă ea 
scurţii şi nu’.şl lua privirea delà densa.

„D’apoi cum ? Verjî bine, că aşa vréu !"
„Ei, mamă, eu nu te înţelegă. Cum pripiţi lu

crurile! Trebue făcută în clipa acesta? Eu nici niflrt 
ounoscü încă bine pe lorgu, ér din câtă îlă eunoseă, 
este ună omă fără inimă.“

„Ce gândiri próste îţi umblă prin capă,“ dise 
măt.uşă-sa Susana. „Eu vôdü, că Nemţii tëi ţi-au sucită 
creerii. Ce aştepţi tu? Vréi ună băiată mai bună ca 
lorgu? Nu-i destulă de complesantă, şî-apoi, Olgo 
dragă, trebue së scii, că atâta ţine la tine, atâta te 
iubesce, încâ-tü pe când erai în vorbă cu doctorul ă 
din Rîmnică, trăia retrasă de lume, era nefericită“.

„O, mătuşică, mătuşica!“ grăi Olga dândă
din capă.

„Ei, vëdü eu, că vréi. vedă eu că numai te faci: 
uite la ea, mă-sa, că acum îşi face toaleta si apare, 
în salonü, întincjendii mâna lui Torgu. Bietulă băiată, 
cum se topesce !“

„Adevărată că băiată !“ cjise Olga .şi’.şî strinse 
buzele, ca şi cum ar fi muşcată restul ă vorbei oră, ce 
avea së le spună.

Şi ce frumuşelă este, bată-lă norocului“ admise 
Susana. „Şi când se arată în societate, totă lumea 
îşi petrece, totă lumea împre jnrnlă lui se în vér
tesre“.
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„întocmai ca planetele în jurulă sórelui“, clise 
Olga cu nécazü, „numai că sórele are lumina sa 
propriă“.

„Noi nu înţelegemă filosofiile tale, fâ’ţî mai iute 
toaleta şi nu ne mai fierbe“.

Cocóna Marita începu së plângă şi’şî acoperi 
faţa cu amêndouë manile.

„Nu mai plânge, Mariţo, căci étá se îmbracă*, 
grăi Susana şi’i făcu semnă Olgei së’sï pună toaleta.

„Mamă, de ce plângi?“
„Cum së nu plângă, când tu nu vréi së asculţi 

de noi, şi tu ai së fii nefericită, căci ai së rëmâi fată 
bötränä. Tu nu’lă cunosc! pe Iorgu, ce băiată cum 
se cade este“?

„Mamă, póte că totă îlă cunoscă, dér elă de 
sigură că nu më cunósce.“

„Cum se nu te cunoscă? Nu i-am spusă noi, 
nu a aucjită elă delà întregă Buzëulü? Şi nu mai 
multă, tocmai erî, mî-a mărturisită, că’ţî cunósce 
inima şi e uimită de inteligenţa ta?“

„Mâtuşico,“ cjise Olga cu o faţă plină de com
pătimire, „mătuşico, acésta nu’i pentru mine nici o 
fericire ! Décá eu mî-aşă face aceeaşi convingere des
pre elă, atunci ar fi altceva“.

Susana îi da zoră mereu së se îmbrace, şi mai
apoi grăi:

„Nu cumva te gândesc! la Vladă, la Vladă ală 
Smarandei?... Curată potrivélá cu mojiculă decojană! 
Pëu, fără glumă, n’ai vré să’ţî fiă Smaranda sócrá 
şi Yladă bărbăţelă? Delicatulă

„Mătuşico, nu vorbi de rëu pe nimenea!“ 4^se 
Olga amărîtă şi începù së se îmbrace. „Iată, më’mbrao“.

Susana eşi şi merse la Iorgu în salonă. Bietulă 
omă sta de vorbă cu Mitică şi’şî arangia mereu când

j
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cravata, când gulerulö, când manşetele, şi aştepta în 
neastempără, ca së vie Olga, care scia elă bine, câ 
nu’lă iubesce şi că nu’lű vrea, Dér ce’i păsa lui de 
acésta, destulü, că avea asigurarea mame-si, a mătu- 
şilorCi ei şi a lui Mitică. Totă învoiala se făcuse şi 
acum mai îndeplinea o formalitate, pentru a nu se 
dice, că nu elă a umblaţii după Olga, şi pentru a nu 
pune la bănuială gentileţa şi inima sa.

„Olgo,“ grăi mamă-sa, „tu nu scii câtă ai së fii 
de fericită, tu nu scii câtă bucuriă simţii eu acuma, 
când te vădă îmbrăcându-te; îmî vine së te mănâncă 
de bucuriă.“

Aşa clise cocóna Marita şi cu ochii încă plânşi 
apuca pe Olga în braţe, o sërutà de două ori şi o 
privi apoi în faţă cu unü rîsü fericită, ca şi cum ar fi 
creclută, că Olga într’adevërü se simte bine şi că face 
şi ea aşa puţină ímpotrivélá, ca fetele, dér la urma 
urmeloră se simte măgulită de Iorgu, acestă odorö, 
care-i alesă pentru ea să’i fiă soţă în totă viăţa.

„Dragă Olgo, nu scii tu ce băiată bună este 
Iorgu, tu nu ’lă cunosc!, dér noi îlă scimil, şi să védi 
că ai să te miri, cum de nu l’ai putută cunósce mai 
înainte. Ei, spune’mi iute, aşa-i că te măriţi?“

Olga rîse. Nu cjise însë nimicö, ci se îmbrăca 
simplu, ca de obiceiu, fără să’şl ésá din fire de pre- 
senţa lui Iorgu.

„Dragă Olgo, ia haina cealaltă, că te prinde mai 
bine. Fă’mî plăcerea. E colórea favorită a lui Iorgu.“

„Ei, o iau, mamă, fiind-că clici D-ta.u

i

„Pentru Dumnecjeu, ce faceţi, ce are să gân- 
déscá omulă ăsta? Apoi bine, Olgo, te joci tu cu vii- 
ţorulă tëu, ce ai de gândă ? ’Mî spunea Susana, că 
te mai codesc!, că faci mutre. Bagă de sémá şi fii
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cu minte, pentru-că Iorgu e unii băiatîi, scii . . . nicî 
se nu mai cascî gura,“ grăi Mitică intrândîi în odaiă.

Olga era îmbrăcată şi cugeta în sine, că pănă 
una alta n’are încătrău, că trebue să se ducă în sa- 
lonü, să stea de vorbă cu élű, se cerce a’lü cunósce, 
şi totü amânându’lû së se întêmple dupé cum îi era 
dorulü inimei sale. Se reculese diu năcazulă, de care 
a fostü cuprinsă, îşi lua o faţă veselă, îşî supse pu
ţină buzele şi intra în salonű de braţă cu tată-său, 
cu Mitică.

,,’Ţî recomandă pe fiă-mea, pe Olga,“ dise Mi
tică zîmbindă cătră Iorgu.

.,A, ne cunósceraö,“ vorbi delicată şi cu ună 
surîsă pe buze advocatulă Iorgu, se ridica repede şi 
ca în fugă alerga la Olga, şi stândă dreptă înaintea 
ei, îi apuca frumiişelă mâna, o ridica în dreptulă urne- 
riloră şi i-o săruta. Lăsa în josă mâna delicată a 
Olgei şi întrebându-o, cum se află, se retrase ărăşî 
la loculö sëu.

Când i-a sărutată mâna, Susana s’a uitată la 
cocóna Mariţa, ér acésta plină de fericire sta emo
ţionată şi tremura ca o frundă de plopö.

„Sunt încântată, domnişoră, astăcll, căci de priiiia- 
órá vă salută cu o inimă plină de speranţă şi cu ună 
sufletă plină de doră.“

,,’Mî pare bine, D-le Iorgu,“ vorbi Olga şi se 
uita puţină cam neîndemânatică la acestă tânără, care 
era hotărîtă a’i fi bărbată.

„Credă, că sciţi intenţiunea mea. Sunt fórte 
fericită, că mi-s’a dată ocasiă să vă facă o mărturi
sire, care a sbuciumată multă vreme inima mèa, care 
mi-a căşunată multe nopţi nedurmite şi pururea o 
desperare, ce m’a muncită pănă la nebuniă.“

Olga era într’o situaţiă de totă neplăcută, deóre-
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ce, după cum vedea acum, măritişulii ei fusese pusă 
de multicelă la cale, şi îi era nëcazô, că Iorgu vine de
odată tronc cu o astfelă de mărturisire. „Vede că nu’lü 
vréu, vede că tóté s’au făcută fără voia mea, de ce 
óre stăruesce elő aşa de multă? Unu omù de valóre 
n’ar mai stărui, îndată ce ar vedé aşa ceva din par
tea unei fete. Acestü lucru îi arată fotografia sufle
tului sëu. De ce óre părinţii mei, şi cu deosebire 
mama şi mătuşile se grăbescă cu mine, de ce nu me 
voră fi lăsândă se hotărăscă eu asupra mea, asupra 
sorţei mele? Dér décá destinul ă meu va fi d’aşa,“ îşi 
punea ea întrebarea în gândulă ei, „dér décá eu sunt 
o fată, care trebue se facă drumulű acesta, atunci, o 
Domne, dă’mî putere, ca se potű îndura lucrurile ce 
më aşt0ptă! Ce nedreptate în lumea acésta, ca tu së 
vecjî că ceva nu e biue şi totuşi së fii în cele din 
urmă silită a crede astfelü cum eredő părinţii şi ru
deniile tale. Ce nedreptate este în lumea acésta, ca 
o fată së nu’şî potă spune voinţa sa. Noi femeile, 
sërmanele de noi, suntemö în tóté privinţele mai ne
îndreptăţite, şi chiar ceea ce ne place şi amö dori së 
posedemă, nu avemő curagiulö só spunernő, căci unö 
simţă, pe care bărbaţii nu’lő potă pricepe, ne spune 
într’una ca së fimă tăcute, së fimö modeste. — Suntă 
şi altfelü de femei în lume, şi în momentele de faţă 
eugetü, că acelea suntă mai fericite.“

Cu aceste gândiri se fráménta Olga şi lua şi ea 
parte la conversaţia, ce se desfăşura astá-sérá în casa 
loră. Par’că era obosită şi par’că vedea, că a şi 
intrată pe o cale nouă, care o va duce în contra vo
inţei sale într’o viâţă nouă, într’o vmţă, delà care ea 
nu aştepta nici o mulţămire. Mai cu greu i-a venită 
când Iorgu, după multe de tóté vorbite încolo şi în- 
cóce, i-a pusă directă întrebarea, décá consimte a’i 
„oferi mâna.“

0'
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Biata Olga rëmase încremenită. Orï-câte pre
gătiri vëduse din partea mătuşiloră şi din partea pă- 
rinţiloră, totuşi nu creduse, că încă astădî së i-se pună 
acestă întrebare. Décá ar fi fostü după voia ei, ea 
ar fi sciută ce së respundă, dér tocmai de aceea i-a 
fostă greu së dea rëspunsü.

Istéta de Susana, ca së o scótá din încurcătură, 
a trecută la mijlocü, a spusű că Olga se învoesce, şi 
în acelaşii timpă a propusă, ca së facă cu toţii o es- 
cursiune cu trăsura.

Iorgu imediată a fostă gata, deşi nici nu se o- 
dihnise bine. Biata Olga însë vedea, că nu’i lăsată 
în liniştea ei şi că din nou este pusă sub torturile 
iadului, de a se decide acum în clipele acestea fără 
amânare.

Ambiţiosa cocóna Mariţa ar fi înebunită së nu 
facă nunta într’o di cu doctorulă delà Rîmnică, ar fi 
înebunită, decă ar fi sciută, că Aglaia, care a umplută 
Rîraniculă de vorbe şi care şî-a bătută jocă de ea 
şi de întréga ei familiă, ar avé din nou prilejă së 
salte de bucuriă. Cine arii fostă în stare së opréscá 
pornirile acestea vehemente, cine ar fi putută pune 
stavilă hotărîrei luate de cocóna Mariţa şi de suro
rile ei?

T7\

Mitică rëmase acasă, ca s0’şî vacjă de afaceri, 
cum cjicea elă. Era în neastêmpërü şi din când în 
când privia pe feréstrá, ér mai pe urmă eşi în ciar- 
daculă caseloră sale boerescî şi se uita prin curte, şi 
în fine întorcêndu-se în odaiă, se arunca pe o sofa 
şi fuma într’una. Intr’aceea întră în odaiă Yeta, 
frumuşica fată din casă, şi întrebă pe stâpânulü sôu, 
ce poftesce.
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„O cafea, Veto, subţirică, cu caimacű, dér iute!u 
dise Mitică şi se uita la ea cu nisce ochî scânteiătorî.

Veta eşi şi în scurtă vreme se întorse cu ca- 
Mitică terminase ţigareta şi’şî fâcù alta, şi pe 

când Yeta se apropia íncetü aducéndű tava cu ca- 
féua, Mitică se ridica de pe sofa şi’i eşi spre întâm
pinare.

féua.

„Ce frumuşică eşti adî, Veto“, grăi Mitică aţin- 
gêndu’i delicată bărbia.

„O sô rôstornü caféua, boerule“, clise încetinelii 
Veta şi cu unü zîmbetu copilärescü se uita pe sub 
sprîncene la Mitică.

„Nu’i nimica, Veto, căci drăguţă mai eşti astăcjl. 
Pune caféua pe mescioră şi şed! lângă mine“.

Veta puse caféua pe masă şi, după ce se mai ;

codi puţină, se puse pe ună scaună, ér Mitică sta pe 
sofa lângă mescioră.

„Scii, că mie’ml place coconulă IorguV“ grăi 
Veta domolă. „’Ţî spună dreptă, cocóne Mitică, că 
nu înţelegă de cc domnisórei Olga nu’i place!“

„Ei, lasă Veto, tu nu înţelegi cum suntă omenii 
de oraşă. Iorgu este băiată cu viitoră şi’i place şi 
Olgei. Dér să’ţl spună ceva“, clise Mitică şi se pleca 
pe sofa, aşa că ajunse cu capulă de totă apró pe lângă 
Veta. „Scii ce am visată astă nópte?.... Par’că erai 
îmbrăcată coconă.... Ce frumuşică eşti tu, Veto, ce 
drăguţă fată! Dér încă când te voiu îmbrăca în haine 
mai de ceva, după cum am visată eu, atunci sö 
vecii...!“

;
I;

i
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picendă aceste vorbe, se apropia de ea şi’i apuca 
mâna în mâna sa. De-o dată însă sări de pe sofa, ca 
şi cum l’ar fi. muşcată ceva, şi rőmase în piciére, în- 
naintea Vetei, şi mai apoi se ’ntórse încetinelă de 
totă ârăşî lângă soia.
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„Ce ai, boerule?“ grăi Yeta speriată, crecjêndü 
că i-s’a fäcutü rêu, ér Mitică, după ce se reculese, se 
apropia din nou de Yeta, îi apuca mărgelele delà 
gătii, şi luândü în mână unii inelii, ce’lti avea ea pe 
mărgele, se uita cu de-amëruntulü la elii, o privi pe 
Yeta cu spaimă în faţă şi o întrebă apăsată:

,,De unde ai inelulű acesta?“
Yeta râmase buimăcită, dér în scurtă vreme îşi 

veni în fire şi vorbi curagiosă :
„Dela tată-meu am inelulű !“
Mitică îşi puse drépta la frunte, ér cu stânga 

căuta a se sprijini de mescióra unde pusese Yeta ca- 
féua. Era galbinü ca céra şi vocea îi tremura, de 
aceea nu vorbi multă vreme. Inelulű ílű cunoscù, era 
alù lui, era inelulű pe care i’lă dase mamă-sa, când 
se afla pe patulű de morte, era inelulű, pe care ílű 
purtase şi bunică-sa şi despre care se vorbise în fa- 
miliă, că e bine së’lû porţi în degetű de câteorl ai 
se măriţi séu së însori pe cineva. Acestü inelű se 
perduse de 18 ani de dile şi nu’ltt vô4use de atâta 
amarű de timpű, cu tote acestea iute ílű cunoscù şi 
într’unù minutű îi veni în minte totü trecutulű sëu ; 
îşi aduse aminte de mamă-sa, de poveţele ce i-le-a 
datű şi de vorbele ce i-le-a clisü pe patulű de morte, 
când i-a pusű lui inelulű în degetű. Era emoţionata 
Mitică şi nici n’avea curajulű sô mai vorbescă despre 
inelű, nu voia së afle deocamdată despre întâmplarea, 
care a adusű acestű inelű la Veta şi astfelű buimă
cită a rëmasü sêrmanulù boerű multă vreme.

Veta sta speriată şi se uita mirându-se la stă- 
pánulű ei.

„Boerule, ia puţintică apă, ţi-s’a făcută rëu, 
căci te vëdü, că eşti cam turburatű!“

Mitică bëù puţină apă, se şterse cu batista pe
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trunte şi, privindü lungii la Veta şi aducându-şî aminte 
de vorbele unora, earî spuneau, că acéstá fată i-ar 
sëmëna lui forte multü, îlû apucară nisce ferbinţell 
la capö.

„Veto‘‘, grăi în fine Mitică 
unde ai tu acestù inelù?“

Veto, spune’mï, de? n

Veta începù së plângă şi lacrimile ei curgeau 
vale pe obrazü. Unö oftată îi însoţi plânsul ü şi, aco- 
perindu’şî faţa cu mânile, se întorse cătră ferestră.

,,Este delà mamă-mea, boerule, şi mamă-mea 
mi-a dată acestü inelö blăstemând pe tatälö meu, delà 
care i-a remasű

Mitică începù së’sï plimbe mânile prin përulü 
sëu surö, ér faţa lui se roşi deodată, căci totű sân
gele i-se suise în capö. Élű nu mai întreba nimicii, 
ér Veta îşi curmà plânsulü şi cu o nervositate nes
pusă începù së istoriséscá tóté relaţiile sale.

„Pe mamă-mea o chema Teresia. Ea venise de 
dincolo ca cusátorésá în BucurescI şi, hrănindu-se cu 
aculű, s’a märitatü cu unű boerű bogată, după cum 
spunea mama, şi stamü cu toţii, în strada Mogoşoe, cum 
mergi cătră şosea. Eu n’am cunoscutü pe tatálű meu, 
căci, Dumnezeu sô’lü erte, a murită, după cum spu
nea mama, încă pănă nu mô năseusemă. Mamă-mea 
a rëmasü în cea mai mare söräciä şi, când m’a avutü 
pe mine, îmi spunea adesea, blàstëmândü césulü, când 
a eşitfi din casa párintéscá, că era la o prietină a ei 
în mahala. Trăesce şi ac}! acea pretinő 
care a ajutorat’o în timpulü bóléi, 
m’am máritű, am intrat ca servitóre.“

„Pe ţaţa Lina, căci aşa o chema pe prietina ma
mei, o socotescű ca mamă 
nea în lumea acésta, şi tocmai de aceea 
moşiă, pentru ca cu o simbriă mai bună së o potü

a mamei, 
ér eu după ce

căci n’am pe nime- 
am venitü la

/

-
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ajuta şi pe ea, së më scapü mai repede de acea 
datoria, ce ţiu forte multă së o plătescă înapoi. Mama 
m’a rugatü, când a muritö, së nu më despartă totă 
viéta mea de ţaţa Lina. Ml-aducă aminte, boerule, 
că biata mama a suferiţii doi ani de clile, de cele 
mai grozavó dureri, ’mîaducă aminte, cum îngrija ţaţa 
Lina de densa şi mai pe urmă, fiindcă nici ţaţa Lina 
nu era mai multă decâtii o spălătorâsă, a dus’o în 
spitală, unde după o jumëtate de anii a rëposatô.“

Veta îsî şterse lacrimile, ce isvorau din ochii ei 
obosiţi, şi se uita la stäpanulö sëu.

Mitică rëmase ca trăsnită şi n’avea puterea nici 
së trimită pe Yeta delà sine, nici së plece elü însuşi.

Elii se convinse, că Yeta este chiar fata lui. 0 
deprimare şi o slăbiciune îlă cuprinse, încâtă îi ve
nia së se sugrume, căci acestă întêmplare îlü lovise 
ca ună trăsnetă din seninii.

„Aşa, boerule,“ continuă Yeta nervosă, „am a- 
junsü şi eu şi mama în cea mai grozavă miseriă. 
’Ml-aducă aminte, că de multe-orl biata mamă îmi 
da poveţe së fiu cu minte, şi’mî spunea ca së sciu, 
că tată-meu a fostű de neamă bună, dér totdéuna cji- 
cea plângendă: „S*a dusă p’aci încolo şi m’a năpus
tită cu tine, şi când më cugetă, că eu sunt pe morte 
şi te lasă singură în acéstâ lume, mi-se sfăşie inima, 
şi par'că nu potă muri.“ Aşa elicea mama, şi în du
rerea ei nemărginită blastëma pe tatălă meu. Of, 
câtă as! fi fostă eu de fericită, decă ar fi trăită biata 
mamă, dér boia şi suferinţele ei i-au năpădită sufletulă 
şi sörmana cu amărăciunea, că më lasă pe mine sin
gură în lume, a închisă ochii şi a fostă îngropată în 
cimitiră în loculă celoră sëraeï. Noi n’amă fostă 
omeni sëraeï, după cum îmi spunea mama, dérá tată- 
meu, făcendă o càlëtoriâ mai mare, a perdută toţi
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banii şi a lăsat’o pe biata mama nefericită. Atâta 
sciu despre tata şi mai multă nimică, şi sciu încă, şi 
scie şi ţaţa Lina, că pe când mama trăgea së moră, 
a scosă din sînă acestă inelă, pe care îlă purta le
gată cu unu lănţişoră, ce îlă am în lădiţa mea, şi 
mi-l’a dată spuindu’mî, că ea însăşi Fa luată, căcî 
n’a vrută së i-lă dea tată-meu, şi mi-a c]isă ca să’lă 
păstreză câtă voiă trăi şi së ţiu minte, că am avută 
şi eu părinţi, şi së nu uită nicî-odată de-a blâstëma 
pe tată-meu.“

Aci se opri puţină Yeta cu vorba şi mai pe 
urmă, uitându-se cu jale la Mitică, continua :

„Asta însë n’am făcut’o, pentru-că eu nu am 
cunoscută pe tată-meu.“

După ce a spusă acestea, Yeta a răsuflată ceva 
mai lungă şi a rămasă uitându-se la stăpânulă sëu, 
ér mai apoi, smulgându’şl mărgelele delà gâtă, lua 
inelulă în palmă, merse lângă Mitică şi clise :

„Inelulă acesta mi-Fa dată, şi acestă inelă îlă 
am ca moştenire.“

Mitică tresări, ună tremură îlă cuprinse şi’şl a- 
coperi faţa.

„Boerule,“ grăi Yeta îngrijată, „eu te supără, 
spuindu’ţî năcazurile mamei, şi vöcjä că D-tale îţi face 
rëu povestea mea. N’am së’tt mai spună nimică, dér 
te rogă ună singură lucru. Aşă vré së trimită ceva 
parale ţaţei Lina, pentru-că mama mî-a lăsată cu 
limbă de mérte, ca së-o ajută pe acéstá sărmană fe
meia, şi te rogă së’mï dai D-ta, lăsându’ţî amanetă 
acestă inelă, şi voiă sluji la D-ta pănă mă voiu plăti. 
Tocmai erî am primită o scrisére delà ţaţa Lina, în 
care îmi spune, că se află în lipsă mare şi că este 
bolnavă, şi sciu, ce greu îi este omului săracă în casă 
de bolă. Eram së vorbescă cu coconiţa Olga, dér
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n’ ara îndrăsnită, căci era totă superată cu măritişulă 
Te rogă, boerule. primesce inelulă ca amanetü pentru 
o sută ele lei.44

Yeta ţinea inelulö în mână, ér Mitică tremu- 
ràndü îlü luà şi’lă băga repede în buzunarulű delà 
jiletcă.

„Se nu mai spui nimërui,“ grăi speriatù Mitică 
si, scoţendă unü plicü, luà din elő o sută de lei şi’i 
dëdii Vetei. „Ţine,*4 dise elü, ,,dér nu vorbi cu ni
menea despre ineltl, şi acum lasă-me singură.**

Vet a lua banii şi faţa ei se înveseli, căcî se 
gândia, ce faptă bună face ea, trimiţendă ajutoră ţa
ţei sale Lina, care acum se află bolnavă la Bucurescl. 
Astfelă eşi din odaiă şi pleca în bucătăriă.

Mitică, vëdêndu-se singură, se uita împrejură, 
apoi scóse frumuşelă inelulă din buzunară, se uita cu 
de-amăruntulă la elă, şi par’că nu putea vedé bine, 
ridica ochii în susă vrândă se se ştârgă la ei, dér a- 
tuneï în télin pe părete portretulă mamei sale, şi când 
vôdù pe mamă-sa cu inelulă în degetă, i-se păru că 
se mişcă, şi scóse ună ţipetă din peptulă sëu, ér ine
lulă îi căcjii din mână. Sunetulă, care Ta făcută ine
lulă, şi cugetele, ce’i copleşiseră mintea, îlă zăpăciră 
de nu mai scia de sine.

Pe când sta astfelă Mitică, aude că se deschide 
uşa şi la elă în odaiă intră cocóna Mariţa.

„Ce ai Mitică ?!< vorbi speriată biata Mariţa.
Mitică rëmase cu ochii aţintiţi la nevastă-sa, 

dér nu (lise nimică, ci merse cu paşi rari şi se aşeflâ 
pe sofa.

Mariţa eşi afară, striga după Veta së aducă apă 
si se întorse de grabă. Veniră şi Olga şi lorgu şi 
întrebară, ce s’a întâmplată, ér Mitică treefindu-se de
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nimicö, că s’a necăjiţii 
se va

atâta sgomotă, spuse, că nu 
cu unü argatü şi că décá se va odihni puţină.
face érásl bine.

Mariţa, cocóna boerului, pofti pe Iorgu şi pe 
Olga în odaia de alături, ca së se liniştescă puţinii 
Mitică, dér Olga nu voia nicidecum se plece. I-ar 
fi plăcută, cu totă iubirea ce o avea pentru tatâ-sëu, 
së i-se facă mai rëu, ca se potă scăpa de socie
tatea lui Iorgu şi să’şl revină în liniştea ei sufletésca 
de mai înainte. La urma urmeloră însë, fiind-că a 
rugat’o şi coconul ă Mitică ca së’lii lase singură, Olga 
eşi şi după ea şi Iorgu, advocatulă nostru, şi cocóna 
Mariţa, încântata mamă, care era plină de fericire 
pentru isbênda, ce avea së o facă cu căsătoria fii
cei sale.

,,Ce locuri încântătore la moşia D-Vôstrë, ce 
peisage măreţe, şi cu deosebire într'o societate atâtă 
de amabilă, cum a foştii cea de astădl, nu poţi de- 
câtü së admiri şi së te perrjï în plăcute meditaţii, 
cjicea advocatulű Iorgu şi se uita drăgălaşă la toţi 
cei dimprejură. Cocóna Mariţa şi soru*sa Susana 
erau vesele de câte-orî óspele loră spunea vre-o vorbă, 
ér Olga din contră vedea, că Iorgu nu simte nimica 
din câte spune, ba băgase bine de semă, că de multe- 
orî nici nu este atentă la cele spuse, ci vorbesce, 
iată aşa, ca së nu tacă şi ca së trécá de băiată deş
teptă.

I

„Domnişoră Olgo, într’adevôrô că trebue să’ţî 
admiră biblioteca. Ce de cărţi ! Pöcatä numai, că 
suntă nemţesc! şi nu le potă înţelege.“

„Am destule cărţi, am şi românescl,“ vorbi 
Olga şi arunca ochii sói vioi peste cărţile sale şi rë-
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mase aşa uitându-se la ele o bună bucată de
„Ce roman ö aţî ceti tű mai pe urmă? De sigurii 

ceva interesantű, de sigurii ceva despre amorulü 
tărui cavalerü séu despre misteriile Parisului?“

„Nu, d-le Iorgu. Acuma tocmai am cetită o des
criere geografică despre Africa şi despre călătoriile 
făcute în timpulü din urmă de Stanley şi de Holub.“ 

„Dă’mi voiă, D-şoră Olgo, se fiu negalantü şi 
së ţî spunű, că nu credü, că D-ta cetesel astfeJii de 
lucruri. Suntü nepotrivite pentru o demoaselă, căc! 
sun tű pré seriöse şi nu au farmeculű de a distrage. * 

„Din contră, D-le Iorgu, me interesézá forte 
multö,“ dise Olga şi se minuna de vorbele óspelui 
sëu. „De multe-orï am scurtatű nopţile cu astfelű 
de lectură.“

„Lasă, D-şoră, că de aci înainte se vorü scurta 
ele de sine, deórece. . . amü trecutű de 20 Iuniu.“ 

Olga nu dise nimicü la acéstâ glumă nesărată, 
ce o făcu Iorgu, ci sta şi’şl admira bogata sa biblio
tecă, şi par’că vëdêndü câte-o carte pe din afară, îi 
venea în minte íntregű cuprinsulű sëu, şi astfelű faţa 
ei apărea veselă de câte-or! arunca ochii la bibliotecă.

Iorgu se duse la masa de scrisű şi lua în mână 
poesiile lui Emin eseu. Le deschise íntr’unü locű şi 
ceti unii sonetű. Când termina, îşî esprimâ admira
ţi unea sa asupra lui Eminescu, dér nu uita a face 
observarea, că poesiile acestea suntü pré fără în ţel eső. 

Olga zîmbi şi dise:
„Se cere şi inimă, pe lângă pătrundere, ca së 

poţî înţelege poesiile lui Eminescu.“
„Ei bine, domnişoră, vréi së’mï fac! unft reproşă, 

dér nu*i nimicü, astădî eşt! cam hazliă şi nu’ţî póte 
face nimenea pe placű,“ vorbi Iorgu şi puse delicatü 
pe Eminescu pe masă şi lua în mână „Poveştile Pe-

vreme.

cu-
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leşului," de Carmen Silva. Le rësfoi şi le arunca 
lângă Eminescu cu observarea, că se miră, că acum şi 
femeile se ocupă cu serisulű. „După ideile mele, nu 
se póte, ca o femeiă së fiă capabilă de aşa ceva; şi 
chiar së fiă, o femeiă trebue së se ocupe de altceva, 
căci lucrurile acestea grele suntă pentru noi bărbaţii,u 
termina Iorgu vorba, arătândü cu mâna cătră sine.

„Pentru femei e numai toaleta, de sigură,“ re
plica cu ironiă Olga, care vedea cum judecă lucrurile 
acestö advocată şi ce idei se’nvertescă în capulü lui. 
„Nu, D-le Iorgu, o femeiă are timpă se se ocupe şi 
cu arta, şi are timpă së védá şi de lucrurile casnice !“

„Ba nu, domniseră. Só se ocupe, nu-i vorbă, 
dér aşa credă eu, că literatura este ună lucru greu şi 
obositorü.“

„Aşa este, D-le Iorgu. OrI-ce lucru, décá îlă 
iai cu totă seriositatea, este greu, dér învingêndu’lô, 
ai o plăcere duplă. Antâiu, că te bucuri în sufletulu 
tëu de frumseţile afiate, şi ală doilea, ai mângăerea 
că prin propria ta silinţă ţi - ai câştigată acéstá 
bucuriä.“

Mariţa şi Susana vorbiau mai încetinelă şi ob
servau pe Iorgu şi pe Olga, şi erau vesele, vôcjêndft 
că ei vorbescă aşa de intimă.

„Deşteptă băiată Iorgu; scii cai place şi OlgeiV“ 
elicea cocóna Susana.

Pe când steteau astfelă de vorbă, intra în iatacă 
şi Mitică şi, după-ce Iorgu îi eşi înainte şi’lă întreba 
cum se mai află, se lăsa cu elă în vorbă şi’i spuse, 
că Olga este de totă deştâptă, că este încântată 
de densa şi că s’a convinsă, că o aşa femeiă este în 
stare së fericéscá pe ori şi cine. Aceste vorbe le 
spuse Iorgu aşa, ca së le auc)ă toţi, şi de-aceea Olga 
necăjită se aşecjâ la piană.

LávJ,.



! ■
:

47

„Bravo, demoaselă, sê ne joci o piesă francesä!“
Olga rămase puţinii în aşteptare şi privi a lungă 

prin ferestră, ér mai apoi începu unű cântecă româ- 
nescă clin poporă, pe care îlă cântase ea adese-orî.

Iorgu lăuda calităţile piesei poporale, dér to
tuşi o rugà să cânte o romanţă, pe care o auclise nu 
de multă vreme într’unü dubii în Buzău.

Olga nu cunoscea acea romanţă, dér îi cânta 
unu cântecü nemţescă.

„E de sigură ceva italienesce !u observa Iorgu.
Olga nu mai strica vorba cu Iorgu, ci făcii semnă 

cu capulă, că aşa este, şi’sl continua cântarea. Dér fiind
că era ţârcjiu, trecură cu toţii în altă odaiă, ér Olga rë
mase în iataculă sëu şi, cu cotulă proptită pe masă, pri- 
via posomorită prin feréstrá.

Mitică, cocóna Mariţa, Susana şi coconulă Iorgu 
mai rămaseră împreună şi puseră tóté la cale pentru 
căsătoriă. Erau fericite şi cocóna Mariţa şi Susana, 
ér Iorgu, care scia că are së pună mâna pe o avere, 
nu’şî mai putea t.iné răsuflarea, care făcea să’i salte 
peptulă.

Tóté lucrurile erau hotărîte. Peste două clile 
aveau să fiă cu toţii la Buzău, să reguleze trebile că
sătoriei: pe Olga avea să o ducă acolo şi să arangeze 
astfelă lucrurile, ca în cjiua, în care avea să fiă cu
nunia doctorului din Rîmnică, să fiă şi nunta lui Iorgu 
şi a Olgei.

!

■

„Să depeşemă lui Nicu la Vienarf, clise Mitică. 
„Las’ că voiu depeşa eu cumnatului Nicu!“ grăi 

repede Iorgu, ér cocóna Mariţa îi şopti la ureche 
Susanei :

:

„Ver]î ce iute s’a ataşată de familia nostră, vecjl 
că a şi începută să’i dică lui Nicu cumnatű, vec]î ce 
băiată este Iorgu ăsta, n’are cum să nu-ţl placă.“
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Toţi erau încântaţi de acésta câsëtoriâ. Cocóna 
Marita sta së’çï iasă din fire, soră-sa Susana aşişderea, 
şi d’abia apucau së se afie în Bazëu, numai ca së 
vorbéscá în gura mare despre fericirea lorű, ca së 
spună la toţî şi la tóté, că Olga este transportată de 
bucuria şi că cu toţii suntă veseli, căci aşa o potrivelă 
n’a mai fostű între doi tineri ca între Iorgu şi Olga.

VI.
CoconulO Mitică se plimba prin curte şi se uita 

la casele arendăşescî, la nisce olane, ce lipsiau de pe 
coperişO. Se cugeta, că ar fi timpulù së pună pe ci
neva së facă puţină reparatură, şi neputêndu-se uita 
multü la coperişă, apuca drumulű prin curte, şi ajun- 
géndö la portă, rëmase în mijloculö drumului şi’şî 
plimba ochii în süsü şi în josü. Se întórse şi de 
acolo şi se propti de ulucii gradinei şi se uita aşa 
fără nid unü scopü şi nu’şl putea aţinti privirea asu
pra nici unui lucru, ce se afla înaintea sa Pe când 
sta în nescire rădimată de uluci, audi nechezul ü unui 
calö, ocoli încetinelü casele sale şi se uita la armă
sarii, ce erau legaţi de-oparte de nisce răzlogl, dér nu 
zăbovi multü nici aici, ci se întorse în grădină şi în
cepu. së se plimbe pe cărarea din mijloculö ei. Arunca 
ochii când în drépta, când în stânga, şi totO înain
tând 0 se opri lângă stupii, ceî avea sub o straşină 
lângă gardulö despre satö. Rëmase uitându-se la stupi, 
cam ameţită de gândurile ce’i frămenfcau mintea. Bî- 
zîitulü albinelorü îlü distrăgea şi de aceea rëmase o 
bună bucată de vreme în acelü locö. Nisce vrăbii, 
ce se
îlO trecjiră din învălmăşala cugetelorO sale. Elü eşi din 
grădină şi pleca spre casă.

Intra în odaiă şi voia së se arunce pe o canapea,

ridicară deodată din nisce tufişuri dealăturea,

; ‘
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căci se simţ,ia istovita de putere, dér tocmai când era 
së facă acesta lucru, veni la elü logofötulü Stanö, ca 
së’i aducă veşti de pe moşiă.

Stanù rômase în aşteptare în pragula uşei, ér 
boerulü Mitică îhî întreba, ce-i vestea.

„Bine, boerule, tóté raergfi în bună rénduiélá, 
la maşină omenii lucră pe întrecute, amû treeratü în
truna şi amil încărcata pentru Bűzön 130 chile de 
grâu. Grâu ca ala nostru nu creda së mai hă prin 
împrejurime, căci samsarulű Ianache mî-a spusö, că 
vine 64 de libre, aşa încâtü pota dice, că-i marfă 
pe aleşii.“

„Ce mai este pela pădure? Ai vorbita cu Ma
rinii? Ce mai facă vitele? Cum le merge oiloril la 
Margine ?u

„Tóté suntil în bună rénduiélá, boerule. Potü 
(Jice, că tóté mergü strună de când ai alungata pe 
Alexe. Fiâ, că şarlatanii mai era“, grăi logofötulü 
Stanfi şi’şt plimba repede ochii delà stäpanu-söu în 
pămenta şi din pămentă la stăpânii sôu, ca omulö, 
care nu-i sincera în spusele sale.

„Lasă-lă în pace pe Alexe“, grăi scurta Mitică, 
„vecji’ţl de tréba ta şi nu mai defăima pe alţii; te-oiu 
verlé eu şi pe tine, căci toţi sciţi së vë lăudaţi şi în 
cele din urmă vë daţi în petecă.“

Stana pleca capulil şi nu rëspunse nimicii, ér 
după ce primi porunci nouë delà stäpanu-söu, plecà 
pe moşiă.

Mitică rëmase singură, şi cum stase de vorbă 
cu Stana, par’că îi mai fugiseră gândurile. Elü şedea pe 
canapea şi admira portretulü mamei sale. Deodată se 
ridica, merse la portreta, se uita la mâna mamei sale, 
la inela, scóse inelnlü, ce’lfi avea delà Yeta ca ză-

4
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logö, îlü asemënà şi deodată fîi cuprinşii de nisce 
sudori.

„La ce me mai gândescü . . ! Asta esteu, grăi 
elő îu sine şi’şl pleca ochii în pàmêntü. începu se 
se plimbe prin casă cu manile la spate şi, după ce 
fâcù câţî-va paşi în drépta şi în stânga, puse inelulă 
în degetö şi, oftând ă odată, se însenina la faţă.

„E bine se portü inelulü, căci în scurtă vreme 
am se märitü pe Olga. Ar trebui se’lă porte ea în 
degetü, dér nu-i nimicü, asta nu se póte si’lfi voi 
purta eu.u

Mitică părea fericitü şi plinii de mângăere, uncie 
se cugeta la măritişulă Olgei.

„Are se fiă fericită... Dér acum trebue së facil 
vr’unîi rostă şi Veteiu, îi trecù prin minte şi erăşî 
se turbura, când îşi aduse aminte de acestă nenoro
cită fată.

Veta întră în odaiă la Mitică de totü veselă.
„Am trimisă suta de lei prin dascălukl din co

mună, mi-a făcută şi o scrisóre cătră ţaţa Lina, şi 
am venită s6’ţl sărută mâna, boerule, pentru binele 
ce mi-l’ai f&cută“.

Mitică, când zări pe Veta, îşi ascunse* manile 
la spate, îşi scóse inelulă din degetă şi’lă vârî repede 
în buzunarulă delà jiletcă. Ii părea bine, că a venită 
Veta, pentru-că avea sö vorbéscá cu ea, avea së o 
mai întrebe câte ceva, şi së o plâtéscâ scumpă, ca së 
nu spună nimică, ca së nu aucjă ai familiei, ca së 
o împace pe sërmana fată şi sô’i lase lui inelulă.

„Vetou, grăi boerulă, „scii ce am gândită4?“
Veta se uita plină de bucuriă în ochii stăpânului 

seu şi aştepta së vadă ce’i spune.
„Se’mî dai mie inelulă si décá mi’lă vei da, îţi 

facă orî-ce mi-ai f]ice tu. Am së te norooescă, aşa

r
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ca şi cum ai ii copila mea“, rjise Mitică, aplecându’şl 
sprâncenele peste ochi.

Veta rëmase uimită Ja acéstá cerere.
„Pănă acum boerulü më totă giugiulea, şi acum 

cPodatä şl-a schimbată obiceiulă, ba încă îmi cere 
inelulü, ce’lă am delà mama“, îi trecù ei prin minte 
şi nu’şî ])utea da semă de acéstá schimbare, ce o ob
servase la stăpânulă sëu. Ea sérmana nu scia ce së 
răspundă şi sta în piciére în mijloculă odăii, ér Mi
tică, fiindcă nu a primită repede rëspunsulü, era ne
liniştită. Elă merse şi se aşedâ pe ună scauuă, îşi 
propti cotulă pe mescióra de lângă elă şi fruntea şî-o 
lăsa în palme. Bëmase puţină ast.felă şi arunca ochii 
la Veta, care sta neclintită înaintea lui.

„Ei, ce clici Veto*?“ grăi elă după o pausă.
Veta făcu feţe şi apoi vorbi :
„Bine, bóerule, décà D-ta ai avé ună lucru, la 

care ai tiné multă, décà ai avé ună lucru scumpă delà' 
părinţii d-tale, l’ai da D-ta altuia?“

Mitică îs! freca fruntea şi se uita la Veta printre 
degetele mâniloră şi’şî acoperia ochii ca şi cum s’ar 
ruşina de acéstá întrebare.

„Uite, boerule, atâta am şi eu delà părinţii mei, 
am inelulü, mai am lănţi.şorulă acesta si şuviţa asta 
de peră, pe care a tăiat’o ţaţa Lina delà mama mea 
când a murită... Atâta am, boerule“, urma ea suspi- 
nândă şi pleca lângă Mitică şi’i puse pe mescioră lăn- 
ţişorulă şi şuviţa de pără.

Mitică se scula de pe scaună şi muşcându’şl bu
zele, îşi întorse faţa delà mesciórá şi rëmase astfelă 
multă vreme. I-se oprise par’că răsuflarea, şi când 
veclii lănţişorulă, pe care elă însuşi îlă cumpărase si’lă 
clase Teresiei, când vöcjii şuviţa de pörü, era, ca şi 
cum s’ar afla înaintea unei victime a sa şi simţia, că

i

!

^ i
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ceVa ilü apasă pe inimă şi o ferbinfélá, ce’i cuprinse 
capulö, îi înfăţişa înaintea ocliilorű chipulă palidü alu 
morţii. Ar fi întratù ín páméntű ín acéstá clipă omo- 
rítóre. Auc|indă însë vocea dulce a sërmanei copile, 
par’că se însufleţi puţintelă, şi gàndindu-se, că are se 
o ajutore, i-se părea că a mai uşurată petra ce’i apăsa 
sufletulö.

Yeta, vecjendă neliniştea lui Mitică, lua lănţi
şorului de pe masă, lua şi şuviţa de përü, o lipi de 
buzele sale şi se strecura frumuselă pe uşe.

Era sérá cum se cade. Umbrele cuprinseră ca 
nisce perdele împrejurimea, şi Mitică desnădăjduitu 

' era aşa de emoţionată, încâtă trebui së iasă în ciar- 
dacă. Se uită în drépta şi în stânga şi vödendä pe 
pădurarulă Marină, îlă chema lângă sine.

Marină veni în pridvoră şi sta acolea cu pălăria
în mână.

,.R,ëmâi aicea, Marine, cu mine, căci mî-e urîtă 
singură. Acjî am primită o scrisóre, care m’a neli
niştită. Së dormi aici, fiindcă sunt singură la nópte, 
şi . . . vréu së më scolă de diminâţă“, grăi confnsă 
Mitică şi proptindu-se de ună stâlpă ală pridvorului, 
privirile i-se perdură departe spre cerulă înorată. 
Nisce câni urlau prin apropiere şi’lă neliniştiau, de 
aceea spuse unui argată së alunge cânii aceia de 
prin prejură. Argatului i-se păru curiósá acéstá po
runcă, dér după ce întreba a doua oră, pleca unde’i 
cjise stâpânu-sëu.

„Ce pëcâtosë este omulăî“ îi trecù lui Mitică 
prin minte şi în acea clipă se cugeta, cum së feri- 
céscá pe sërmana Yeta.

„Biata Terezia, biata Veta... Dér am së o 
norocescă eu pe Veta!“ grăia Mitică în sine şi era 
par’că plină de mulţămire. „Bine, că am terminată
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cu Olga, căci acum m’am mai uşuraţii şi în scurtă 
vreme voiu putea-o căpătui şi pe Yeta. Vreamö însë 
së o càpëtuescü cum se cade, căci aşa se cuvine, 
când faci unii bine së’lü faci pe deplinii. Am së vor- 
bescü şi cu Marita, şi sciu că şi ea se va învoi cu • 
ideile mele, şî-apoi în cele din urmă chiar de nu s’ar 
învoi . . . am së facü eu singurii lucrulű acesta. Am 
së facü, ca tóté se fiă bune şi së me împacü şi eu cu 
mineu, grăi Mitică şi se mira de emoţiunea, de care 
era cuprinsü, cu deosebire acum, când elü luase ho- 
tărîrea a face acéstá faptă bună, şi nu-şî putea esplica 
impresiunea de nelinişte, care nu’ltt lăsa së fiă pe de
plinii mulţămitO, së potă fi veselü ca mai înainte, şi 
ca în ajunultt căsătoriei Olgei së nu fiă chinuitu de 
nici unü neastêmpôrü în sufletulü sëu. Acestü lucru 
însë nu era cu putinţă pentru elü ; ori şi câtü cerca 
a’şî abate gândurile delà Yeta, ori şi câtü se nişuia 
a lua o faţă veselă, nu?i reuşi a, căci pururea îi venia 
în minte chipulü Tereziei şi şuviţa de pôrü ce i-o 
arătase astă-sâră. Neliniştea lui crescea cu atâtü mai 
mulţii, cu câtü toţi ai casei, Mariţa, Olga şi neamu
rile, îlü întrebau întruna, că ce are pe sufletü de 
este aşa de îngrijatü, ce îlü neliniştesce aşa de multü, 
ér elü rëspundea cu unü zîmbetü silitü, că din contra 
este veselü pentru căsătoria ficei sale, dér însuşi 
nu scie ce’i face pe toţi sô’lü vadă tristü, căci într’a- 
devërü n’are nimicü.

• !

"VXX-

Cam pe la o oră după prâncjil sosi în gara Bu
zăului trenulü delà Brăila şi între căletorii, cari so
siră la otelü, se afla şi unü tènërü înalţii şi bine fi&cutü. 
Privirea lui veselă da marcatei lui feţe unü aspectü

. *
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sSrbătorescă, ér fruntea sa liniştită şi mersulă seu a- 
şecjată îţi arătau pe omulö de ispravă, cu unii trecută 
mulţămitoră şi plină de speranţă pentru viitoră.

Era Vladă, fiulă Smarandei, din comuna boeru-
lui Mitică.

Elă era în neastèmpërô. Doria së se vada odată 
acasă, se’şî véclá şi pe bătrâna sa mamă, së vadă familia 
boerului Mitică şi së se întêlnéscâ cu Olga.

îndată ce şl-a schimbată hainele de drumu, a
eşită la plimbare prin oraşă, şi fiindcă se simţia de 
totă mişcată, nu merse, unde scia că are se întèl- 
néscá cunoscuţi, ci apucândă pe la oboră. coti cătră 
episcopia.

Nu se întêlni cu nimenea şi acesta îi facil
bine.

Era singură elă şi cu gândurile sale, şi mergea 
adeneită printre alea de pomi, ce ducea la episcopiă, 
şi niinică n’ar h fostă în stare sö’lä abată delà preo- 
cupaţiunea sa, décá din întâmplare nu sTar li vëcjutu 
de-odată înaintea unei bălţi, peste care aveasëtréca. 
Se opri, se uita în calea sa şi pentru o clipă i-se 
păru, că a greşită drumulö, dér în curêndü se con
vinse, că este înşelată şi că într’adevërâ merge cătră 
episcopiă. îşi arunca ochii la mormanele de gunoiu, 
ce erau la drépta cătră oboră, clătina din capă, ocoli 
balta şi încetă-încetă trecu şi intra în curtea episco
piei. Se uita la senii nară, care era totă cum îlă scia, 
cu deosebire că inscripţia din frontispiciu era mai 
ştârsă şi crepăturile ziduriloră erau mai mari.

K-ëmase pe locă si se întorse spre reşedinţa epis
copului, se uita apoi la biserică şi la palatul ă dealâ- 
turea, şi fără së fiă câtă de puţină impresionată, 
merse mai departe. Trecu de biserică, în dosulă că
reia ună călugără vopsia o cruce, pe care scrisese
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ceea ce se obicïnuesce a se scrie pe crucile mormin- 
telorù, îlă întreba câtă capătă pentru munca sa, şi 
ciupii ce primi rëspunsulù, arunca ochii pe la chiliile 
celorlalţi călugări şi îi venia cam curiosă, când ve
dea pe aceşti sărmani închinători îmbrăcaţi în cămăşi 
de vâră si cu camilavcele în capű. I-se părea lui 
unii lucru nepotrivitei, ca călugărul tt să stea pe prispa 
chiliei fără a li îmbrăcată pe deplinii, după cum se 
cade unui călugării.

Ocoli biserica, îşi arunca ochii la nisce tineri 
seminarişti, cari îşi deprindeau nasurile pentru psalti- 
chiă, dădu din capii, ér după aceea trecêndü pe lângă 
reşedinţă, intră în grădina episcopiei. I-se părea, că 
este mai mică, decâtîi cum o sciuse.

i

Cutreera aleele de meri, entre era, stratele de ar
ii ei si de pătlăgele vinete, de care nu vôduse de 
multă vreme, şi se opri lângă unü strată uitându-se 
cu dragă la bulbucatele fructe, şi se gândia câtă 
suntö de bune şi cum le-ar şei folosi şi Nemţii, decă 
s’ar face prin părţile lorii.

Mai merse puţinii .şi se asecja pe o bancă şi pri
vi a în lungă şi în lată şi se gândia, câtă de bine s’ar 
puté folosi acestă locă, déc& elă ar fi mai cu băgare 
rie sémft lucrată. Scóse eesulă şi se uita la elă. Era

r?

nemulţămită, căci de-abia arăta patru ore, şi lui i-se 
păru că nu arată bine, îlă cerca decă e întorsă, îlă 
puse la ureche şi apoi îlă băga erăşî în buzunară. 
Se propti cu spatele de unü mără, ce se afla lângă 
bancă, ér cu gând ulii se afla la moşiă. Cugeta în 
sine, câtă bucuriă va simţi Olga, când va vedé di
ploma sa de doctoră în filosofiă, şi cum îşi va íntórce 
faţa delà diplomă .şi se va 
täte

uita la elă plină de bună- 
ca si cum prin acestă căutătură i-ar fi ară- 

t-ăndă mulţămirea şi dragostea ce o are pentru elă.
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’Şî aducea aminte, cum era de sinceră cătră elő, cum 
îlü iubia şi cum asculta de câte-orî îi istorisia din li
teratură, şi când discuta cu ea despre Desdemona din 
Otelo şi despre Margareta din Faust, cum une-ori îi 
pica câte-o lacrimă pe faţa ei blândă. 0 zăria par’că 
cu përulü ei buclată şi când îi trecea prin minte 
idea, că mâne are sè o védâ. unü zîmbetü de fericire 
se arăta în faţa lui.

Astfelö, perdutăîn amintiri, remase Vladö aprópe 
o oră, ér când se deştepta din închipuirile lui, arunca 
o privire rece cătră împrejurime, i-se părea grădina 
urîtă şi mai pustiă ca înainte, şi ridicându-se de pe 
bancă, luà drumulú înapoi.

Ii era nëcazô, că se simte atâtü de slabö, îi era 
ciudă, că nu póte së-sï abată gândurile delà Olga, şi 
cerca së resoneze seriosö, cerca së’sï facă însuşi ună
felü de mustrare pentru slăbiciunea, ce’lă muncesce. 
Astfelö pleca la hotelu, judecându-se cu sine şi cău- 
tândü să’şî esplice starea sa sufletescă ca ceva natu- 

. ralö, ér nicî-decum ca fiindű o pasiune de amorö; i se 
părea, că-i consciu de sine şi că tot.ö ce simte pentru 
Olga este numai o prietiniă.

Ajunsă în odaia sa, simţi că-i este prea caldă, 
de aceea arunca haina de pe sine şi suna clopo
ţel ulö.

Yeni unö bäiatö şi întreba, ce poftesce V 
„0 bereu, c)ise Yladö.
Bäiatulö îi aduse berea, ér Yladö o sorbi din- 

tr’odată şi trimise sô’i mai aducă una.
Intr’aceea îşi deschise unö cuférö, şi scotocindö 

dete peste o cutiă, pe care, îndată ce o vëc]ù, o puse 
pe masă, şi desfâcênd’o căuta printre hârtiile ce erau 
înlănntru şi apuca o epistolă, o seóse frumuşel ü din 
plică şi asedându-se pe soaunö începu së oetésoâ:

22 Aprilie 188.... „Vlacle,

.

; . :
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22 Aprilie 188..

„ ty&Se,
..Am înţeleşii atâtă clin scrisorile tale, câtă şi 

(lintr’o scri.sóre primita delà Ni cu, că eşti aprópe ter
minată cu doctofatulă. Tesa ţi-s?a primită şi ai së mai 
susţii esamenulö verbalö. Iţi poţi închipui clecî, câtă 
bucuria a făcuţii acestă seire „micei tale neînţelese“, 
cum îmi clici tu, si décá este pentru mine vr’o bu
curia, apoi te asigură, că acésta o aşteptă pe clina 
când ne vomă întâlni la moşiă.'

„Uriciosule ! Parcă te vëdû cum ai së rîdï de 
mine, când voiu cerca së'tï contrazică la vre-o pă
rere. Ţr mărturisescă, că mi-e şi frică, că acum 
vei fi aşa de învăţat, în câtă „mica ta neînţelesă“ nu te 
va mai puté înţelege. Dér nu-i nimica, me voiu 
deda erăşl cu tine, căci si mai înainte, pe când me 
în torsesem a din Dresda, nu prea aveamîi curajjulă së 
stau cu tine la dispute, dér încetulü cu încetulü am 
începută a te pricepe, şi tote câte mi-le-ai spusă în 
domeniulă art i, ba chiar şi în al unor idei de natură filo
sofică, le-am înţelesă. Së nu’ţi esplicïrëu mărturisirea, ce 
ţi-o facă, căci într’adevërü, décá nu aveamă noroculă' 
s« dispută cu tine, póte şi din câte am învâţată la 
Dresda nu s’ar fi alesă mai nimica, căci chiar în do
meniulă picturei, deşi am avută ocasiune së -vedă fru- 
móse tablouri, par’că totă mai bine le am înţelesă, 
când mi-le-ai esplicată tu. Etă şi mai deunăc]! răsfoindă 
hârtiele mele am găsită pasagiulă interesantă, în care 
îmi faci descrierea câtorva tablouri din esposiţia de 
bele arte delà Viena, şi’ţi mărturisescă că, décá do- 
rescă së te revödä, este şi dorinţa de a’ml esplica 
mai cu deamëruntulu cele vedute acolo, oăci de si
gură vei aduce si câteva stampe. Tu spui, că în

:1
I

4*
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îsala Germaniloră suntü forte multe scene din rësbo- 
iulö cu Francesii şi că luptele Nemţiloră suntü prea 
succese, dér totdeodată îmi vorbesc! atâtü de semni
ficativii, că în despartëmêntulü francesü e unii singurii 
tablou de natura acésta, şi anume, că nisce cuirasierl 
aducü pe calü pe unü tovarăşă rănită, si că ’si tragă 
de dălog! caii loră la devale pe nisce stânci prăpăs- 
tióse. Eu din aceste constatări generale nu potă pri
cepe de ajunsü ce vréi se dicT, de aceea credă, că 
cu obicînuitulă teu talentă de dascălă me vei 
face şi pe mine părtaşe de impresiunile ce le-ai avută 
în decursulă visitelorü atâtă de desü făcute în espo- 
siţiă. M’am mirată multă de sferşitulă epistolei tale, 
în care îmi spui, câtă bucuriă ai când cugeţl, că în 
vacanţă vei fi la moşiă şi vei pute face „plimbările 
obicinuite“, vei puté së’tï saturi privirile în lai 
gulă câmpului, căci la Viena fiă-care casă ţi-se 
pune în cale. ’Mî vorbesc! şi de vânată, ca şi 
cum cine scie ce venătoră mare ai fi! Par’câ eu nu 
te cunoscă ! Ai cetită şi tu pe TurgeniefT şi se vede, 
că istorisirile lui venătorescî ţî-au aprinsă ună doră, 
pe care nu Pai înţelesă încă. ’Mî spui, së’ml procură 
Pseudo-chinegeticos de Odobescu şi ’mî recomand! 
tirea lui. Află, că l’am cetită şi mi-a plăcută multă 
dér prin unele locuri, unde vorbesce despre pictura 
venătorâscă, mi-au rămasă lucrurile, nu tocmai înţe
lese, şi predă că’mî vei veni în ajutoră cu atâtă mai 
multă, că’ml spuseseşl astă vérá, că în Belvedere se 
află unele din tablourile lui Rubens.

„’Ţî mulţămescă pentru cărţile trimise de (lina. 
nascerii mele, pe care nu le voiu ceti pănă nu vei fi 
şi tu de faţă, căci nu sciu cum, mi-se pară prea adêncï 
pentru mine singură, ér când suntemă împreună, în- 
ţelegă par’că mai bine cele cuprinse. Adevărată, că

:
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bine te-am poreclită „lexiconü de conversaţia“, căcî 
tóté cotiturile literaturei le cunosc!. Scrie’mï, te rogă, 
inmediatü, când vei fi promovatü ca doctoră, şi anun- 
ţă-mă când vei pleca din Yiena.

,,Leica Smaranda e sănătosă şi te doresce. A 
fostu şi aci! la mine în iatacă, tocmai când isprăvi
sem u scrisórea, şi spuindu:i că’ţ! scriu ţie, n’a vrută 
se crécjà: a disă buna femee, că nu crede, ca o fată 
de boeră se scrie unui băiată săracă.

!

frăţesc! salutări
Oltja.

După-ce termina scrisórea, o puse pe masă, şi 
vodendă berea dinaintea sa, sorbi puţinii din ea.

„Cuminte fată-, îi trecu prin gândă lui Vladii 
si mai apoi grăi tare : „Numai eu o pricep ă, numai 
eu singură o înţelegi! !u

Se uita însă îndată prin prejurtt să se convingă, 
or! de nu l’a auclită cineva.

După ce a cetită, rămase cu gândulă la Olga 
si totă pe rêndû îşi aducea câte ceva aminte din prie
tin ia lorii. Se cugeta la lectura făcută împreună, la 
discuţiunile avute şi la bunătatea inimei sale, şi par’că 
il Ci fulgera ceva prin totii corpul Ci, când scia, că mâne 
are să o întêlnésca, că mâne are së’i vorbéscà. \Şl 
aduse aminte de o plimbare, ce o făcuse sera pe lună 
împreună cu fratele ei, cu Nicu, îşi aduse aminte de 
trecerea prin pădurea din marginea moşiei, când luna 
nu le mai lumina calea .... şi' ună zîmbetă se ivi iu 
faţa lui Yladă.

Se ridica delà masă şi facil câţiva paşi prin odaiă.
„Ce copilărosă suntă eu!u îi treoù prin minte

••
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şi risc. Luà apoi epistola, o vîrî în plică, o puse in 
cutia şi închise cofërulü. Bine a clisa Eniinescu, cit :

..... tu citesc! scrisori clin rose plicuri.
Şi ’ntr’unü ceasù gândesc! la vieţa tó ta.
Percjendu’ţ! timpul ü cu dulc i nimicuri....

Aşa grăi Vladű în sine şi reculegêndu-se adausc : 
„Totü am fostű eu copilärosö! La ce am mai cetită 
epistola, căci îi sciam cuprinsului“

A doua c]i de dimineţă, ]>e când Vladă lua o 
cafea turcescă, întră în curtea hotelului o birjă cu 
patru cai, înhămaţi unulü lângă altulö, după cum <• 
obiceiulü locului. Birjarulă aruncà ochii în susă cătră 
giamlîculù hotelului şi î.şî dări muşteriulfl.

„îndată“, grăi Vladü şi’şî lăsa cafeaua nebăută.
Când ceasulü bătea cinci, trecea peste piaţa Bu

zăului o trăsură cu sgomotü mare în sunetulü clopo- 
telorû delà cai, şi mulţi îşi aţintiră privirea asupra 
b o er ului din trăsură. Era VladO, şi cei cari pe vremea 
aceea erau prin piaţă, negustori, samsari şi agenţi de 
bucate, nu’lă cunoscură nici unulö, şi’i părea bine de 
totü, că nu a întêlnitü nici de astă dată pe vr’ună 
cunoscutű alfi sëu.

Trecù repede trăsura prin strada de căpetenia, 
o coti apoi spre mecjă-cji, trecu bariera şi cşi la lar- 
gulű câmpului. 0 impresiă de mulţămire resăria din 
faţa lui Vladü, căci iiă-care clipă îlü apropia de sa- 
tulü sëu. şi scia bine, că nu se va mai da josü din 
birjă pănă acasă.

Câmpulă era frumosü. Ici porumbulö înaltü ca 
trestia, dincolo grâulü secerată, ér mai alăturea mulţime 
de secerătorl lucrau pe întrecute în rëstavele de orză. 
Prafulü ce se ridica nu era supërâciosü, de*órece bătea

/ •
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bine vèntulü, ér röcórea dimineţei îi priia'de minune.
Pe érba verde erau încă cristalele de rouă. ér prepe
liţele grăsulii se ridicau în şăgalniculă loră sboră şi . 
umblau după hrană. Tcl-colea se zărea câte-o pă- 
reche de dropii umblândtt mandre printre mirişti, ér 
cârdurile de grauri umpleau locuiţi pe marginea le- •
seloră. Cerulu era albă pe la orizonu, ér cu câtü ri
dicai ochii mai süsü, cu aţâţă mai albastru se vedea.
Intr'o singură parte erau ceva noii subţirei, printre . 
care se iveau suliţl de racje aurii, căci sőréié răsărise.
In răscruci la o peatră. pusă cine scie de cine, era 
unú pută între doué pădurici, unde se adăpostiau vi
tele arendaşului. Era frumosă sé védi aşa ună ta- •
maslîcă de vite, cum pornesce păscendă şi cum par’că 
se înveselescă în faptulă cjilei şi se hrănescă în tóta 
ligna. Clopotele depărtate sunau a viâţă, ér Vladă 
sta veselă în trăsură şi’şî fuma ţigara sa de foi, ce o 
aprinsese încă din Buzeu,

Când sö cotâscă drumulă, fiind-că moşia coco
nului Mitică era cătră câmpă, cătră Ialomiţa, trecea- 
tocmai ună călugără, şi birjarulă se uita în birjă la 
Vladă şi grăi:

„Ni-a eşită popa înainte.” •
„Nu-i nimică,“ clise Vladă, „mână voiniceşte!“
Vladă rîse aducându'şl aminte de credinţă pd- 

purului, şi’şî petrecea în sine. căci tóté ale lui erau 
croite pentru bucuriă. Respiraţia îi era ceva mai re- ’ 
pede ca de obiceiu şi se simţia atâtă de fericită, îiv 
câtă nu’i plăcea së’sï conturbe meditaţiile sale îri- 
trândă în vorbă cu birjarulă. In mai multe rânduri 
cercase birjarulă ai ţi né de urîtă lui Vladă, dér delà 
ună tirapă tăcu, căci băgase de sémá, că boerului nu’i 
place sé vorbéscá. Inzadară îi spunea ce este* în 
drépta, ce este în stânga, înzadară li. arăta cu code-. » \

* *
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riştea pădurea din faţă şi’i spunea, că într’acolo e 
satuid cutare şi că diucolo e eătunulă cutare, căci 
Vladö rëmànea nepăsătorii la tóté câte i-le spunea.

Birjarulü începu a da chiotü cailoră. ér bietele 
dobitoce alergau, de credeai, că are së li-se rupă 
piciórele.

In cele din urmă. după o lungă tăcere. VladCi 
începu vorba :

„Pe unde suntemă?“
„Suntemă la movila Manciului şi d'acolo puţină 

mai este pănă la cocouulă Mitică. Uite pădurea 
ceea, după ce o trecemă. dămti de unii cätunö, care 
s’a tăcută mai când era, când li-s’a dată împroprie
tărire unorti munteni, şl-apoi o luămă în colo“, grăi 
birjarulö arătândti cu biciuiţi spre méda-di. „Stămu 
puţină së rësufle caii la cârciuma de lângă drumulă 
Brăilei şi pănă s’ar rupe o pleasna de biciu suntemă 
la coconulă Mitică.“

Trecuseră trei ore de când au plecată din Buzău 
şi ajunseră la cârciumă.

Birjarulă opri. Se de te josă. trase caii de pë- 
rulă dintre urechi, îi şterse la ochi şi totă iutro 
fugă alerga la cârciumă.

„Birjaru !u striga Vladö. „Nu zăbovi multă, căci 
şi aşa ai ocolită. Eu sciarn drumulă pe mai aprópe.“

„Nu-i aşa, boerule, sciu eu drumulă. Adevărată, 
că aşă fi mersă mai repede pe airea, dér suntă nisce 
bălţi si gloduri pe partea cealaltă astfel ă, că de sigură 
aşă fi ruptă arcurile.“

Birjarulă bëù grabnică o ţuică şi se intórse.
„Aide, mână!“ grăi repede Vladă, şi’şl lua man

taua de prafă, căci apucau pe altă drumă şi începuse ' 
a se ridica prafulă.

Trecură pe lângă pădurea ce le sta in faţă, şi

: '
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cum o ocoli, se deschidea unii câmpii, pe care bine 
îl íi cunoscea Vladă.

Intrase în moşia coconului Mitică, şi unü şimţă 
de nelinişte îlii cuprinse. Se ridica în trăsură şi’şl 
roti privirile şi zări satuin unde avea së întêlnéscà 
pe cea mai iubită prietină a sa, pe Olga. începu 
unu cântecă, pe care’lă învăţase delà amica sa, dér 
nu’lîi putu cânta pănăîn sfârşiţii. Inima începu a’i 
bate mai repede, şi cu câtă se apropia mai multă, cu 
atâtă era mai neliniştită. Era totă în piciére şi cu 
ochii căuta lésa, care era în apropierea satului ; o 
vëdù în cele din urmă şi parcă ’i venia së sară joşii 
din trăsură, căci i-se părea, că birja rulă mână prea 
încetă. Coti drumulü pe o cale mai strîmtă printre 
réstavele de porumbă, şi cum coti, era p’aci së cadă 
din trăsură, de smucitura cailoră.

Sătulă se vedea.
Lui Vladă i-se părea, că cunósce şi omenii, i-se 

părea că vede în curte pe Olga, i-se părea că’lă aş
teptă şi că cine scie prin ce împrejurare a aflată, că 
acjl are sö soséscá. Intra în sată şi cu ochii se uita 
dreptă la curtea boerâscă, în care se vedea trăsură cu 
caii prinşi. O cunoscii, că este a boerului Mitică. 
Nisce argaţi deschiseră porta, ér birjarulă trase dea- 
dreptulă la scară. In curte nu era nimenea. Vladă 
devenise palidă de impresionată, ce era. Deodată . 
(jâresce în pridvoră pe Olga, cáré imediată se retrase, 
si îndată veni sô’i ésâ înainte Nicu şi Mitică.

Vladă sări din trăsură, dete mâna cu boerulă, 
săruta pe Nicu (Jicândă : „da tu aicea*?“ şi se uita în 
drépta şi în stânga. Se scutura, de prafă, îşi des- 
brăcâ mantaua şi intra în casă.

Erau tustrei.

i
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„Dér cocóna Mariţa? Domnişora Olga?" întreba
Vladă. •
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Mitică, s'e uita la fiu-sëu, ér acesta se cluse së le
eherne.

ce mai este nou ?u începù Yladü vorba.»Ei
pScii, ca la téráu, răspunse Mitică si se uita eu

?

totă dragostea la elü.
Intr’aceea intrà şi cocóna Mariţa şi merse oătră 

elő, ér Yladü se ridica repede de pe scaună.îi apuca 
mâna şi i-o săruta.

„Bine-ai veniţii, Vlade!"
„Bine-am găsitO, boerilorfi!-
„Dér domnişora Olga
„E miresă", grăi cocóna Marira, „e mi ré să va 

veni si ea îndată."
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Yladü tresări şi în clipa aceea rămase puţină 
gânditorü. Unü tremură îlû apuca şi nesoiindă ce .5 
së clică la cele audite, îşi scóse tabaclierea să'.şî iacă • 
o ţigaretă.

Boerulü Mitică îi dete tabaclierea sa.
Manile îi tremurau lui Yladft astfelă, înoată nu

mai cu mare anevoinţă îşi putu face ţigareta. Ochii 
nu’i mai ridica din pămentă, îi era grozavă să se uite 
în fala boerilorü, dér în sferşitQ aprinfjăndu’sî ţigareta 
începu să fumeze şi vorbi emoţionat ă :

• „Cu cine, coconă Mariţo?"
„Cu unii băiată bună de totă. îlă cunosc!, las' că

?

î

;
Ï

. li-i vedé.'"
„Felicitările mele !" tjise Ylndă şi din palidă, ce 

fusese, se făcuse şi mai palidă.
Nicu intra dândă din umeri.
„Ei, ce-i V cjise cocóna Mariţa.
„Olga nu vrea să vie!('
Yladü tresări érâçl şi ună horă îlă cuprinse în 

întregul ü său.
Cocóna Mariţa merse în iataculü ülgei.

,*•
V
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Vladă mai vorbi cu Mitică şi cu Ni cu totii lu
cruri de-a cloua mână, şi aşa după o jumătate de oră 
intra, şi Giga cu mamă-sa.

,,E miresă, privesce-o !“ grăi cocóna veselă.
Olga arunca ochii la Yladu, îi pleca apoi îndată 

în pământii, înainta încetă, ér Yladtt îi eşi spre întern- 
I pinare, îi apuca mâna, o ridica puţintelă, îi fulgera 

pe dinaintea ochilorîi inelulü de logodnă. îi săruta 
mâna şi o felicita.

Ună neastêmporü îi cuprinse sufletulü şi astfelă
după ce se reculese putinii, se uita drepţii în ochii ei 
plânşi.

..iţi gratulezi! încă-odată“, grăi Yladă şi unö of
tată înăduşi în pieptulă seu palpitândă.

Şedeau cu totii pe scaune. Yladă î.şî aprinse 
ţigareta, care i-se stinsese, şi începu vorba cu toţi, 
dér din când în când îs! arunca privirea la inelulă 
Gigei şi se uita în ochii ei.

Olga era mai palidă decâtă Yladă, slăbise gro
zavă şi nu prea vorbia.

După o scurtă conversaţia, Yladă se ridica de 
pe scaun ă şi’şl căuta pălăria.

„Vréi se te duo!?“ dise Olga încetă.
„Mé ducă sé ?ml vedu pe mama!“ grăi Yladă

scurtă.
„Sö vii së luămă dejunulă’ împreună, o’apoi vomă 

pleca la Buzëu“, dise cocóna Mariţa.
Yladă eşi. JŞl lua mantaua pe mână, ér în drépta 

îşi lua bastonulă şi pleca după-ce dise „la revedere.w
Ai casei îlă întovărăşiră pănă în galeriă, eră 

Olga se uita cu ochii plini de lacremt după elă. 
„Sdravănă bftiattt !“ grăi Mitică.
„Şi ce esamenă a făcută!“ adause Nicu. „Este

doctoră.“
Olga oftù.

5*
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“VIXX.

Trecuseră doue sëptëmânï delà cununia Olgei
eu lorgu.

Casa coconului Mitică se schimbase cu totul ii.
Nu mai era voia bună de pănă acum, nu mai erau 
sërile plăcute de odinioră, când Olga le istorisia felii 
de félti de lucruri, unele hazlii, altele pline de învă
ţătură, nu mai era vi éta aceea în casa lui Mitică, cum 
fusese pe când avea fată mare, fată de măritaţii. 
Acum Olga era măritată, ér pustiulti omorîtorft in
trase în vmţa casnică a boerului Mitică si se plimba 
neîndurătorii prin tóté părţile.

Cocóna Marita, pănă avea fată mare, ort unde 
se ducea scia, că acasă are pe Olga, şi'i crescea inima, 
când prietinile ei séu amicii bărbatului o întrebau 
de fată, că ce mai face, séu când aceia, cari o cu- 
nosceau mai de-aprópe, îi lăudau cuminţia ei şi’i 
gratulau pentru crescerea, ce i-o da se. Cocóna Ma
rita în astfelü de momente răsufla mai uşoru şi bu
curia de care era cuprinsă îi aducea mare mulţumire 
sufletésca, ér acum, unde se vedea singură, unde n’o 
mai întreba nimenea despre Olga, îi cădea greu, că 
şî-a datü fata din casă şi a rëmasü singură singurică.

Aşa era câte-odată, dér totü ea se întorcea si 
gândea în sine, că trebuia së se întâmple astfelii, 
pentru*câ fetele, décá se mărită, trebue së mérgá la 
casa lorü şi nu potö rëmâné în casa párintésca. 
Când îşi aducea ârăşt aminte de prefectulö şi de alţi 
slujbaşi, cari întru îndeplinirea slujbei lorö eşiau în 
judeţă şi conăceau pe la casa lorö, când îşi aducea 
aminte, cum scia Olga së’i priméscâ, cum îi ţinea de 
vorbă şi cum îi adimenea cu ideile ei, şi cum, după 

îi mulţămia cu cântecele ei, îi rădea greu deaceea
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totö, deórece îşi închipuia, că pe viitorü are së lia 
ocolită, pentru-că nu mai este Olga, care së’i farmace 
cu firea ei, së’i încânte cu conversaţia ei şi së’i lege 
de familia lorii astfelű, ca së le vie greu când se de
părtau de casa lorii.

Cocóna Marita era de totti nemulţămită în sine, 
se simţia singură, dér singură, aşa încâtû së nu’i pri- 
éscá singurătatea. Nu’şî găsia muîţămirea ei nicăiri 
pe acasă, de aceea făcea ce făcea şi apuca drumulö 
Buzëului, ca s0’şl vedă fata, së’sï petrécâ lângă ea 
si së’sï trecă timpul ö în vorbe dulci, cum găsesce 
totdéuna o mamă, când se află lângă fiă-sa. Nu mai 
era ca pană acum, şi nu mai putea se dispună de 
Olga după plăcu, pentru-că Olga îşi avea bărbatulii 
ei şi femea are së urmeze bărbatului.

Pe acasă, când se afla în trebile ei, căci numai 
ce’i dreptű, cocóna Marita era o femee de totil har
nică, jiu mai avea zorultt de odinioră, se punea pe 
gânduri şi gândea dusă, şi de câte-orî întră în iatacul CI 
Olgei i-se umpleau ochii de lacrimi.

„Cum eram eu mai înainte, şi cum am rëmasô. 
acuma! Së nu mai am în casă sufletü de omit, së 
nu mai am bucuriă şi nici îndemnă la lucrurile mele! 
Cum schimbă pe omît împrogiurările !“ grăia câte
odată cocóiia Mariţa şi’şl perdea timpulü umblând fi 
încoce şi încolo. Nici-odată nu’şî isprăvia lucrurile 
si începuse a uita repede ceea ce’şl punea în gândit, 
ca omul ii îngândurată, ca omulîî cuprinşii de munca 
urîtului.

„Më voiu deda euu, (jicea ea de câte-orî se deş
tepta, după ce o bucată de vreme românea în nő
seire gândindu-se la fiă-sa. „Me voiu deda eu, şî-apoi 
voiu avé eu alte bucurii, cari au së urmeze, c|icea ea 
şi cân d îşi iăcea astfelű curaj il, se cugeta că va avé
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nepoţi şi nepóte, îşi închipuia câtü are se fiă de 
mândră, când va fi cu casa plină de nepoţi, .şi când 
va căuta së îngrijescă de ei, së’i créscá, së;i giu- 
giuléscá şi sô’i norocéscâ. De multe-orï se visase bă
trână şi încunjurată de nepoţi şi veselă de frumseţa 
şi deşteptăciunea lorii.

Astfelü se găsia cocóna Mariţa după măritişulil 
Olgei şi nu e mirare că se simţia atàtü de singură, 
deórece Olga era unica ei fată, bucuria casei sale 
şi odorulti nepreţuită pentru mângăerea bëtrânete- 
lorü sale.

Nu era departe Buzóulü de moşia lorii şi cu 
tote acestea i-se părea departe, deórece de-unu şiră 
de ani era dedată ca pe Olga së-o aibă lângă sine. 
Chiar câtă timpii fusese la Dresda, nu se simţise 
atâttt de singură, pentru-eă atunci mai scria câte-o 
scrisóre, mai venia pe la Paşti, .şi orî-cum era, scia 
bine, că déca va termina, va veni acasă şi în casa 
lorü va rëmâné. N:ar íi crecjutöuna cu capulrt co
cóna Mariţa, că are sô simţă lipsa iie-si din casă 
n’ar fi crezută, că’i va ti atàtü de greu fără de ea.

NeobicTnuinţa ei cu idea, că acum Olga aşa tre- 
bue së fiă, venia şi de acolo, că scia bine, cumcă 
Olga nu se prea învoise së ia în căsetoriă pe iorgu 
şi acum pe deoparte se simţia singură, ér pe de altă 
parte era muncită de idei neliniştitore pricinute în ca- 
pultt ei, gândindu-se că în lume nu póte sei omul fi. 
nicî-odată cum o brodesce cu căsătoria.

Coconulü Mitică numërase o sumă mare de bani 
gata, mai cheltuise câteva eled de mii cu cele trebu- 
incióse şi astfelü cum îşi scosese din afacere aceste 
parale, avea só se obicînuiască cu idea, că are cu 
ceva mai puţină şi scia bine, că în tomnă, după ce 
va desface recolta, are së’i mai dea ginerelui sëu

3
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incă odată atâta, catü îi dase, şi de aceea şi elü se 
gând ia să-şi vacjă de afaceri mai cu dinadinsulö. 
Peste totu se gândia că bine-i nimerită căsătoria, şi 
că, décá s’ar învoi ei între ei, are së ducă o viâţă 
plină de mulţămire. După căsătoria Olgei, Mitică nu 
s’a dusü la Buzău decâtu o singură dată. Sta mai 
múltú pe acasă, ocupându-se de moşiă şi de încălci- 
tele lui afaceri de totü felulü. Se gândia la logofeţii 
lui lăudăros!, la argaţii lui, car! îlü pişcau,la pàndarii 
lui somnoros! şi’şî aducea aminte de logofëtulù Alexe, 
şi-’i părea rău, că Fa alungată. I/ară fi adusă 
acum înapoi, dér îi venia peste mână acestă lucru, 
si totuşi nu mai era alta de făcută. încercase elă 
odată să’lă aducă înapoi, dér Alexe n'a vrută, şi ast- 
felă trebuia së liă cu ochii deschişi în patru, căci 
altmintrelea ar ti scos’o cam rău la socotelă.

In timpultt din urmă bietulă boeră se neliniştea 
şi din pricina fiu-sëu, a lui Nicu, căci acestă odoră 
de băiată, care şecjuse vr’o şăse ani la Viena, începuse 
a face ochi dulci fetelorü din curte şi lucrulă acesta 
nu’i plăcea lui Mitică de loculă locului.

Une-orI îlă lua cu sine pe Vladă şi sta cu elă de 
vorbă, punea trebile moşiei la cale şi’lă mai întreba 
câte ceva din scirile politice. Alteori apoi, mergendă 
pe moşiă îlă lua pe Nicu în trăsură, îi arăta întin
derea moşiei, îi arăta munca cea grea a câmpului şi 
îlă îmbărbăta şi pe elă să muncéscá, şi astfelă o 
ducea dintr’o di într’alta. Vedea însă, că Niou nu-i 
destulă de seriosă, ba băgase de sémá, că nici în cu- 
noscinţe nu era elă aşa ceva deosebită şi că nu prea 
spunea lucruri, pe care elă nu le-ar putea cuprinde 
şi de câte-orî îlă punea în cumpănă cu Vladă i-se 
părea cu multă mai uşoră.

Liniştea dispăruse din casa boerului Mitică. Toţi
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urau nemulţămiţl în sine, toţi se simţiau, ca au ceva 
pe sufietă si o tăcere omoritóre domnia în jurulu lorii.

I2C-

Vladă nu mai intrase în iataculă Olgei din va
canţa trecută şi astfeltt, când se vădii acolo, işî aduse 
aminte de tóté serile ce le petrecuse împreună cu 
Olga în véra trecută si unii fiorii îlii cuprinse pe 
neaşteptate şi se simţia mişcată, aşa încâtü multă 
vreme n’a făcuţii altceva, decâtû s’a uitată buimăcită 
prin pregiură. Ochii îi fugiau deodată la tóté lucru
rile din odaiă, şi par’că nu vedea bine, cu tóté aces
tea băgase de sémá, că nu este nicî o schimbare în 
'atacă. Aceeaşi bibliotecă, acelaşi piană, aceeaşi rao- 
oilă, aceleaşi perdele şi tóté câte le sciuse le afla şi 
cu acestă prilegiu, numai că lucrurile din iatacă i-se 
păreau că suntă în nerenduielă, şi parcă nu mai erau 
aşecjate cu atâta gustă ca mai înainte. Doue tablouri 
de pe părete îi atraseră luarea aminte, şi de aceea 
începu a le privi mai de-aprópe. Era o xilografiă 
bine reuşită a vénátórei cjeiţei Diana, de Makart, şi 
ună tablou de ale lui Veresagin. Era tocmai tabloidă, 
care représenta o scenă după bătaia, unde zacă iu 
drépta .şi în stânga răniţi, ér pe sârmele telegrafului 
stau pasări răpitore gata să se arunce pe cadavre.

Vladă rămase multă vreme cu ochii aţintiţi asu
pra tabloului lui Vere.şagin şi’şî reaminti originalulu 
văcjută la Viena, şi cu acésta totă impresia ce i-au 
lăsată tablourile acestui pictoră rusă. Să fi fostă 
chiar veselă Vladă, ar fi trebuită să’şl strice voia lui 
bună sub aceste impresiunl, căci gândurile ce ţi-le 
deşteptă Vereşagin nu potă fi de locă prielnice unei 
disposiţii vesele. Elă era mişcată cu deosebire pen-
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tru-că scia, ca Olga a cumpărată aceste copii numai 
în urma descrierii or fi ce i-le fftcuse elă despre aceşti 
pictori.

„Nu mi-a scrisft nid unü rendît măcarö despre 
aceste copii“, îi trecu prin minte, dér totü elu îşi 
réspunse repede cugetândă : „a vrută së’mï facă de 
sigură o surprindere. . . Curată surprindere, o surprin
dere însë, care m’a făcută së me îndoescă de vor
bele ei. De multe-orï rjicea ea câte ceva, şi din fi- 
sionomia ei căutamit së esplicu cuvintele ce mi-le 
spunea, dér m’am înşelată. Bine a cjisft Schoppen
hauer, că fiă-care fisionomiă este o ieroglifă, care 
spune adevărată cele interne ale omului şi nicl-odată 
nu înséla, aşa de perfectă vorbesce, dér noi sun- 
temă prea nedeprinşî de a deslega acésta ieroglifă şi 
ifamit ajunsă acolo, ca së putemît ceti acesttt alfa- 
betü ală fisionomiei. Sun tű omeni, nu-i vorbă, cari o 
brodescü câte-odată, dér rare ori se întâmplă, ca ci
neva së védá corectă, së cetéseâ esactă ieroglifă, ce 
e esprimată în faţa unei persóne, pe care o iubesc!.u

„Ce te uiţi atâtă de adâncită la acelă tablou ?“ 
întreba Ni cu.

„Tu nu verji ce este ? Inchipuesce’ţî, së afli la 
mo.şiă o copiă a unui tablou bine reuşită. Inchipu- 
esce’ţl, së vecjî la ună sată copia unui lucru de artă 
si së nu te simţi mişcată, tu, care eşti obicinuită a te 
ocupa cu lucrurile acestea... După tablourile ce le 
are cineva, poţi judeca casa în care te afli."

„Ei, mai lasă-le şi tu, căci acum te i fi săturată 
şi de atâta artă“, cjise Nicu p’aci încolo, fără sö se 
gândescă la vorbele ce?i eşiră din gură.

Vladă îlă privi cui milă şi continuii a se uita
la tablouri.

.
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„Ce mai spui tu, Nicnle?“ grăi apoi Vladü în- 
torcêndu-se cătră prietinul ù sëu.

„Môi, Vlade, nu sein ce sé mai dicű, dér îţi 
spunö, că, Veta asta îmi pune capulii, este frumuşică, 
alű dracilorö, are pe vino ’ncóce, şl-apoi când o ved fi 
că\şî întorce ochii aşa de dibaciu, îmi vine sé o mă
nâncă, de dragă ce’mî este.u

Vladfi se uita serioşii la Nicu.
„Ei, ce?“ începu Nicu. .Ţie nu'ţî place?“ «.Jise 

elfi clătinând fi din cap fi .şi zîmbindfi. „Nu te sciu eu, 
şiretule, ce felfi de pomă îmi eşti? La Viena te fereai 
de mine, sî-apoi după ce ai plecatfi, mi-a spusfi prie- 
tinulfi téu Costică. câte si mai câte despre tine. Ml-a 
istorisiţii tóté romanele, ce le-ai învêrtitft prin Viena, 
şi cu deosebire despre vöduva aceea italiancă. . . Şeii 
tu bine, . . . cu pérulfi negru şi cu ochii albaştri.“

Vladfi rîse cu hohotii.
„Şî-a bătutfi joc.fi de tine, bine că 1*ai orecjutii.“ 
„Da, da, ml-a spusfi elfi tote ; îţi sciu acum cui

burile. îmi esplicfi eu cânteculfi téu, care îlfi sîsîiai 
adese-orl, când melancolicii te plimbai prin odaia 
capulfi plecatfi. Mi-a spusfi şi aceea, că tu îţi băteai 
joefi de mine.“

Vladfi îi arunca, lui Nicu o privire aspră şi 
plină de înţeleşii. Nicu pleca ochii în pământii, ér 
Vladfi vorbi:

„Tu crerjî? Crecjl tu ce ţî-a spusfi Costică?“ 
„De, sciu eu?“ ()ise Nicu fără sé se uite la

cu

Vladfi.
„Bine, credinţa ţl-o lasft. Crede tu ce vréi, chiar 

şi aceea, că eu nu ţl-aşl fi voiţii binele, când ţl-am 
spusfi sé te pui pe lucru. Atâta îţi concedii, sè ai şi 
tu o credinţă, dér în cele din urmă“, grăi Vladfi fă- 
cendft câţî-va paşi prin iatacfi, „în cele din urmă 
mie . . . puţinii îmi pasă de credinţa ta!“
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„Ei, nu lua lucrurile In chipulii acesta*4, dise 
Xiftu trecendu’şl mâna prin pörtt îsi’i era nöcazű, că 
la unu asa timpii nepotriviţii i-a aruncaţii aceste vorbe 
lui Vladfi.

Vladtt se opri lângă pi an ii, lua în mâni mai 
multe caete de note, le ceti titula şi râmase uitân- 
du-se la o piesă, pe care i-o cântase de multe-orî 
Giga. Se aşerjit pe scaunulü delà pianű şi rèsfoia 
prin acela caetö şi de vre-o trei ori l’a petrecuta cu 
privirea din scurtă în scurtă. Kém ase mai pe urmă 
ou elfi în mană şi arunca ochii la Nicu. Se uită pu
tina la ela şî-apoi rîse. • .

„Si f]i asa, Nicule, îţi place Yeta!“
„Ei, urîciosule, cum îţi spune cineva despre o 

lată, te faci eälugerü, par’că ţie nu’ţt place.. tocmai 
aşa mö întrebi.“

„Inii place, Nicule“, grăi Yladö ceva mai vesela 
si cu degetele atinse tastele pianului.

„Ai băgata tu ceva de sémit, Nicule?“ întrebă 
Vladil şi’şT plecă eapulü şi se uita asa piezişa la prie
tinul a söu.

„Ce sé baga de semă?“
„Veta asta semonă forte multa cu coconula Mi

tică, aşa incâta mi-a bătuta la ocliî îndată ce . am 
vöfjut’o.“

aşa’niî pare şi mie. Ala 
naibei mai eşti, iute ai observata. Yecjî, eu . . d’abia 
acum, când nié gândescü la ea, vèda că sémönft cu 
tata. Dér ce are a face? Omü eu omtt sómöná. . . 
Deultmintrelea, de nu me făceai atentă, de sigurü 
că nu’ml trăsnia prin capü aşa ceva.

„Credii“, grăi Yladö. „Tu ai vécjutü numai că-i 
fată si alta nimica mai multa“, adause Ylada şi’şt

„Par’eă sémôna

6
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apuca mustaţa' cu dinţii şi se uita cu unu zîmbetü 
. batjocoritorii la Nicu.

„Seriosă-, Ylade, că n’am băgată de semă.“
„Asta clicii, şi eu, tu ai védutti numai că-i fată.“ 
„Eşti prea sarcastică. Adî te găsescă aci poso

morită, aci cu unu zîmbetü nefirescă. aci baţjocoritoră.“ 
„Se póte. Şi decă cjicî tu că’i aşa, apoi de 

bună semă, că aşa trebue së fia.“
„Ei, ei, mai lasă înţepăturile de-oparte. Şi aici 

la moşiă vréi së raë tachinezi? Hai së vorbimü alt
ceva. Mai ântâiu së ne facemă o ţigaretă.“

picênclü acestea, Nicu se pipăi în buzunare şi 
fiindcă nu aflase tabacherea, porni së plece.

„Uite am eu.“
„Lasă că aducă bectimis.“
Nicu eşi, ér Yladă strîngendă din buze grăi: 
„Aşa-i ciocoiulă boerită. In Yiena, când îşi 

toca paralele cele dintâiu fiece dile ale lunei, fuma 
şi tutună prostă. De-altmintrelea bine face, că are 
ce se cheltniéscá.“

Nicu intră şi-lă îmbiă pe Yladă cu tutună.
„Eu am tutună.“
„Ei, nu me refusa, că sciu că nu ai bectimis.“ 
„Ba din întâmplare e tocmai bectimis, că şi eu 

eram doritoră de tutunulă nostru, şi mî-am cumpă
rată. Ce gândesc! tu, că numai boerii potă fuma 

• bectimis?; Cred! tu, că noi mitocanii nu ne putemă 
face câte ună gustă?“ grăi Yladă zîmbindă.

„Ei, de, vréi së cjicï: „noi filosofii!“
Yladă se uită lungă la Nicu când c]ise aceste 

vorbe şi rîse veselă.
„Ce, vréi së mô tachinezi ?“
Amândoi îşi făcură ţigaretele şi fiindcă ivavea
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chibrite, Nicu îsï scôse cap al ü 
entra bucătăria:

.,1 ă, care sunteţi p’acolo ? Veto, ado nisce chi

pe ieréstra .şi strigà

brité !“
Càtü ai da în palme intrà Veta ín iataeü şi 

puse pe in es ci óra de lângă sofa o cutiă cu chibrite şi 
o frundă de porcelanű pentru cenuşe.

Ni cu n’o mai scăpa din ochi, şi ar fi doriţii ca 
se i surprindă odată, o singură dată, privirea, sô’i rîdă 
şăgalnicii, dér acestii lucru nu s’a întêmplatü, şi fi-, 
ind-că Yeta voia së iasă, Nicu o apuca de mână
şi'i dise :

..Nu aşa fă, aprinde unü chibritti şi dă domnii-.
lui Vlaclü.“

Yeta aprinse unü chibritii, aprinse doué şi, fiind
că se toţii stingeau, se nöcája, deórece scia, ce glumă 
are së facă careva dintre domni, dér s’a înşelaţii.
De astă-dată nici unulii n’a făcuţii nici o glumă. 
Vladü începuse së fumeze, ér Veta voia se plece.

„Apoi mie nu'ml aprinzi unű chibritii ?“ cjise 
Nicu cu unii zîmbetù ca tóté zîmbetele, pe care elü 
obicînuia a’lii numi diavolescii. .

Yeta îi aprinse şi lui Nicu unü chibritii,. şi săr
mana, fără së vrea, rîse drăgălaşii, şi cjicénclü „nópte 
bună“ pleca.

„Ai vëcjutü, Vlade?“ grăi Nicu fácendü.cu ochii 
nisce semne, pe care Vladö nu’şl da silinţa së le'în- • 
telégá. • • '

„N’ain vëcjutü nimica, Nicule.“ .
„Ei, nu te mai face!u
„Ce së me faeü, n’am vëcjutü nimicö. Co- era • 

së vëdü.... póte zîmbetulü tëu „diavolescü“, cu care. .• 
ameţesc! capetele fetelorîi!w *.

I I
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„Ei, ér eşti sarcastica !”
..Cum sarcasticii ? Nù’sü vorbele tale astea, 

nu tu spuneai într’una în Yiena, ca ai unii zhnbetil 
diavolescü ?u

„Ba nu, fai ă glumă. aşa;i, că nam gusta prostiiVu
„Tu irai gustű prostű, Ni cule. Dér... ce atâtea 

liécurï, căcl.nvam şi săturat«!. Mai scii tu ceva la pianù V 
En încercă... cântă o doină.u

Nicu merse la pianű şi înainte de a începe dëdù 
câteva tonuri. Lşî puse ţigareta pe sfeşneculu pianului 
si începu doina, care îi plăcea lui Yladii.

Vladu, care se alia pe divaml, sta proptitei cu 
cotele pe genunchi şi asculta dusă. Elő începu sé 
clatine din capii, ér în ochii sói în améndoi se iviră 
picuri de lacrimi şi se simţi a acum atatti de nenoro
citei şi atâtü de durerosil atinsa, încàtil nu mai putea 
rëmâné la loculű său. Elil se ridică şi făcu semnîî cu 
mâna, ca së înceteze.

„Ce ai, Vlade:“
„Vai, Nicule, tu nu scii câtft de multü îmi plăcu 

doinele!“

î

1

„Póte unde nu ai audiţii de atâta vreme?!“ 
„Aşa eredő şi eu“, adause Yladii. „Aşa eredő 

şi eu, .şi spunő dreptö, că mi-se sfâşiă inima in clipa 
acésta, după ce mi-ai cântată doina.u 

„Asa’ső doinele !“ - 
„Da, Nicule..., da, aşa suntil doinele !*'

■-

I2C-

Cocona Mariţa era dusă la Bussfiu la liă-sa la Olga, . 
se dusese pentru că acum se siinţia prea de totil sin
gură. Era, potő c]ice, lipsită de iritaţiunea, ce i-o 
făcea mai nain te convingerea, că are fată mare, că o

. m
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va mărita şi că are se fiă multa în aceiaşi rji <;u a 
doctorului din Rîmnică, şi că totă lumea se va mira 
si o va ferici. Aceste clipe de iritaţiune şi neastêm- 
pără dispăruseră acum şi astfelft simţia în sufletulă 
său unu golii, care o făcea de totă indispusă. Avu
sese ună gândă, şi acestă gândă a devenită faptă, şi 
acum nu mai avea cu ce se?şl frământe mintea si nu 
se mai cugeta la altceva, decâtă la érná, când se va 
muta şi ea în Buzău şi va fi împreună cu Olga şi 
cu ginerile ei Iorgu, câncl se va afla la vre-o serată 
séu la vre-untt bală şi când va arunca priviri sumeţe 
în drépta şi în stânga şi va urmări cu ochi plini de 
fericire pe ginerele său, care se va învârti mândru 
prin sa lőne.

Scăpase de griji şi era ore cum liniştită, dér chiar 
acestă linişte îi turbura sufletulă ei. Nu mai avea 
cu ce să se ocupe, nu mai avea la ce să se gândescă, 
şi tocmai acesta îi făcea rëu.

Delà o vreme în cele din urmă găsise ună lucru 
nou, cu care se se ocupe. Nu’şî putea esplica, de ce 
doetorulă din Rîmnică a amânată cununia, şi era cu- 
riusă së primescă vre-o scire, së afle pricina amânărei, 
ba când şi când se gândia chiar reutăoiosă la doetorulă, 
şi potă c]ice, că*i părea bine de acestă întâmplare. 
Aite-orI însë cădea erăşî pe gânduri, pentru că vedea, 
că Olga nu se mai dedă cu Iorgu, că este de 
totă desperată şi că nu se simte de loculă locului 
mulţămitâ de pasulă ce-a fostă silită së’lfi facă. Căuta 
së şl dea curaj ă gânclindă, că în cele din urmă totă se va 
deda, dór totuşi mvi cădea bine unde vedea, că Olga n’a 
vrut só-sí ia cu sine biblioteca si pianul, cele mai scumpo 
lucruri, ce le avea şi la care ţinea ca la ochii ei din • 
capă. Acestă lucru spunea lămurită starea Olgei, cu . .

*.j
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tote acestea cocóna Mari ţa căuta a’lű tălmăci ca fiind . 
ceva nu tocmai de însemnătate.

„Se va deda“, era refrenulö. gândiriloră, ce se 
învălmăşi au prin capulă ei .

Coconulö Mitică era ocupaţii cu afacerile moşiei. 
Sta împrejurulii moşiei şi’şi făcea socotéla producte- 
lorö ce le are în câmpă, îşî făcea socoteala ce are 

• pe la ţărani, ce are la magazia şi ce a trimesü la 
Brăila.

. „Aşa eredő, că va eşi bine“, rjicea elîi în sine. 
„Va fi befechetü, décá va mai da o ploiă ţepănă la 
porumb ă“.

Cu nevastă-sa vorbia forte desü despre Olga, 
nici odată însă nu înţelesese ceva din vorbele ei, că
fiă-sa ar avea vre-o nemulţămire, şi trăia în ideia, că 
tóté mergü bine.

„De l’aşă vedé acum şi pe Nicu aşedată“ , se 
gàndia elü adese-orl, şi totdéuna i-se umplea fruntea 
de sudori, când vedea purtarea lui şi ideile ce le are. 
„Era mai bine, de’lă ţineamă ímpréjurulö meu, de’lă 
puneamă la treabă, căci s’ar fi deprinsa cu moşia si 
.acum ar fi foştii şi elő omö de ispravă,“ cjicea Mi- 

• tică une-orl.
Alte-orI însă se gândia altfelö şi nu’i părea toc

mai rău, că l’a lăsată să studieze. Aşa e omulő, care 
nu e limpede cu sine, când vrea să facă

Astăcll avea afaceri pe moşiă, dér totuşi nu 
plecà pré de grabă, ci tândăli încoce şi.încolo şi nu 
se prea încumeta să ésá din curte, să plece la tre- 
bile sale.

„Spuneai că ai să pled, boerule, “ grăi Veta, 
.care intră în odaia coconului Mitică.

„Da, Veto, bine că mi-ai adusö aminte. De aceea 
■ţi-am fostă 4isö 80 8pui vizitiului .să prinejă caii“,

ceva.

. :
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„Am venitü së grijescö ín ódái!“
„Veto, vreau se-ţî spună, că nu’mï place de tine. 

Te-ai fácutö de nesuferiţii. Ce ínsemnézá purtarea ta? 
Nu tï-am spusă, că în casa mea se nu umbli cu lu- • 
crurîde acelea“?

Veta rëmase uitându-se eu nisce ochï uimiţi la 
boerulü Mitica. •

„Am băgată de semă, că nu eşti cum trebue... 
Adecă nu“, se corese eltt repede şi’şî puse mâna la 
capă ca şi umila, care n’ar sei cum së încépa vorba. 
„Se’mî spui înse ceva, Veto ! Unde a fostă Nicu 
aseară?“ .

„Unde së fiă, boerule? S’a plimbaţii cu d-lă Vlad 
pe lună şi’sl spuneau felii de felă de lucruri. S’au 
plimbată pe marginea lesei, au venită mai apoi prin 
sată si în cele din urmă au intrată amêndoi în odaiă.“

„Dér cu tine a vorbită, Veto ?“
„D-lă Vladtt n’a vorbită!“
Mitică îşi strînse pumnii, ér apoi aduse încetă, 

stânga la gură şi începu se’şî muşce din unghia delà 
degetulă celă mare. Stëtù ce stëtù astfelă pfivind’o 
pe Veta şi apoi vorbi: .*

„Te întrebă despre Nicu.“
„Da, boerule, d-lă Nicu a vorbită cu mine, mî-a 

dată şi doue lire, a clisă, că sö’mt cumperă ceva, şi 
eu i-am sörutatä mâna, deşi coconaşulă îşi cam tră
gea mâna“. *•

„Veto, nu’mï place de tine“.
„Sărută mâna, boerule, te rogă de ertare. Eu ca 

fată sëraeâ m’am bucurată multă când am vöcjutä li
rele, căci me gândiam se’mî agonisescă ceva parale“.

„Nu ţî-am spusă...?“ începu boerulă vorba, dér 
se opri. „’Ţl dau eu parale, n’ai së iai delà ori şi 
cine. Asta nu se potrivesce, nu e frumosă. Aşa decă
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vine cineva la mine' şi’ţî fia baoşişă, tu să nu pri
mesc!, căci prin acesta ine necinstesc! pe mine. Ba 
póte audi cocóna şi, cum este ea cam supărăcios«, 
are să facă cértá pentru tine“.

Veta asculta vorbele lui Mitică plină de uimire.
„Eu n’am sciută, boerule. că să nu iau, dér flccă 

spui că aşa se cuvine la o casă de boeru. eu n'am 
sé mai iau“.

„?Ţl trebue ţie parale ? 'Ţi dau eu. Nu ţî-am 
spusă, că vréu să te noroeescă. vrêu se te mărită 
din casa mea? Scii prea bine, că mie mi-e milă de 
tine.şi cu deosebire.... unde'ţl sein nenorocirea ta”, 
grăi cononulă Mitică şi picuri fie sudori îi umplură 
fruntea.

„Totă aşa ml-a spusă si d-lă Nicu“.
Mitică îşi trecu mâna peste, faţă. o opri ceva 

mai bini.şoră la frunte şi apoi luându’.şl tabache.rea. 
începu se’sl iacă o ţigaretă.

„Nicu trebue se plece la Viena. Elă studiază.“ 
„Dumnedeu să’i dea bine. Ce omă bună este 

d-lă Nicu, ce inimă bună are, sémcnâ multă cu D-ta. 
N’aşl li orecjută nicl-odată, căci după cum îlă arată 
cHipulă, este ceva cam mândru, cu tute acestea am 
rămasă încremenită şi mi-au dată lacrimile de bu
curii, când mi-a (lisă : „ţine Velo, cumpănVţî ce-i 
vré, cumpără’ţî ună şorţu de cele mai fnunóse, cu 
broderii alese şi cu bobiţc negre...“ J?ar*eă’lă vădă ca 
acum, când mi-a pusă lirele în mână... Cu tote acestea, 
deci. sciam, că nivi cuviinciosă să le primeseă, nu 
le primiamă şi decă am greşită, te rogă se me erţl, 
şi când va fi acasă îi voiu da lirele îndărătu si’i voiu 
spune, că am greşita şi că nu s’a cuvenită, de-órooe 
eu am tote cerni trebue în casa boerescă“.

Mitică se nelinişti.
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„Nu, Veto,u grai elő, „eu numai am glumitö.... 
Dér én spune’mï, ce ţi-a disă, când ţi-a datü lirele ?

„Nimicü alta, decâtü ce ţî-am spustt, boerule.“
Mitica nu mai vorbi despre asta; vëduse elü, că 

a fostű înşelată în părerea lui, şi în cele din urmă 
scia, că peste câteva clile va pleca Nicu.

„Bine, bine Veto'", grăi Mitică lăsândă la o 
parte vorbele de pană acum. „Ei, spune’mï cum te-ai 
liotărîtă cu inelulü ? Mi’lű dai mie ? Ţiu múltú se’lă 
am. Dér numai aşa, clécâ’mï făgăduescî, că nu vei 
spune nimănui.“

„’Ţi’ltt dau, boerule, căci în cele din urmă este 
numai unü inelű şi nimicű mai múltú. Ţiu la élű, 
nu-i vorbă, dér la D-ta este ca şi la mine, încă şi 
mai bine.“

„Ei, Veto, îţi promită că te voiu noroci, numai 
se nu spui nimănui nimicű. Vecii, inelulü ăsta“, grăi 
Mitică scoţendă inelulü din jiletcă „este o autică, este 
unü lucru, care pentru tine n’are valóra, dér eu am 
de cugetă să’lă dăruescă la museu. E bine, ca ast- 
felă de lucruri se se adune la museu.“

„Aşa nu vréu, boerule“, grăi Veta seriosă.
„Ei bine, îlă păstreză eu. Eştî mulţămită?“ 
„Sunt mulţămită“, grăi Veta şi apucându’şî 

baerile delà şorţă, se juca cu ele. Se uita când şi 
când la boerulă Mitică, se uita apoi ér în pămentă, 
şi pe faţa ei se vedea ună felü de zîmbetù copilă- 
rescă, cum ar face ună băiată, când ar vró să spună 
ceva şi nu prea îndrăsnesce.

„Ce-i, Veto ?“
„Aşă vró să’ţî spună ceva, boerule“.
„Despre Nicu?“
„Ba nu! Altceva... despre Alexe!“
„Lasă pe altă-dată, vomă mai vorbi noi, căcî acum

6*
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am trébá“, grăi Mitică si se uita aspru la Yeta, care 
eşi pe use. Vrea prin acesta sëï aducă aminte de 
vorbele, ce i-le-a fostă spusă, vrea se o facă se se 
feréscá de Nicu .şi se’lă ocoléscfi. Nu se putea Mitică 
domoli de iritaţiunea ce ’lă munci a de când băgase 
de sémà, că fiu-sëu Nicu se ţine strună după Yeta, 
după nenorocita fată orfană, rămasă in lume ca o frundă 
în véntö.

„Mai multă n’o puteamă întreba”, grăi în sine 
Mitică şi lua o faţă posomorită. „Yédö eu înse, că 
nu e bine sö’lä mai ţiu multă împrejurulă casei mele, 
celîi puţină pănă voiu face ună rostă şi pană voiu 
mărita-o şi pe Yeta... Asta trebue s'o facă”.

Era tare amărîtă boerulă. Din clipa, de când 
a venită Yeta în casa lui, n’a mai avută di liniştită, 
cu deosebire delà venirea lui Nicu se făcuse posomo
riţii, bănuitoră şi cerca a sta mai multă pe acasă 
deşi interesele lui cereau ca sô mai dea o raită pe la 
armană, pe la pădure, pe la magazine, ba potă elice, 
că era trebuinţă së mérgá şi în Buzëu.

„Ce lucru dracului“, dicea elă în sine. „Nicu
ăsta më împedecă delà treburi ; trebue se’i spună 
se’şl vaclă de studiu, së plece së’sï termine csame- 
neleu. Aşa se gândia elă uneori, dér îi venea greu 
së’i 4i°ă, căci era fiu-sëu şi nu’lă putea alunga din 
casă. „In ce posiţiă blästömatä am ajunsă acum. Eu 
sunt de vină, dér am së le curmă odată, am së më 
liniştescă odată, căci aşa nu mai póte merge. Am 
së’i spună nevestei, ca ea së’i aducă aminte de ple
care, căci are së studieze, are së isprăvăscă cu învë- 
ţătura... Dér ce
minte şi era năcăjită, că a ajunsă astfelă, încâtă së 
fiă silită së facă o faptă, care nu’i .prea venia la so-
cotélá.

va dice mamă-sa?“, îi trecea prin

„Trebue s’o facă“, grăi elă apăsată după ce
■i .

1!
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o vreme rëmase pe gânduri. „Trebue s’o facă“, 
repeta elu mormăindă, „şi încă de grabă, ca 
së nu ’mî încarci! sufletulă cu o nelinişte şi 
mai mare. Nu mai am încredere în nimenea, nici 
chiar în copilul ă meu, şi me dóre...‘‘ clise elû mai 
apósatü, ,,că nu poţi! spune nimënui şi că trebue eu 
së mô muncescă pe mine... Dér n’am së mai trăgă- 
neziî, întêmple-se, ce se va întêmpla, şi îndată ce voiu 
fi singurii cu nevasta, am sö’i spună“.

Ocupată cu aceste gândiri, eşi în ciardacű şi se 
uita nemulţumită în tóté părţile şi când vëclù trăsura 
la scări, se mişca puţinii în sufletulü sëu şi rëmase 
cu ochii aţintiţi la bucătăria, acolo unde scia, că se 
află acum Veta.

„Veto!“ striga Mitică şi veclendă, că nu rës- 
punde, porni së plece, dér nu scoborî decâtă o sin
gură trépta, astfelă că rëmase cu ună picioră în 
ciardacîî.

Veta vëdù pe boerulă şi eşi în uşa bucătăriei.
„M‘ai strigată, boerule?“
„Da, te-am strigată!“ vorbi rară Mitică şi 

apoi pleca spre trăsură şi rëmase uitânclu-se la 
cai. „Adă’ml condicuţa de pe masă“, dise elă şi se 
urca în trăsură.

Veta alerga grabnică şi se întorse câtă ai da 
în palme şi întinse condicuţa boerului.

Mitică lua condica, se uita ţintă la Veta şi 
in încreţiturile sprânceneloră se vedea neliniştea sa.

„Mână, George!“ c]ise boerulă şi trăsura îriuru- 
itulă ei lină eşi din curte.

Erau frumóse clilele cătră sfirşitulă lui Iulie. 
Peste di boerii îşi vedeau de afaceri, ér séra,
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când se rëcorea, eşiau adese-orï în cerdaciüü caselor a 
şi stau de vorbă punêndü la cale felă de felü de lu
cruri, care le veniau în minte.

Yladü şi cu Nicu treceau de obiceiu în altă 
odaiă şi’şî povestiau amintiri din trec ut ù şi astfelü 
Mitică cu nevastă-sa, cu cocóna Marita, neconturbaţî 
de nimenea, rëmâneau singuri la masă.

Era Duminecă.
Mitică şi nevastă-sa şedeau încă la masă.
Amândoi ar fi dorită ca unulű dintre ci së rupă 

tăcerea, së íncépá vorba, sâ’şl spună aceea ce avea 
de spusă şi së se limpecléscá între ei despre lucrurile, 
ce erau de pusă la cale pe viitorii. Din când în 
când se uita cocóna Marita la bărbatu-s eu, pregătită 
pentru a vorbi, dér fiindcă în acea clipă se uita si 
Mitică la nevastă-sa, şi fiindcă la amêndoi li-se părea, 
că au së audă câte ceva nou, îşi plecau privirile în 
tocmai ca doi necunoscuţi.

Mitică era mulţămită în sine, că Yladu n’a ple
cată încă, că se află în tovărăşia fiu-sëu şi că ’lă va 
mai pune la cale dându’i poveţe bune, cu tóté aces
tea i-ar fi plăcută mai bine, decă Nicu ar fi plecată 
şi ar fi începută să’şl vadă de studiu, ca astfelü së 
termine mai repede, şi sö’lä vadă la ună felă, ispră
vită gata pentru frumósa carieră de medică. Lucrulă 
acesta nu s’a întâmplată, căci Nicu nu'şî pré bătea 
capulă cu studiulă. Elă scia, că tată-său are avere 
destulă, şi se deprinsese cam rëu cu vmţa liberă delà 
universitate, şi pe de altă parte vedea, că n’are cine 
së’i ia socoteala despre ceea ce a făcută séu n’a fă
cută şi despre ceea ce ar avea së mai facă. Singură 
Yladă ar fi putută desluşi pe boeruiă Mitică despre 
starea lui Nicu, dér el nu se amesteca în acéstá afa
cere, deórece scia, că mulţi tineri se apucă mai pe



85

urmă şi’şî termină cariera şi se facű ómeni cum se 
cade. Esemple de acestea avea elő destule înaintea 
ochiloră. Nu-i vorbă, nicî nu s’a gândită Vladă la 
aşa ceva, deórece vedea, că Mitică n’ar.fi în stare 
se priceapă cum mergft trebile studiului, şi de-aceea 
elîi ocolia cu vorba de câte-orî boerulă aducea lucru
rile ca Vladií se’şî dea o părere. Băgase Vladă de 
séma tóté lucrurile, cari se întâmplau în casa boerului, 
dér nu se ocupa cu nimicii din acestea, cu deosebire 
acum, cum se simţia elă după măritişulă Olgei.

Cocóna Marita sta lângă bărbatul Ci ei şi când, 
în cele din urmă, vrii sê íneépá vorba, se pomeni că 
Mitică vorbesce, de aceea asculta cu mare nerăbdare, 
căcî scia că îndată ce va isprăvi, i-se va da şi ei 
prilejü să.’şl spună amarulă ce’lă avea la sufletă.

„Mie ’mî place tare multă Vladă ësta. Ilă vecii 
aşa de seriosă, îlă vedî cu nisce idei aşa de sánötóse, 
îlă vedî pururea cu chibzuială la vorbă. Trebue së 
o ducă departe. Nicu ală nostru din contră, îmî pare 
că nu prea se pricepe în lucrurile lui ; elă spune, că 
învaţă medicina şi’lă veclă din tote ale lui, că despre 
ori ce’ţl vorbesce, numai despre lucrurile lui nici
odată. Uite, Vladă, de pildă, câtă a venită în sată, 
s’a dusă pe la scóla din comună, a intrată în vorbă 
cu dascălulă, şi’ţî aduci aminte mai deunăcjî ce obser
vaţii la locă făcuse faţă de scolă şi de învăţătura ce 
se dă ţăraniloră?“

„Ei cum
„Cum së fiăV Forte bine. Nu putea şi Nicu ală 

nostru së se ocupe de lucrurile ăstea?“
„Apoi Nicu se face medică.“
„Nu sciu, dëu, căci prea multă se înverto pe la 

moşiă, ca şi cum nici n’ar mai avea de gândtl së 
plece“.

ce vreai sö diel?“ începù Marita.
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„Ei, pëcatele mele, Mitică, scii că eşti curioşii? 
Apoi pe Nicu së’lù compari cu Vladă, cu băiatule, 
lelei Smarandei? Ce ar avea elă së caute prin sată, 
ce së vorbéscá elő cu profesorulă din comună? Nu 
cumva ai pretinde ca elő, ca băiată bine crescută, 
së se pună şi în horă cu ţăranii?“

Mitică era năcăjită, că nu putea veni cu vorba 
la aceea ce vrea să spună, şi astfelő a lăsată de astă- 
dată conversaţia şi, trecendă la gospodăria, începu 
a spune despre trebile moşiei, despre năcasurile, ce 
le are cu slugile, despre pădurarulă Marină şi despre 
alte multe de tóté, câte se ivescu în încurcatele iţe 
ale economiei câmpului.

Cocóna Marita asculta cam pe jumătate cele 
spuse şi se juca cu unö păliărelă, ce era lângă ea pe 
masă.

„Ei, ce este şi omulă !“ începù ea vorba şi clă
tina din capű. „Amă fostă şi noi cu veselia în casă, 
şi astădî ne găsimă aci ca nisce părăginiţî, fără nici 
o voiă... Acum, uite aşa, me uită eu la tine, tu la 
mine, şi amândoi dămă din capă. Nu mai avemă 
par’că nici o voiă pe pămentă.“

„Scii că’ml pare rëu? Ei,
Aşa a trebuită së se întêmple, aşa a trebuită se fa- 
cemă. Nu tu îţi alergai într’una gura, că’ţî îmbătră- 
nesce fata la uşe, şi acum... ce vrei? Acum tote’să 
bune. Olga este măritată şi Iorgu, ginerile nostru, e 
băiată bună“,

Cocóna Mariţa ofta odată şi aţîntindu’şî privirea 
în pămentă, începù din nou së învêrtéscà păhărelulă 
ce era pe masă lângă ea.

„N’avemă acum pe Nicu? De elă ar trebui se 
ne ocupămă, së vedemû së termine mai de grabă,

cum ai vré së fiă ?

i
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së’lë vedemü aşedată la casa lui. Tocmai de aceea 
ar trebui së se apuce de studiu.“

„Seva apuca elă“, grăi Mariţa căreia nu’i venea 
la socotélâ stăruinţa continuă a bàrbatu-sëu, ca së le 
plece bäiatulö. „Ce atâta întrecere cu plecarea? Acum 
s’a dusă Olga, acum së plece şi elă ? Lasă’Jă se mai 
rëmânà së’sï petrécá puţină, căci, cum îmi spunea elő, 
destulü se nëcâjesce cu învăţătura şi acolo n’are 
timpii nici së mănânce cum se cade, atâtă e de ocu
pată cu ale lui.“

„Bine, bine, eu nu dică ca së plece acum în
dată, dér totuşi....w grăi Mitică frecându-se cu mâna 
pe la frunte, „totuşi n’ar fi rëu së termine mai 
repede“.

„Da la ce ? A remasă elă se trăescă din învë- 
ţătura lui? Ba că chiar! Asta ne-ar mai trebui, sö’lä 
înfundăm0 la vr’o plasă sô’sï amărască cjilele căutândă 
pe tërauï de bóléié loră. Nicu are cu ce trăi, căci şi 
aşa n’aveintt decâtă doi copii, së’i ţinemă împreju-
rulă nostru.“

„Aşa cjică şi eu", continua Mitică. „Numai este 
vorba, că Nicu;... n’ai băgată tu de sâmă?“

„Ce se bagă de séma?“
„Nicu ăsta se ţine de ştrengării. N’ai vëclutü că 

n’o mai slăbesce pe Veta din ochi, că una douë, se 
ia după ea şi cine scie...!

„Söracu de elü!“ qise Mariţa cu dispreţă. „Am 
mai audită una! Omului cum îi e firea, aşa’i e şi 
gândirea!“i •

Mitică nu se simţia bine la aceste vorbe, dér 
tácú ; cocúna Mariţa însë se năcăji şi vorbi cam 
apesată :

„Vedî Mitică, cum te găsescă pe tine! Tu în 
loqă se mai mergi pela Buzëu, se te ocupi de gine-

• . :
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re-tëu, së vedï ce mai face Olga, së’i mai pui la cale, 
tu te interesezi de lucruri de a doua mână. Tu eşti 
astfel ă, ca şi cum Yeta ar fi fata ta, ér nu 01gau.

Mitică se mişca la aceste vorbe, încreţi din 
sprâncene şi strîngêndu’sï pumnulă, ílű puse la gură. 
Rëniase puţină timpu astfelă şi îndată apoi îuclrep- 
tându’şî ocliii ţintă la nevastă-sa grăi :

„Am fostă la Buzëu. Iorgu îşi vede de afaceri, 
ér Olga este acolo la elă. Ce vréi së facă? Nu este 
elă omu întregă ?u

„Ba da“, clise cócóna Mariţa, „dér totuşi tu mergi 
prea rară la Buzëu, şi vecii Mitică, asta nu e bine. 
Par’că Olga nu este copilulă tëu“.

„Eu më ocupă acum de Nicu, căci Olga este 
măritată. Ea este la casa ei şi se împacă bine 
Iorgu. Nu mi-ai spusă şi tu totă astfel ö ? Ce, ori ţi-a 
spusă ţie ceva Olga? Yoi femeile totdéuna sunteţi 
mai curióse. Voue vi-se pară lucrurile mai grozave 
ca cum suntă“.

„Nu clică nimică despre Iorgu, dér mi-se pare, 
că cheltuesce prea multă, şi Olga nu-se simte toc
mai bine11.

cu

„De ce ?M întreba scurtă Mitică.
„Eu nu clică, că nu-i bună Iorgu, dér totuşi ai 

putea sö’lä mai ţii de scurtă, së nu so întindă la 
cheltuelï prea mari. Şi-a tocmită o trăsură la 
Bucuresci, deşi trăsura care i-am dat’o era destulă 
de bună. A vend ut’o unui prietină mai pe nimica, cji- 
cênclë, că nu mai e la modă şi că a vëcjutü elă altă 
fasonă de trăsuri la Bucuresci, la şosea“.

„A vendută trăsura?“ întreba mirându-se Mitică 
şi se ridica furiosă delà masă. „Totă este elăuşurelă“! 
cjise Mitică în cele din urmă... Intr’aceea în odaia de 
alături se auclia rîsulă nebunatică ală lui Nicu, se opri
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lângă use si asculta puţina cu interesa şi apoi se îri- 
túrse câtră nevastă-$a.

„E Nicu, cine së fiă ? !“ dise cocóna Marita. 
„Da, da, e Nicu, rîde ca un a nebunü“.
„Lasă së rîdă, că acum îi e vremea.
„Acum îi e vremea ? Uite, că Yladtt nu prea

rîde.u
„Ylada e una mojica !“ grăi cocóna Marita nă

căjită.
„Cum e, cum nu e, a terminată. Acum vréu 

ca si Nicu së termine. De aceea më interesezü, ca 
së plece.“

„Ba mi-se pare, că nu de aceea“, îi arunca.ne- 
vastă-sa vorba şi se depărta delà masă. „Te-ai putea 
ocupa mai cu dinadinsulü de Iorgu, de ginere-teu, şi 
de Olga. E fata ta,“ grăi cocóna Mari ţa eşindtt 
din odaiă.

Mitică rëmase singurii în odaiă cuprinsa de 
o iritaţiune mare.

„Am sô’ltt espedezü eu pe neisprăvitula de Ni cit. 
La ce së më muncésca atâta, păcătosule ! Acum se 
mai am si alta pe capa? Pe Torgu, pe ginere meu?“

XIII.

Toţi ai casei erau duşi la Buzëu; merseseră së 
petrécá pe Nicu, care după multă stăruinţă din partea 
tatà-sëu, se înţelege după ce lua şi o bunicică sumă 
de parale în mână, se hotărî së plece la Yiena să’şT 
isprăvescă studiulö.

Ylada s’a despărţita de Nicu la moşiă, nu Fa pe
trecuta la Buzëu, deórece nu sè simţi a tocmai bine, 
cum spunea el fi, si afâră de aceea aveau ei së se întcl- 
nescă în Buourescî înainte de plecare în străinătate.

6**
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Vlaclö — care’şî avea odaia sa în casele boeru- 
lui Mitică — după ce vorbi puţinii cu profesorulă din 
sată, cu Ionescu, merse pe la mama-sa şi în urmăîn- 
torcêndu-se intra în sufrageria, şi sta acolo singurii cu 
capulü plecată pe mână, obositfi de frământările, ce 
le-a avutü în timpulö din urmă, şi segândia dustl la felii 
de felă de amintiri din viéta sa. De multe-ori însă 
cuprinşii de oboséla rămânea în nescire ne mai tur- 
burâudu’şl mintea cu nimicii si astfelă nici nu băgase 
de semă că a intrată Yeta în sufrageriă, şi când o 
vădii îlă cuprinse ună năcază, căci i-se păruse, că 
Veta a observată cu ce se ocupă şi cedă nelinistesce 
de o vreme încoce.

n’Ţî trebue cevaşî, d-le Vladă ?“ întreba Yeta.
„Cum să nu’mî trebue!“ grăi Yladă zîmbindă 

i’.şl dëdù o faţă veselă. „’Ml trebue, Yeto. Se póto 
na ca asta?“

Vladă se uita drăgălaşă la vióia fată, ér Veta 
în obicïnuitulü ei neastămpără î>i mişca trupulă ei 
mlădiosă ca de. panteră, când la drépta când la 
stânga.

„O cafea, d-le Vladă?“ întreba ea în cele din urmă 
cu ochii plecaţi în pămentă.

„Bine, şî-o cafea, Yeto!“
Yladă era disgustată. Se gând ia la Olga, la momen

tele ei de acuma, si îlă muncia dorinţa să scie, că óre ea a 
făcută eu totă voia ei acesttt pasă, că ore* ea a luată pe 
Iorgu din totă inima? Astfelă se gândia elă în sine, 
şi totă elă plină de.disgustă răspundea: „nu póte fi. 
altfelă, căci nimică pe faţa pământului n’ar fi fostă 
în stare să o silescă la ună aşa pasă, decâtă voia ei, 
căci fără voiă nu s’ar fi putută face.,.. Dér nu-i ni
mică !u grăi elă, ér mai apoi adause: „şi totuşi e 
ceva !u

. .
i

■

_ .



91

VIadü se simţ,ia cu o durere de capű şi obosită 
ai ar5 din cale, cu tóté acestea scia bine, că nu s’a 
munciţii lucrândrt, că nu s’a ocupată nicï măcară cu 
cetirea unei cărţi, şi de aceea durerea ' de capă ílű 
neliniştea. Se freca din când în când cu degetele pe 
la frunte îşi punea apă rece şi căuta să'şî uite 
de durere. Ca se’şl mai abată gândurile, se duse la 
ferestră, îşi propti fruntea de geamă şi privi a dusă ui
tând u-se cătră sată.

..Ce fără alcătuială suntă asedate casele săteni- 
loră“, reflecta elă, „şi ce puţine pretenţii au sărmanii 
ţărani!... De una însă este mai bine. este mai mare 
fericire în sufletele acestea n esi m ţi ture, ce locuescă 
acolo, e’mai mare fericire, căci sărmanii omeni se raulţă- 
mesă cu puţină. Nici nu pricepă mai multă şi toc
mai de aceea suntă de invidiată. Mă uită eu şi la 
mama, cu câtă de puţină se mulţămesce.“

Pe când Vladu sta astfelû în meditaţii, intra 
Vota cu cafeaua şi’i spuse, c.ă’lă cliiamă mamă-sa să’i 
grăiască o vorbă.

■Vladü asculta pe Veta, nu dise nimică, ci’i făcii 
cu mâna ca să pună cafeaua pe mesei oră. Nu vrea 
să’şî conturbe meditaţiile sale, şi de aceea îi c]ise 
Vetei, ea să spună mame-si, că acum are ceva de 
lucru.

„Mai pe sără voiu merge eu pe acolo“, grăi elă 
apăsată.... „Aşa-i lumea asta“, gândia înşine. „Uite 
şi mama îmi spune felă de felă de vorbe şi când îi 
răspundă, că n’am bani, se miră ca şi cuin ar dice, că 
eu o despreţuescă... Iorgu are bani, Nicu încă are, 
mulţi au bani, numai eu n’am“, grăi rece Vladă şi 
clătinându din capă gândi în sine: „tute în lume se 
învertescă împrejurulă baniloră, şi dăcă altceva nu e 
în stare să fericăscă pe omă, atunci. . . bine a cjisCi
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Leopardi, ca lumea întregă este noroiu şi mi merită 
unÜ singurii suspină, când va fi se piară.“

„De ce eşti aşa supărată, cl-le Yladü ?“ întreba 
Yeta, care rëmasese uitându-se la Yladu.

Yladă tăcu deocamdată, ér mai apoi grăi: ..Nu 
mî-e bine, mş dóré eapu !u

„Atunci nu făceai rëu, déca mergeai la Buzëu... 
De ce n’ai mersă la Buzëu ?u 

„Ce së facă la Buzëu ?u 
„Ce faci şi aici! Aci faci ceva?u 
„Facă î Aci... facă ceva îu

::
I

„Ei, d-le Yladö, dé că mergeai la Buzău, nu i;I-ar 
fi fostă urîtă: mai umblai în coci şi încolo, te mai în
tâlneai cu câte-ună prietină, mai stai de vorbă cu cu
coniţa Olga...“

Yladă se uita cu o privire seriosă la Yeta, elér 
tăcu şi după o mică pausă o întreba:

„De când eşti la boerulă?“
„Eu, d-le Yladă, sunt de multişoră, adecă nu aşa 

de multă, dér totuşi suntă câteva luni de clile. Cu
coniţa Olga încă nu era măritată... Ce mai sufietă dc 
omă era coconiţa nostră. . . când mî-aducă aminte, 
îmi pare rëu, că s’a dusă, deşi s?a dusă pentru fe
ricirea ei.“

„Ce fericire?“ întreba Vladă.
„Este măritată ; măritişulă nu este fericire?“ 
„Ba da... este fericire!“
„Dumnecleu së’i dea bine coconiţei nóstre, căci 

pe când era încă la moşiă më chema în -fiă-care seră 
la densa în iatacă şi’mî spunea felă de félő de învă
ţături. Mï-a istorisită în vr’o doué seri despre întâm
plările lui Robinsou, şi mî-a spusă despre untt omă 

făcută călătorii printre sălbatici, mî-a istorisită
j

care a
felă de felă de lucruri pline de învăţătură şi nu era



98

seră lăsată ele Dimmer]eu së nu’mî cânte câte 
la piană. Ah, rl-le Vladă, câncl ml-aducü aminte, cum 
îmi treceau serile şi càtü më aflam de bine de câte- 
orï sera se aşeeja la piană şi cânta vr’ună cântecă... 
atimeî parcă’m! pare rëu că.s'a dusă.“

Yladă era tăcută şi asculta, ér când termina Yeta,.

ceva

u întreba :
„Ce cânta mai adese-orî?“
„Cânta coconita multe... dér cu deosebire îi plă

cea, coconaşule, următorultt cântecă“, grăi Yeta şi în
cepu se cânte :

Gûndeseù la c]iua, cânii ântâia ora 
Unii dulce tocă simţii arcjèndü în mine,
Şi-am rjisii: Decă-i iubire — cruntă iubirea dóré!

Yladű îi dise së tacă. Elfi cunoscea acesta poe- 
siă şi nu’i plăcea să’şi aducă aminte de ea ; singură 
elă o tradusese din Leo pardi.

„Asa-i femeia ! cântă de doră, şi tu, decă eşti 
nebună, eredi, că ea a cântată de dorulă teu!“ îşî 
gândia Yladă.

„Aşa, d le Yladă, coconiţa Olga era atâtă de 
bună cu toţi, şi cu deosebire cu mine sla arătată de 
totă milostivă. A făcută pentru mine atâtea lucruri, 
îucâtă n’am fostă vrednică, şi nu sunt în stare se’i 
mulţămescă deajunsă... D-ta o cunosc! pe coconiţa 
Olga V“ întreba Yeta cu o blândeţe ne mai pomenită.

Yladă făcu din capă, că adecă o cunósce, dér 
nu dise nie! lină cuvântă.

„Veto“, grăi Vladă, „adă-m! cafeaua mai aprópe.li
Yeta îi aduse cafeaua şi eşi.

„Yladă îşi făcu o ţigaretă, o aprinse, sorbi odată 
din cafea, luâ câteva fumuri din ţigară şi apoi clise 
în sine :

„Vecji cum e omulă ! Eu suferă de capă şi to-
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tuşi fumezü; este unu imboldü, care te mână se iaci 
totü lucruri, ce nu’ţî suntü prielnice.“

Aşa cugeta elü si fuma mereu, parcă anume ca 
să’lă dórá capulö, par’că anume ca să’şî facă rău. în
cepu apoi să numere cjilele si’şl făcea socotéla càtü 
să mai stea la moşiă. 0 scóse ântâiu la *2 săptămâni, 
o aduse la o săptămână, în cele din urmă se gândi a 
elü, că nu mai are la ce să stea pe la moşiă.

„La ce să mai rëmâuü eu în acesttt furnicară de 
amintiri omorîtore V“

Cu acéstá hotărîre a sa de a pleca câtă mai în- 
grabă la Bucurescï, de a se apuca de ceva si de a’şl 
găsi o ocupaţiă, esi din sufrageriă .şi merse în iataculü 
Olgei. Se afla par’că într’o lume, unde fie-ce lucru 
îi era duşmană. OrI-ce vedea, îi aducea aminte câte 
ceva din trecută şi oboséla de care era cuprinsă se 
făcea din ce în ce mai mare. Fiindcă se vedea lângă 
bibliotecă, se gândi să ia o carte, să’.şl trâcă vremea 
până când vorü veni boerii delà Buzău, şi astfelă trecii 
cu ochii peste cărţile ce'i stau înainte. Se uita la 
Alexandri, se uită la Odobescu, la Chica, se uita la 
autorii streini, şi rămase cu privirea aţintită la cărţile 
ce i-le trimisese Olgei din Viena. 
în mână, le răsfoi si ceti rândurile 
pe una din foile prime.

„Nu’să complete aceste rânduri, dér de 
mai bine, că nu le-am completată“, grăi Yladă şi 
muşcându’şl buzele prinse cu drépta foia cu sentinţa 
scrisă de elü şi o rupse, 
o rupse bucăţi şi o puse în buzunară.

„Ce mă mai cugetü la Olga si la cele ce vorbia
ea ! Erau vorbe, ér măritişulă----este faptă“, adause
repede Vladă şi eşindă în pridvoră, spuse unui bă-

Luâ aceste cărţi
scrise cu mana sa

•!
una ... e

Se mai uita puţinü la ea',
: -1

li
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iată se înhame eaii la cabrioletă, căci va face o plim
bare pănă la pădure.

„Mergi la vênatü, coconaşule?“ întreba baiatulă. 
„Suntü o mulţime de porumbei în leasă, şi tocmai aşa 
pe înserate vinii din tóté părţile la culcuşuri“ !

Vladö se uita la băiată nemulţămită şiî clise 
mai aspru: „pune caii şi mvţî mai alerga gura!“ 

„Gândeamă, coconaşule“ ....
„Nu mai gândi nimicii, ci fă ce ţl-am spusă.“ 
După puţină timpă Yladtt eşi din sată şi se afla 

pe drumă spre pădurea din marginea moşiei.
Cerulă era alburiu, ér în partea apusului sórele 

roşatică colora împrejurimea. Paserile alergau oste
nite la culcuşuri, greuruşii ţipau prin mirişte, şi icî- 
colo se zărea pe ceru licărindă câte-o stea. In spre 
pădure era întunerecă şi când ajunse la margine se 
întâlni cu pădurarulă Marină. Jteinase cu elă de vorbă 
mai multă vreme şi dându-se josă clin cabrioletă, lăsa 
pe băiatulă şi o lua cu Marină prin pădure pe ^ o 
potecă.

„Ce’ţî face nevasta şi copiii?“
„Bine, domnule Yladtt. Mulţămescă lui Dumne- 

deu, toţi sunttt bine.“
„Am mai venită se te mai vëdtt odată, căci am

së plecă.“
„Durnnecjeu sô’t.I dea bine! Dér unde te duci... 

erăşl acolo unde ai fostă ?“
„Ba nu, mergă la Bucurescl.“
„La Bucurescl? Dumnedeu se’ţî dea bine şi

norocă.“
„Mulţămescă, Marine !u grăi Yladă şi se propti 

de unft .stejarii şi rëmase uitându-se p’aoi ’ncolo prin 
pădure.
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„Mai ţii minte, cl-îe Yladă, clin anii trecuţi 
„Da1£, grăi Yladă şi cădu pe gânduri. Băga din 

întâmplare manile în buzunare şi dândă peste bucă
ţile de hârtiă, ce le rupse în iataculă Olgei, le scóse 

uità la ele. Yentulă sufla linü şi făcea unu su-si se
netü făşiitoră printre frundele stejarilorü, ér Vladû 
arunca una câte una din bucăţile de hârtia, şi se uita 
cum le duce véntulö în tóté părţile.

„Aşa’să tóté în lumea acésta. tóté le duce vên- 
tnlíí, ér noi remânemă în urmă aşteptandă aceeaşi
sorte ca şi aceste bucăţi de hârtiă.••

Nu mai stötii multă si astfel ă întovărăşită de 
Marină pleca pe potecă înapoi ca sé iasă la marginea 
pădurei. Cânii lui Marină lătrau şi se apropiau, ér 
Yladă când îi vécjù îi striga pe nume, îi neted! si 
pleca mai departe.

îşi lua sănetate bună delà Marină, mai netei]! 
odată pe „Bălană'* şi pe „Luşa‘* si se sui în ca- 
brioletă.

„Mână, băete !î£ cjise Yladă şi caii o luară
la fugă.

Spre sată se vedeau luminile din casele omeni- 
loră, nóptea înainta, ér cabrioleta mergea iute, încât ă 
d’abia se puteau ţiim cânii lui Marină, cari întovă- 
răşiau pe Vladă. Când era la drumulă jumătate, se 
aucjia gura lui Marină, cum î.şî chema cânii, si Vladă 
întorcând iv.şî privirea se uita rece cătră pădure, ca şi 

nici când n’ar fi avută pentru elă yr’ună farmecă.cum

Cocóna Marita si cu Mitică se întorseseră delà 
Buzeu. Amândoi erau supăraţi, de. cele ce le văzuseră 
în casa Olgei, si deosebire Mitică sc făcuse fileu

u ' ; 4
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ri os Ci, când se gândia, că Iorgu, mergêndù astfelü 
înainte, va risipi toţi banii ce i-a luatû eu Olga. Elü 
ca unü părinte a încercaţii să’lii facă se întelégà, că 
nu e bine, se fiă omulù nechibzuiţii în cheltuelï şi că, 
décá cineva nu păstreză la gura sacului, iute va da 
de fundulü lui. Aşa dicea Mitică, dér Iorgu răs
pundea scurtă şi dicea, că elü scie ce face, căci décá 
unü omü de cariera lui nu va fi cu lumea, îşî perde 
clientela, şi în cele din urmă, că elü nu s’a însurată 
pentru a „întră la stăpâni“. Acéstâ vorbă a cădutfi 
forte greu atàtü lui Mitică, câtü şi eocénéi Marita, 
care acum nu mai putea tăinui nimicii din câte le 
audise despre Iorgu.

Ei nu se simţi au bine, vedeau că Olga sufere, 
şi nici că se putea altmintrelea, deóre-ce Iorgu venia 
sérá de seră tárd iu acasă.

„Oe totă afaceri!“ grăia cocona Mariţa necăjită, 
„când totă lumea îmî spune, că seră de sérâ stă la 
ştrengării, ba în totă săptămâna merge odată la Brăila 
şi jocă cărţi şi perde parale.“

Pe când se întorceau din Buzău, amêndoi erau 
tăcuţi, ér când Mitică îi clise neveste-si, că nu trebue 
să se ia de gânduri, deóre-ce ori-ce tênôrü se mai 
întérce delà o vreme şi se apucă seriosü de treburi, 
pe atunci cocóna Mariţa se năcăjia foctt şi în supă
rarea ei împroşca pe bărbatu-său cu felü de felü de 
vorbe. Aşa a ţinutei calea delà Buzău pănă la moşiă.

Ajunşi acasă, Mitică întreba pe Vladü, ce s’a în
tâmplaţii pela moşiă în lipsa lui, ér Vladü i-a spusü tóté 
câte le a vërjutü şi totü ce a pusü elü singurû la cale.

Era tăcută Vladü şi cu tóté acestea ne astâm
părată, aşa că ar fi vrută să se afle singură. Elă 
căuta deci să termine mai de grabă cu vorba şi să 
se retragă în odaia lui.

. 7
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„Ai fostă pela pădure ?tt întreba cocóna Marita.
„Da, am fost fi.u
„întreba Olga despre pădurarulfi Marinű .... 

spunea ca sô’i aducă ce i-a fostfi ceruţii mai înainte. 
Nu ţî-a pomeniţii nimicii despre lucrurile, ce avea 
sô i-le trimită?“

„Mie? ... nu!“
„întreba şi de tine, cjicea că de ce te-ai mân

drită aşa de nu mai dai pela Buzău? Te aştepta se 
vii cu Nicu !“

Vladü arunca ochii la cocóna Marita, nisce ochi 
plini de jale şi grăi:

„N’am foştii, dér aşa eredő, că în curêndü voiu 
merge. Am mai cetitü câte ceva pe acasă şi m:am 
totü gândită la ceea-ce am sô facă, când voiu ii la 
Bucurescï. ’Mî mai place la ţâră, căci, spună dreptă, 
coconă Mariţo, sunt sătulă de vieţa de oraşă.u

„In sëptëmâna viitóre va veni Olga la mo.şiă.“
„’Mî pare bine!“ grăi Yladă cu o faţă de totă 

seriosă, dér ceva aprinsă.
Pe când Vladă vorbia cu cocóna Mariţa, Mitică 

sta şi se gândia cu capulă proptită pe mâna stângă, 
şi par’că auclia şi par’că nu aucjia aceea ce vorbia 
nevastă-sa. Intr’ună târrjiu se adresa cătră Vladă cu 
cuvintele:

„Ascultă Vlade! Tu ai trăită în casa nostră, ai 
avută delà noi multă ajutoră, şi acum aşa credă că 

te mai îndoescl de aceea, că eu îţi dorescă totă bi- 
Şi sunt convinsă că şi tu, care n’ai trăită în

nu
nele.
lume, şi care acum ai së intri în vmţă, vei apreţia 
vorbele mele, peutru ca sô nu rătăceşti, ca mulţi alţii, 
cari în uşurătatea loră credă că sciu tóté şi că au 
sorbită cu lingura şi învăţătura şi pracsa vieţii . . . Më
înţelegi?“
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„Da, te înţelegi! !“
„Eu îţî dorescü totü binele !u 
„Nu me mai îndoescü. Una însë totü ţl-o spunü 

înainte, că pe deoparte şi binele este aşa cum îlü 
simte cineva, ér pe de altă parte, nu totü insulü 
este în stare a simţi ce e bine în lumea acesta.“

„Vödü că nu ine înţelegi ! Tu érásl vorbesc! 
din cărţi şi aşa mi-se pare că n’ai së mé pricepi.“ 

Cocóna Mari ţa rëmase cu privirea aţintită la 
bărbatulü sëu şi aştepta së vadă ce va eşi din totă 
vorba începută. Ea vedea că Mitică are së’i spună 
ceva de însemnătate, dér nu scia ce, şi’i era nëcazü 
de lucrulü acesta, totuşi însë nu se amestecă în 
vorbă, ci asculta cu o curiositate nespusă de mare. 

,,Ai bani, Vlade?“ continua Mitică.
Vladü se minuna de acâstă întrebare şi făcu o 

faţă, din care se vedea nedumerirea lui.
„Am câtă îmi trebue mie!“ răspunse elă scurtü 

după o pausă óre-care. „Dér de ce më întrebi ?“ 
„Védi, Vlade, îu diua de adï décâ nu ai banï, 

tute celelalte nu plătescă multă, şi deaceea.îţî spună, 
că eu te compătimescă.“

„De ce së më compătimesc!? Ţl-am cerutü 
D-tale bani? Ai vödutä că eu nu suntă mulţămită 
de mine ?“

„0 vödä eu fără së ml*o spui, că tu eşti tristă 
şi mie aşa mi-se pare, că asta-i pricina supărărei 
tale ?“

„Pote së fiă şi asta... nu c}icü că nu va ii, dér 
par’că voiai a’ml da ună sfată şi d-ta acum deodată 
ai venită la o întrebare curiosă. Ei, pote vréi së më 
înveţi a face bani?“ grăi Vladü*cu ună zîmbetü pe 
buze.

„Ţi-aşi spune eu ţie ceva, dér sciu, că nu eşi
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din ideile tale şi trăescî aşa precum ai învăţată din 
cărţ!“, dise Mitică, cu unü rîsă ca şi cum elă ar fi 
aflată cheia de a deschide orî şi cui calea cătră fe
ricire.

„Egreu lucru ce vréi së faci d-ta“, adause Vlad 
în glumă, cu tóté că elü a vorbită din convingere. 
„Mi-se pare, cocóne Mitică, că d-ta ai petrecuta bine 
la Buzëu, şi acum vréi së glumesc! cu mine.“

Cocóna Mariţa se amesteca şi ea în vorbă, şi 
cjieêndù cătră bărbatu-seu, că „ivaré de lucru“, pleca 
së ésá şi după ce adause, că ea s’a aşteptată la altă 
vorbă mai cu şică, eşi din odaiă.

„Lasà-më ’n pace, mai vorbesce omulă şi de tre
cere de vreme.“

„Adevărată, aşa este, cocóne Mitică“, grăi Vladă, 
„de multe-or! vorbesce cineva de trecere de vreme, 
demulte-or! însë vorbindă parcă nu mai trece vremea !“ 

„Veto, Veto, ad’o sticlă de vină pe masă!“ 
striga Mitică, pe când Vladă vorbi a. „Se mai bemă 
şi împreună odată, căci de când ai venită la mosiă 
nici n’am prea fostă împreună, nie! n’am avută vreme 
së stămă amêndoi la ună pahară de vină. Ai fostă 
totă posomorită ; mi-se pare, că unde ai mântuită cu 
studiulă, acum par’că ne mai avêndü de învăţată, te-a 
cuprinsă urîtulă. Altă-dată la moşiă erai numai voiă 
şi ne trecea timpulă, că nie! nu sciamă, că a fostă va
canţă... Fi! mai voiosă !“

„De aci înainte, cocóne Mitică, nie! nu mai am 
vacanţă... séu şi decă mai am, nu mai este o vacanţă 
de studentă, ci ec'aşa o recreaţia fără nie! ună rostă. 
S’a dusă viéta de studentă şi trebue së mă cugetă 
la viitorulă meu, trebue së-mï caută o ocupaţiă, së më 
căpătuescă.“

„Fórte bine, Vlade. Asta gândeam şi eu, ca së
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te câpëtuescï. Pentru aceea lucrulă celű mai de că
petenia este së te însori. Am o partiă forte bună 
pentru tine. Nici n’ar mai trebui së te duci laBucu- 
rescî ; ai putea së te şi laşi de aceea ce ai învăţată 
si së te apuci de plugăriă ; te poţi face chiar arën- 
daşă cu timpulű.

Vladă rîse.
„Nu’i rëu ce spui d-ta, dér cocóne Mitică, së nu 

vorbimü lucruri de acestea, căci nu se póte ; nu se 
póte së’mï schimbă acum ocupaţiunea, së iau delà 
începută unü lucru, pe care nu l’ainü deprinsă de 
micü.u

Veta intra cu vinulă şi puuendu’lă pe masă întreba, 
decă mai doresce ceva.

„Nimică Veto“, grăi Mitică uitându-se cu bu- 
curiă la ea, ca şi cum ar fi reuşită cu gândirile, ce 
i-se învârtiseră de atâta vreme în capă. In clipele 
acestea îşi uita de Olga, şi de cele ce aucjise în Bu- 
zëu despre Iorgu, şi se cugeta, că totuşi ar fi mulţă- 
mită în sufletulă sëu plină de nelinişte, dâcă acum 
ar puté-o câsëtori şi pe Veta.

„Ascultă, Vlade, câtă mai stai tu pe aicea V“ îlă 
întreba Mitică şi umplu paharele cu vină.

„Multă nu, căci am scire delà unü prietină ală 
meu, că suntă douë posturi de ocupată, şi amêndouë 
suntă potrivite pentru mine. Am së plecă câtă mai 
îngrabă, se mö vödä la ună felă cu viitorulă meu, 
së mô aşedă, deóre-ce m’am săturată de a asculta 
totă delà alţii, vréu acum së mai spună şi eu altora. 
Credă că chiar mâne voiu pleca, décâ ai fi atâtă de 
bună së’mï dai trăsura.“

„Bine, mëi Vlade, nu vréi së’mï faci şi mie ună 
hatîră ? Este, cum ţî-am spusă, o fată bună. .

„Cocóne Mitică, te rogă, décá se póte, së nu’mï
»
'•í
«

•. • V: '•
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mai pomenesc! despre lucrulă acesta. Inţelegă, dé că 
aşă fi căpătuită, de, aşă mai elice şi eu dér aşa, ved! 
D-ta bine, că nu se póte.u

„Ya să clică tu nu ţii la mine?“
Yladă era iritată în urma acestoră vorbe. Apuca 

paharulă de vină, sorbi puţină din elă, şi punêndu’lü 
erăş! pe masă, arunca o privire cruntă boerului Mitică 
şi grăi:

„Nu te înţelegă de locă. Cum adecă, nu ţiu la 
D-ta? Nu cumva vréi sô cjicî, că eu trebue së facă 
ce voescï, pentru ca să’ţî arătă, că ţină la D ta? 
Şî-apoi tocmai într’o cestiă cum este căsătoria! Asta 
nu este ună lucru aşa de uşoră, şi nici atâtă de ne- 
însămnată, încâtă să’lă facă de liatîrulă D-tale. Nu, 
Dómne feresce, cocóne Mitică, şi nici de liatîrulă ni
mănui nu’lă facă. Când voiu fi aşedată, voiu vedé 
eu ce voiu face, dér pănă atunci nici nu vréu së vor- 
bescă într’o afacere, care pentru mine este forte de
părtată!“

picendă acestea bëù paharulă şi voi së iasă, dér 
Mitică băgendă de sémá, că Yladă e năcăjită, nu’.ş! 
putea esplica, din ce pricină sô’i fi venită năca- 
zulă, cu tóté acestea a fostă atâtă de cuminte 
şi a tăcută.

„Ei, nu te supăra, Ylade !“ c]ise Mitică cu ună 
zîmbetă prefăcută, care trecu repede într’ună rîsă cu 
kohotă.

.1
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Yladă de totu seriosă se uita la Mitică şi cu 
ună dispreţă bătătoră la ochi grăi:

„Cocóne Mitică! Spui că ai ave o fată bună 
pentru mine. Eu nu primescă propunerea D-tale deo
camdată, şi fiindcă lucrulă nu se póte amâna, după 

vădă din spusele D-tale, să’ţl dau o idee,

!
-,

carecum
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„Ce idee?“ întreba repede Mitică.
„Insoră’lă pe Nicu!“
Mitică tresări şi se făcii roşu la faţă.
„Ce te sparii, cocóne Mitică? Ori nu’lu ţii 

demnü de fata din cestiă?“
„Ba da“, dise boerulű, „dér nu este potrivélá.“ 
„Apoi bine, decă nu e potrivélá, lasă lucrurile 

în pace păn’ s’or potrivi.“
„Eu numai am glumită şi tu ai luat’o seriosü. 

Cum ţî-ai putută închipui aşa ceva?... Nu-i vorbă, 
aşa creclă eu, că decă ţî-aşă face o propunere seriosă, 
te-ai mai cugeta, şi în cele din urmă póte totü te-ai 
hotărî.“

„Ba nu!“ grăi Vladă clátinándű clin capă. „Nici 
de cum nu m’aşă gândi!“

„Va se cjică ai face-o pe negândite!“
Vladă se uita într’altă parte, iute inse îşi în- 

tórse privirea cătră boerulă Mitică şi uitându-se lungă 
la elă şi clătinândă din capă clise:

„Te înşeli. Nu suut eu dintre aceia, cari prin 
câsëtorià vréu sö se capötuiascä. Nu më cunoscl, 
dér nici nu e de lipsă së me cimoscl, căci acésta nu 
ţl-ar aduce D-tale nici unii folosü şi mie nici o fe
ricire.“

„Curiosü omü! Tu eşti acum supôratü, pen- 
tru-că nu te vecjl într’o funcţiă, şi te-ai făcută aşa 
de nedibaciu la vorbă şi eşti cam desperatü.“

„Eu? — Te înşeli!“ clise Vladă scurtă şi’şî trase 
mustăţile cu mâna.

Intr’aceea întră şi cocóna Mariţa şi se amesteca 
ârăşî în vorbă.

„Ce mai spuneţi, ce mai puneţi la cale?“

. ■ ;
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„Uite cu creştinulü ăsta stau de vorbă, vréu 
sö’lő însoră şi elő nu vrea.“

„Aşa e, Vlade?“ întreba coco na Marita.
„Tocmai aşa!“
„Şi de ce?“
„Nu sciu!“ grăi Vladă şi cu degetele bătea în 

nescire pe masă, ér în sine era necăjiţii amarii.
„Spune, că nu se însoră, ca se se căpătuiască, 

şi vrea ca sô mai amâne !-<
Cocon a Marita ofta.
„Bine face, Mitică, aşa şi face unii om« cu

minte.“
Se adresa apoi cătră Vladă şi’lft întreba, când 

are sô plece şi de ce are së se apuce.
„De plecatö, voiu pleca mâne, mi-am şi pregă

tiţii tóté lucrurile, şi v’aşii ruga sô’mï daţi trăsura 
până la Buzëu. Ce am sô me facö însë, nu sciu, 
dér aşa eredő, că voiu găsi o ocupaţia potrivită pentru 
mine. ’Ml veţi da trăsura pe mâne?“

„Nu ţî-am spusă că ţl-o dau?“
„Nu, cocóne Mitică, nu ml-ai íostő respunsu la

întrebare !“
„Dér de ce pled aşa de grabă? Spuneai că 

eşti sätulü de vi0ţa de oraşii.“
„Da, coconă Mariţo, sunt sätulü, însă, când fa

cerea viitorului pretinde acésta, trebue sô mergi 
acolo, unde’ţl poţi fece unö viitorü ... ! Cu acestea 
vő (Jicö ,,^iua bună“ pentru astăc]!, mô ducö se mai 
stau de vorbă cu mama, sô mai pună câte ceva la 
cale, şi mâne ne vomö revedé.“

Vladö plecà.
„Cuminte bäiatü mi-se pare Vladü“, cjise co- 

cóna Mariţa. „Acum mi-se pare şi inie forte cuminte 
şi së vecii, că are sô o ducă departe în cariera lui.“

. ■
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„Este destulü de cuminte, dér par’că din ce ín ce 
îlü ved il pusü pe gânduri, ca şi cum ar avea o prea 
mare neîncredere în viitorul(i lui.“

„Aşa a fostă elő totdéuna, serios ii şi täcutü. . . 
Dér ce ne mai batemă capul A eu elő, când avemö 
noi destule pe capulö nostru!“ clise cocóna Marita 
oftándő.

„Ce te mai super! atâtă pentru Iorgu ! Ai se 
vecii tu, cä în scurtă vreme are së se schimbe. Aşa 
suntő tinerii.u

„Póte, Mitică“, grăi cocóna Marita îndoindu-se 
de vorbele bărbatu-seu, „póte, elér mie nu mi-se pare 
c’amO brodit’o. Putea şi Susana şi Zoiţa se fiă mai 
sincere. Susana, adecă Tache barbatu-sëu, avea së ia 
vr’o trei mii de lei delà Iorgu, şi nid nu s’a făcută 
bine nunta, şi sl-a încassată paralele. Se vede, că 
Susana a fos tu pusă la cale de bärbatu-söu şi nici 
decum n’a lăudată pe Iorgu de dragulü Olgei nóstre.“ 

„Acum s’a făcutö, şi nu ne rëmâne altceva de- 
catő sô tăcemă“, dise Mitică încreţindu’şl fruntea.

Olga era la moşiă.
Ea nu întreba nici pe tatä-söu, nici pe mamă-sa 

despre Vladö şi nici pe departe nu voia së aducă 
vorba despre elő. Credea, că de sigură prietinulă ei 
se va afla pe acolo prin prejură şi că acum-acum va 
da cu ochii de ein, şi de aceea se afla într’o agitaţiă 
nespusă, când se cugeta laprima vorbă ce o va vorbi 
cu elő. Ii era órecum greu, că scia, că are së’lô în- 
telnescă, cu tóté acestea doria sô’lü vaclă, doria sô’i 
vorbéscà. Nu mai vorbise cu elő de multă vreme, şi 
cu deosebire delà logodnă n’a avutö nicl-odată pri
lej ő se schimbe amôndoi doue cuvinte împreună.

7*
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Olga n’a avutö norocû së întêinéscà pe Vladü 
numai decâtô., şi de aceea i-se parea mai grea clipa 
când va da faţă cu elü.

„Este lucru forte buntt, este o norocire pentru o 
fată, ca se aibă unö prietiuö cum se cade. Ea va în
văţa multe lucruri bune şi de folosü, dér . . . décá 
ea îşi va tace unö idealö prea frumosü din viitorulü 
ei soţQ, şi décá va aştepta ca şi bărbatul ti ei se fia 
ca acelü idealii.... atunci amară întâmplare si ornorî- 
tóre decepţiâ", gând ia Olga în sine, şi cugetându-se 
la Yladü, la prietinul A ei, şi trecêndu’i prin minte 
ideia, că póte elő la întâlnire se va arăta rece faţă de 
ea, îi venia së plângă.

Turburată şi chinuită de astfelö de gânduri, Olga 
intra în iataculü sëu. Se duse la masa sa şi asedân- 
du-se pe unii seaunö, îşi propti cotulu pe pultulu, ce 
se afla lângă ea, şi rëmase astfelö multă vreme per- 
dută în amintiri. Când se trerji din acestă învălmă- 
şală, ridica cotulû de pe pultù şi uitându-se pa masă 
vôcjù în pulbere urma unde’.şl pusese cotulö.

„E numai prafö pe aciu, gândi ea .şiîncepii să’şl 
mişce degetele prin prafö si fără së vrea facil unö 
Vf fâcù unö I şi aşa mai departe, pană 
mele Vladö. Şterse de grabă si arunca o repede cău
tătură în drépta si în stânga. Merse apoi la cărţile 
ei, se uita peste ele şi lua în mână opurile ce i-le 
trimesese Vladö de cjiua nascerei. Deschise volumulft 
primö şi când vëcjù ruptă foia unde’i scrisese prieti
nul ü ei o sentinţă, unö fiorö rece îi trecu prin corpö, 
i-se păru. însă că n’a vëdutô bine, íntórse deci foile 
cre4êndü, că totuşi va găsi semnificativele cuvinte, 
dér înzadară. Eşi îndată din iataeö şi se întâlni în 
pragö cu mamă-sa şi fără së’sï dea sémâ de sine, în
treba röstitö :

!
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„Cine a intratü în iatacul ü meu?“
„N’a intratü nimenea, Olgo, nimenea afară de 

Nicu şi de Vladă.“
„Unde este Vladü, mamă?“
„Nu scii ? A plecatü de vr'o trei clile... Cum ? Nu 

te-a întêlnitü, n’a venitü pe la tine?“
„Nu !“ clise Olga scurtă şi uitându-se rece la

mamă-sa.
„Se póte una ca asta? Se póte ca Vladü, care 

a trăită de micù copilă la noi în casă, trecêndü prin 
Buzéu se nu dea pe la tine ?u

„Da... vödü că se póte!“
„Esteună bădărană!“ grăi cocóna Mariţa iritată. 

„Este unö omö fără crescere, este ună mojică! Nicî 
nu me aşteptamă la mai multă delà băiatulă Sma- 
randei.“

Olga rămase puţină gâ» elitére, dér îndată apoi
vorbi :

„Mamă, nu elice reu despre Vladă. Cine scie 
cum se va fi întâmplata ! Nu’i bine sé urgisimă pe 
cineva dintr’o singură faptă. . . Dér. . . unde s’a dusă 
Vladă?“

„Elă spunea, că merge la Bucureştii, spunea, că 
are ső se càpëtuiascà. Vedî mojiculă, ve(}ï cojanulă, 
se nu trécá pe la voi se vă rjică o „bună c}iuau 
măcară.“

„Nu face nimică mamă, eu. .. pentru acestă lu- 
nu sunt supărată“, grăi Olga şi intra ér în iata- 

culă ei, se a.şedâ pe divană şi şedea acolo cu capulă 
proptită.

cru

„Ce ai tu, Olgo, de eştî atâtă de fără voiă ? » 
Spune’mï ce ai ? Eu nu te mai înţelegă pe tine. Dé că 
te întrebă de Iorgu, tu spui, că-i bună, că-i omă
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prea cum se cade ; déca te întrebă, că eşti mulţămită 
séu ba, tu tacî şi te uiţî la mine cu nisce ocliî mi- 
rătorî, aşa, că nu sciu ce së mai dică. Spune’mï décà 
ai vr’ună päsö şi nu ascunde nirnică mamei tale, care 
te-a crescutü şi te-a iubită ca pe ochii din capă“, 
grăi cocóna Marita cu lacrimile în faţă. „Nu te-am 
iubită eu, Olgo ?“ adause ea şi se apropia de fiă sa şi 
o săruta pe frunte.

„Ba da, mamă! M’ai iubită“, dise Olga tresă- 
rindü ca şi cum i-ar fi intrată ună fieră arsă prin 
inimă.

„Atunci de ce nu’mî spui nemulţămirea ta? De 
ce tăinuiescl suferinţele tale, căci uite, se vede... se 
vede, că tu ai ceva pe sufletă !“

„Mamă, më aflu destulă de bine !u
„N’ai avută ceva cu Iorgu?u
„Nu.“
„Da unde este eîă acum? De ce n’a venită şi 

elă cu tine?u
„Are afaceri. Puteamă eu së’lü împiedecă delà 

afacerile lui? Pe bărbaţi trebue së’i laşi s0’şl vac]ă 
de trebile loră. Nu-i bine së’i încurci, ca nu apoi mai 
târcjiu së te pomenesc! că’ţî spună, că din pricina ta 
nu potă s0’şî vadă de afaceri.“

„Ei bine, i-ai spusă, că tu vii la moşiă?“
„Cum së nu, mamă! I-am spusă şi elă a rjisă, 

că are lucruri urgente, care nu se potă amâna, dér 
va veni peste vr’o cinci dile.“

„Bine, dragă Olgo, bine ar ii decă ar veni şi 
elă, ca së petrecemă împreună“, grăi cocóna Mariţa 
şi eşi din iatacă lăsândă pe fiă-sa singură.

Olga era mâhnită şi aducendu’şl aminte de 
vacanţele trecute, fu cuprinsă de o jale omorítóre.

'
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Intr’aceea zări pe Smaranda, pe mama lui Yladű, 
care trecea pe dinaintea ferestrilorö.

„Lele S mar an do !u striga Olga.
Leica Smaranda se întorse, se apropia de fe- 

réstra, dete „bună dina“ şi sta nemişcată privindű pe 
Olga cu totă iubirea, ce o avea pentru dênsa.

„’Mî-era dorii de D-ta, coconită, şi venisem së 
te vëdü, dér cocóna Marita mï-a spusă, că nu eştî 
acasă.“ v

„Cum se póte?“ întreba Olga.
„De, sciu eu, coconită? Yeniam, că spunű dreptü 

că aşa sunt de amărîtă, şi par’că unde te mai vëdü 
pe D-ta, îmî cresce inima. Căci acum a plecată şi 
Yladă şi am rëmasü ér singură cucă, şi nu sciu că par’că 
m’a apucată urîtulă, şi par’că am aşa o presimţire 
rea despre Yladă. A plecată prea posomorită de 
acasă şi prea îngrijată şi nu mî-a spusă nimică, de 
ce este aşa, nu mî-a spusă ce are de gândă së facă 
şi nicî unde se duce. Mî-a spusă numai, că plécá şi 
că ’mî va scrie după ce se va aşecla.“

„Poftesce la mine, leică Smarando !“
„Nu viu, coconită, căcî... la ce sô mai facă 

supërare eocénéi séu D-tale!“
„Te-aşă fi chemată din drumű, décá nu dóriam 

s0’ţî vorbescă ? Vino înlăuntru ! ‘
Lelea Smaranda, punendivşî marama la gură, ca 

şi cum s’ar ruşina puţină, trecu prin cerdaică şi întră 
în iataculă Olgei şi rëmase lângă uşe în piciére. 

„Poftesce, lele Smarando, şec]î pe scaunü!“ 
Bëtrâna mulţămi, se mai codi şi în cele din 

urmă ascultă şi se puse pe scaună lângă Olga.
„Vai, drăguţa mamei,“ grăi Smaranda plângêndû, 

„câtă îmî eştî de dragă së te vëdü. Mï-aducù aminte 
câtă bucuriă îmî făceai, când era Yladă acasă, şi mer-
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geaţî împreună, cu densulű şi cu d-lă Nicu la pădure. 
Cată bucuriă aveam eu, draga mamei, când se uitau 
ómenii din satu la D-Yostră şi vorbiau între ei, că 
ce domnö mare a ajunsă Yladă ală meu, si când me 
gândescă că acum s’a dusă, euă aşa, ca şi cum ar fi 
fostă ună visă, parcă mi-se sfăşie inima“, grăi Sina- 
randa înecată în plânsă.

„Nu plânge, lele Smarando, căci Yladă a tre
buită se mérga, a trebuită să’şî vadă de sine, să’şî 
afle o ocupaţie.“

„Da unde s’a dusă? Nu ţî-a spusă D-tale, 
coconiţă, căcî mie nu mî-a spusă nimică ?

„Nu, lele Smarando.“
„Dér se te întrebă ceva. De ce o ii fostă elă 

aşa de tristă când a plecată?... Nu sciu, nu mi-se 
pare a bună, căcî superarea lui m’a îngrijită. Aşa 
mî-a spusă şi dascălulă din sată, că si elă totă ast- 
felu l’a găsită. ... Nu ţî-a spusă ceva D-tale, coconiţă?“ 

„Nu, lele Smarando“, grăi Olga si’şî puse batista 
la gură, căcî buzele începură a i-se mişca şi simţia, 
că o va năpădi plânsulă.

„Să te întrebă ună lucru, coconiţă. Ore de ce 
nu’mî va fi dată ceva parale? Elă totdéuna până 
acum, de câte-orî pleca, mă lăsa cu mâna plină, ér 
de astă-dată a plecată aşa în nescire, par’că su
părată, par’că nu sciu cum, fără voiă. Se făcuse ur
suză de totă, nu’mî mai răspundea nimică la vorbele 
mele, şi spună dreptă, coconiţă, că aveam de gândă 
să’lă întrebă ceva.

Olga se reculese si, deşi îi făcea rău spusele 
Smarandei, totuşi era curiosă să scie, ce avea de 
gândă să’lă întrebe biata femeiă.

„Yr0mă să’lă întrebă, când are să se însore, căcî, 
sein cum, mî-ar părea bine să’lă vădă odată aşe-
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clatü, së’lü vëdtt căsătorită, se ’mï aducă o noră în 
casă, cum s’ar elice, së vëdü şi eu, că am cu cine së 
îmi índulcescö bătrâneţele. Dér décá l’am vëclutü aşa 
posomorítü, Tarn lăsată în pace. ’Ml-era ruşine së’lü 
întrebü... Nu cumva a clisa ceva cătră d-ta, nu cumva 
ţi-a spusă d-tale ce are de gândii se facă?K

„Nu, lele Smarando. u
„Vecii, coconită, cum e omulă: eu nu sciu ce së 

mai cjică. Mai dăunăclî îmi amintea boerulü Mitică, 
că ar avé o fată bună pentru Vladă,şi fără së minţii, 
ml-a făcuttt mare bucuri fi. Mia spusü de Veta, că ar 
fi bună pentru Vladü.“

Olga se irita, au elinei ü aceste vorbe.
„Tata a clisa ele Veta?u
„Da, coconită, şi eu eram atâtü ele veselă, ba 

am spusü şi lui Ionescu, învăţătorului, şi elü mî-a 
cjisü, că nu se póte, deórece Vladü e prea învăţată. 
Aşa cjău, coconiţă. Pe deoparte ml-a părută bine, că şi 
învăţătorulă vede, că Vladü e învăţată, cler pe de altă 
parte mă gândiam, că totü n’ar ii rău aşa ceva ca 
să’lă am împrejurulă meu.u

„Eu nu’lă înţelegi) pe ţaţau, gândi în sine Olga. 
„Va fi glumită tata, căci ce ar puté face VladilaicI?“ 
(jise cătră Smaranda.

„Apoi cum nu, coconiţă ! Ar lua pogóne şi s’ar 
pune şi dascălii peste băeţl, căci am auejită, că Ionescu 
nu mai rămâne multă vreme pe aci.u

„Asta nu se póte, lele Smarand’o. Vladă are 
învăţătură mai multă decâtă se cere pentru ună 
satü.u

„’Mî pare bine, coconiţă dragă, că şi d-ta cjicî 
totü astfelü, dér uite, învăţătorulă are destui bani, are 
şi pogóiiele lui, şi este bine vörjutü.*
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„Ei, lele Smarando !“ grăi Olga clătinândă din
capă.

„Da, coconiţă. . . ce folosă de învăţătură, décá 
n’are bani? Şi acum, când a plecată, a luaţii cinci 
poli delà Ionescu, căci elă u’a avută nimicü, cu Iotă 
învăţătura lui.“

Olga se mişca când aucji, că Yladă s’a împru
mutată la învăţătorulă Ionescu.

„Da, coconiţă! Ce crede elú, că are să facă vre-o 
ispravă la oraşă? Elă este totă băiată de sâténü, şi 
n’are să’lă bage boerii în sămă, şi apoi la oraşă suntă 
lucrurile altfelă de cum suntă la sată...Der fără glumă, 
coconiţă, nu ţî-a spusă D-tale nimică?“

„Ce să’ml spună?“ întreba domolă Olga.
„Nu ţi-a spusă unde merge, nu ţî-a spusă de ce 

e posomorită, nu ţî-a spusă nimică ?w
„Nu, lele Smarando, elă n’a venită pe la mine!“ 
„Yai, coconiţă! Mi-s’a isbândită visulă de adl 

nópte, tocmai aşa am visată. Ba ceva mai rău. Nu 
sciu ce să mai credă, căci tare îngrijată sunt de 
Yladă. Par’că nicî-odată n’am rămasă cu inima rea 
ca acum, când a plecată, aşa încâtă nu mai sunt ca 
înainte. Décá mergă la câte cineva să stau de vorbă, 
mise urăsce; décá mă întelriescă cu vr’o prietină şi 
mă íntrébá de Yladă, îmi vine să plângă, aşa că eu 
sunt totă pe drumuri şi nicăirl unde mă ducă nu mă 
simtă bine. Numai la învăţătorulă, Dumnedeu să-i 
dea bine, mă mai mângăiu.“

Olga era atâtă de mişcată la vorbele mamei lui 
Yladă, încâtă nu s’a putută opri d’a nu plânge. Scóse 
din buzunară 20 de lei şi’i dëdù bietei femei, care 
pleca îndată umplându’i mâna de sărutări si de la
crimi.

-
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„Aşa-i în lume*, cjise Olga în sine şi eşindâ din 
iatacû merse în cealaltă odaiă, căcî o chemase ma- 
mă-sa. „Aşa este în lume*, repeta ea în sineştergen- 
du-se la ochi.

37V..

Erau cu toţii după masă.
„Bine, Olgo, sé mănânci tu atâta de puţinii 

te înţelegi! de locuia locului ; până acum mâneai tot- 
déuna cu poftă mare .şi deodată te vëda aşa de schim
bată !“

nu

„De, mamă, sciu eu, ce sö c)icù ! Aşa-i omultt 
câte-odată, face câte ceva fără se scie de ce face şi 
totuşi are untt motiva, care îlû silesce a fi. astfeltt. 
Aşa şi eu astăcjl n’am mâncata ca mai înainte şi asta 
nu-i lucru nou la mine ; cu tóté că eu nu sciu de ce 
suut astfelü, dór îmi gândesca în mine, că trebue sé 
iiă ceva. N’am poftă de mâncare, şi de ce sé’ml facű 
silă, la ce só mănâncă mai multü decâtû îmi cere 
inima.“

„Nu-i aşa, dragă Olgo. Trebue sö ai ceva pe 
sufletü, tu trebue sé scii de ce ai ajunsa aşa, şi mö 
mirö, că taci în tine şi nu spui nimicö.“

„Aş,rmamă“, grăi OJga veselă, „n’am nimicö,da 
chiar nimica, din contră mö si rata forte bine.“

„Ce sö aibă, Mariţo ? Tu eşti de totü curiósft 
cu îngrirea ta despre Olga. Nu sciu ce totft vec]î 
la ea, căci eu nu védő nimica .... nici o schim
bare.“

„Da, mamă. . .'tata are dreptate.“
Cocóna Mariţa nu o mai scăpa pe fiă-sa din ochi, 

ci într’una se uita la ea, la trăsurile feţei şi doria s0’şî 
esplice clin faţa ei aceea ce siraţia ea şi ce trebuia ső 
se petrecă în sufletul a ei.

8
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„Tată, să te întreb« unö lucru.“
„Intrébâ-më, Olgo.“
„Am vorbită în dilele astea cu lelea Smaranda, 

cu mama lui Vladă, şi între altele mî-a spusă, că 
d-ta i-ai amintită ceva şi despre însurătorea fiu-său?“ 

„Eu ?“
„Da, aşa mî-a spusă lelea Smaranda.“
„Póte în trécëtü ; nu'ml aducă bine aminte.“ 
„Ţl-ei fi uitată, dér aşa este. D-ta ai clisă că- 

tră sărmana femeia, că ar fi bine decă Vladă ar fi în
surată.“

„Adevărată! Ei, şi ce, n’am clisă bine? Bine 
am disă, şi şi acum o spună, că n’ar fi rău ca Yladu 
se se însore !“

.„Aşa este, dér d-ta i-ai spusă si de o fată!“ 
„Eu? nu!“ grăi Mitică şi se uita cu nisce ochi 

marî la fiă-sa.
„Ba da, tată, adu’ţi aminte ; i-ai spusă de o fată, 

i-ai spusă de Yeta, de servitórea nosträ!“
Cocóna Mariţa facil nisce ochi mari.
„Cui i-am spusă, lui Vladă ?“
„Ba nu, tată, i-ai spusă lelei Smarandei !“
„Da..., prea adevărată..., însă am glumită !“ grăi 

Mitică, ştergendu’şl sudorile de pe frunte.
„Ce totă ai tu cu Yeta? Nici să fiă din familia 

nostră! Asta acum o aucjă. Ya să dică ele aceea îi 
(Jiceai lui Vladă de însurătore, va să cjică te gândeai 
la Yeta ?... Ce atâta vorbă pentru scârbăria aia de 
fată, pentru desmăţ-ala aia, care’sî alergă ochii după 
toţi logofeţii !“

Mitică se uita cruntă la nevastă-sa.

§

•;

i

„Fiă, tată, că totă nu te credeamă atâtă de rău-
tăciosă !“

„Cum răutăciosă ?u

■
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„Apoi, uite a.şa! Este Vladă pentru o servitóre 
ca Veta? Vladă cu sciinţa lui... !u

„Ce totă Vladă“, începù Mitică mai aspru, „YJad 
este cam obrasnică. Audi acolo, eu am glumitü şi 
elü së’sï permită astfelă de obrăznicii faţă de mine, 
elő, care a trăită în casa mea, Fain ţiuută cu de tóté 
şi la o glumă a mea së indrâsnéscft së-mï răspundă 
aşa de îngânfată. Së dică elő, că nu se ínsóra, së 
dică élű aşa de liotărîtă şi de mândru, că nici pentru 
gustulă meu şi nici pentru gustulă nimënuia nu se 
însoră. Aurjl acolo obrăznicia !“

„Apoi cum, tată, cum vrei adecă se se însore 
pentru gustulă d-tale?... Apoi decă Tai ţinută încasa 
nostră, së fii dreptă, Fai ţinută ca së dea instrucţiă 
lui Nicu. Nu Fai ţiuută pentru-că elă te-ar fi rugată, 
ïÿi apoi chiar aşa së fiă, chiar së i fi făcută ună aju
toră, trebue acum së i-lă ceri înapoi într’ună astfelă 
de chipă

„Da“, dise Mitică jucându-se cu degetele pe masă.
„Şi-apoi cu Yeta ?“
„Am glumită!“ grăi Mitică rîcjendă. 

aţi credută?“
„Da, amă credută“, adause Mari ţa.
„Apoi de, ce së faci, când n’ai de lucru. Am 

disă şi eu ună cuventă de trecere de vreme.“
„Nu’i vorbă, póte, unde vedî şi unde ţî-a spusă 

totă lumea, că Veta sémënâ cu tine“, cjise Mari ţa 
cu răutate.

Mitică îşi muşcă unghia delà degetulă celă mare 
şi se uita în josă.

„Eu nu ve mai înţelegă!“ grăi elă în fine.
„Póte“, cjise Mariţa, „póte, c'ăcî vecjî, suntű în 

lume împrejurări, când de multe-orî cineva iubesce,

Si voin «
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séu ca së dicü altfelö, când cineva ţine la o persona 
mai multü ca la finlú-söu? Suntö caşuri. .

„Ce caşuri ?C£ întreba Mitică trecendu-şî manile 
repede prin pörtt.

„Nid unü casă, tată, dér ved! aşa-i omuiü----
fără së scie de ce, câte-odată îlü prinde slăbiciunea 
de o persona şi apoi îlü apucă dărnicia şi e în stare 
s0’şî golescă punga, când îi vine câte-ună căpriţă . . . 
Aşa ai făcută şi D-ta !”

„Cum, adecă vréi së diel. . . vréi së diel de
Iorgu ?

„De, tată, şi de Iorgu l“
Mitică luà unü chibritü, îlü aprinse, scóse din 

buzunarù unü bricégü şi’lă ascuţi. Se uità la cîii- 
britü şi începù së mai tae din elü, pănă în cele din 
urmă vë^êndü, că a rëmasü prea scurtü, îlü aruncà.

„Da ce ai în mâna stânga ?u întreba cocóna
Mari ţa.

„Ce së fiă? Bricégulü.“
„Nu aşa, frate, vëdü unü inelü!“

Mitică tremura când aurji aceste vorbe, se uita 
la stânga, scóse inelulü şi voi së’lü pună în buzunarü.

. „Së vëdü!“ grăi cocóna Mariţa. ,,Sô vëdü, căci 
sémöná cu inelulü, ce totü spuneai câ’lü ai delà 
sócrá-mea, Dumnecjeu s’o erte!“

„Tocmai !“ grăi Mitică, 
chipuesce-ţl, că l’am găsitO !“

„Cum?“ întreba cocóna Mariţa.
„L’am găsită!“ (]ise Mitică frecându-se pe frunte. 

„L’am găsită şi e bine së’lü purtämü în degetü, când 
avemü së märitämü séu së însurămă.“

Olga, când au<}i aceste vorbe, se duse în iata-

„E inelulü mamei, în-

culü sëu.

*
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,,Vecii, in el ulii ăsta, Mariţo, mï-aduoe aminte ele 
viâţa din copilăriă şi de tiuereţea mea.“

Cocóna Marita lua. inelulü, îlü puse în degelă, 
îlă esaminà şi se minuna de eltt.

„Ce frumostt este“. clise ea în cele din urmă. 
„Aşa/ml spunea mama, Dumnedeu s’o ierte, că’i 

bine să’lă pmiamii în degetö.“
„Când avemii vre-o logodnă, séu vre-o nuntă?“ 
„Da, Miţo!“ grăi Mitică obosită.
„Era bine cle’lă găs.iai mai ele vreme!“ adause 

cocóna Marita oftând0.
„Cum, mai de vreme?“- vorbi Mitică şi se ri

dica delà masă.
„Mai de vreme, Mitică! Acum e prea tânliu!“ 
Intr?aceea tăcură amândoi. Mitică se uita la 

nevastă-sa cum esamineză inelulü.
Deodată cocóna Marita tresări. Auclise pe Olga 

cântând ii şi acesta i-a făcută o mare impresie. Era 
cam de multă de când nu mai răsunase în casele 
loră vre-o cântare, era de multă, tocmai de când îşi 
logodise fata. Rămase în ascultare, îi plăcea grozavă 
cocónei Măriţii, şi sta liniştită, cuprinsă de-o fericire, 
ce nu o mai gustase de atâta vreme. I-se părea, că a fu
gită pustiulă din inima ei, i-se părea, că şi ea a vă- 
dută lucrurile mai negre ca cum ar li în realitate şi 
că Olga nu este aşa cum dă ea cu soeotéla. Şi unde 
era ea impresionată, nicî nu băgase de semă ce cân- 
tecă este, dér când audi şi vocea dulce a fie-si, tre
sări din nou şi lacrămile îi umplură ochii.

Olga cânta: „Tu care e.ştî perdută . . .“
„N’aţî inelulă“, grăi Mariţa, îşi acoperi obrazulă 

cu amândouă manile şi începù să plângă.

întorsese dintr’o es-Intr’una clin Olga se

v
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cursiune, ce o făcuse în pădurea delà marginea mo
şiei. Strînsese unü buchetaşă de flori de câmpă şi’lă 
ţinea în mână. Câteva flori de cicóre le arunca pe 
mescióra ei în iatacü, şi după aceea desbrăcându-se 
se aşedâ la pianö şi cântă nisce piese mai multü fără 
voia ei, şi se simţia de totù mişcată, de totă voiosă.

Tocmai pe când sta së se ridice delà pianü, 
întrà Yeta în iatacö şi cu o faţă veselă dete „bună 
seara.“

„Bine c’ai venitü, Veto, căci mi-se urîse singură. 
De multö n’amü mai stată de vorbă amêndouë.“

„Aşa este, coconiţă. De multă, forte de multă, 
şi dreptă spunândă, mă simtă şi eu mai voiosă de 
când ai venită lamoşiă. Când te-am auclită cântândă, 
n’am mai putută së mô rabdă şi étà-mô în iataculă 
D-tale fără se sciu, décá nu cumva te supără ve
nirea mea.“

„Nu, Veto. Din contră, îmi pare forte bine, că 
ai venită.“

Intr’adeveră, coconiţă, că de când te-ai dusă 
D-ta delà moşiă, mi-s’a urîtă. Nu sciu cum, cler când 
eşti D-ta acasă, totă casa este altfelă, par’că toţi câţi 
se află prin prejură suntă plini de bucuriă. Mai alesă 
eu nu’mï mai găsescă astêmpërulfl, şi când me gân- 
descă, că D-ta nu eşti ca alte cocóne, când mô gân- 
deşcă, că D-ta stai bucurosă de vorbă cu ori şi cine. 
şi ori unde te-ai afla faci voiă bună, spună dreptă, 
că nici nu simtă, că mö aflu singură la moşiă.“

„De ce singură? Nu suntă destui la moşiă?“ 
„Ba suntă, coconiţă, dér nimenea pe lumea asta 

nu mi-a făcută vr’odată mai multă bucuriă ca D-tau.
„Se póte?u
„Da, coconiţă, este prea adevărată!“
„’Mî pare bine, Veto, căci tocmai voiamü së te

Iii: ■"
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scapű de moşiă. Së nu’ţî pară lucru curioşii, eu am 
de gândü së te iau cu mine la Buzëu“.

„Së me iai la Buzëu, coconită?“
„Da, Veto! Şi nu’ţî pare bine?“
„Ba, dreptü spunêndfi, îmi pare forte bine!“ 
„Ya së clică te învoescï së vii la Buzëu ?“
„Eu nvasü învoi bucuroşii, numai ce va cjice bo- 

erulö, ce va elice cocóna Mariţa?“
„Ce va elice? N’are ce së clică!“
„Atunci. . . am së viu, coconită“, dise Yeta de 

totü hotărîtii. „Am se viu de bună semă, căci ţiu la 
d-ta şi sunt sigură, că n’are së’mï fiă mai rôu ca la 
boerulü“.

ErăşI rămăsese cocóna Mariţa singură, erăşî în
cepuse a se munci cu gândurile şi a nu’şî mai pute 
găsi repausul Ü. E mare nefericire pe omö a sei ceva, 
şi a nu sei de totü aceea ce’lü neliniştesce ; e mai bine 
a nu sei nimicü şi a trăi în credinţa, că tóté mergü 
bine, căci atunci celil puţinii trăesce cu imaginaţiunî, 
şi imaginaţiunea totuşi îi aduce cuiva o linişte în su- 
fletulö sëu. Cocóna Mariţa însë nu putea fi astfelö, 
deórece ea vedea la fiă-sa nemulţămire, vedea, că 
Olga nu se simte bine în căsătoria sa, şi era în ne- 
astêmpërô, că nu cunósce adevërata pricină, şi cu 
deosebire se năcăjea, că ea ^nu spune nimicü. Cocóna 
Mariţa vedea în acestü lucru unö dispreţd faţă de ea, 
vedea că Olga într’adevëril e nenorocită, dér urîn- 
du’şî acum chiar şi mama, rabdă în sine, nu spune 
nimicü, nu destăinuesce nimicü, şi simţia órecum, că 
ea este vinovată în lucrulü acesta.

„Nu putém eu së împaeü lucrurile cu doc-

l .
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torulü. clin Rîmnicü, nu putém să mai aşteptă, căci 
şi aşa, uite că doctorulă nu s?a căsătorită? Ei... cler 
ce să’mî facă capului“, dicea ea iritată de totă.

Cocóna Marita era cum este mai rău. Nu se 
apuca de ună lucru să’lă ducă îndeplinire până la 
sfârşită, şi se apuca de altceva şi astfelă întruna tân- 
dălea în drépta şi în stânga, şi numai făcea ce făcea, 
se certa cu coconulă Mitică şi pleca la Buzău. Ase
menea făcea şi acolo, se lua la cértá cu surorile ei, cu 
Zoiţaşi cu Susana, le împroşca cu fehl de felă ele vorbe şi 
cu blăsteme si era intr’una năcăjită, când acestea îi 
puneau întrebarea: ,,orbă ai fostă? n’ai văcjută? tu 
eşti soră mai mare... noi anul crecjută, că va fi bine... 
nouă ni-a plăcută de lorgu,“ şi alte multe de felüld 
acestora.

Astăc|I tocmai aştepta cu masa pe bărbatu- 
său, pe Mitică, şi fiindcă nu venia, era năcăjită ală 
focului.

„Unde va fi stârniû atâta?“ îşi punea ea între
barea şi era de totă nedumerită în sine.

„Bine c’ai venită odată!“ (Jise cocóna Mariţa 
bărbatului ei, care intra tocmai pe use. „S*au răcită 
bucatele !“

„Ei, şi?“ grăi apăsată Mitică.
„Apoi da, căci tu acum nu te mai gândesc! la 

nimică, ţî-ai făcută datoria de tată. Pe Nicu Vai lă
sată în voia lui Dumnecjeu la Viena. Nu’i 
nimică, nu i-ai trimisă parale şi elă bietul ti ţi-a scris 
de atâta vreme“.

„I-oiu trimite. Nu i-am dată destula? I-am tri
misă mai când era vr’o 500 de lei şi acum ér după 
parale? Ce are elă de gândă? Nu se gândesce, că a 
mai secată şi la noi comóra, căci uite, am măritată 
pe Olga şi amă scosă o sumă groznică din afacere?

mai scrii

/
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Ce te gândesc! şi tu? Cred! că la noi suntö francii 
pe garduri“ ?

„Apoi bine, atunci de ce stăruiai se plece aşa 
grabnicii? Ţi-era frică de elă? Curată ruşine pentru 
und omü ca tine.“

„Nevastă, lasă-ine în pace!“
„Da, da, ţi-era frică de Yeta. Ei, acum s’a dusă 

şi ea, căci adl diminétâ i-am dat’o Olgei la Buzău.“ 
„De ce i-ai dat’o ?“
„De ce...? Eu n’avém lipsă de ea aci la

moşiă.“
Mitică se năcăji şi se desbrăcâ furioşii de haina 

fie pe deasupra. încrunta din sprâncene şi se aşedâ 
la masă. Nu «lise nimicii cătră nevastă-sa, ci sta po
somorită uitându-se în farfuria.

„Ce te mai fandosescl atâta? Spune că’ţ! pare 
rău şi rămâi cu spusulă, căci mai multă n’ai ce face. 
Nu cumva te vei amesteca şi în trebile servitorelorD? 
Curată batjocură, ca unu bărbuţă se se amestece în 
trebile femeiloră. Bine «jicea Olga, când ţi-a spusă 
de vorbele ce le-ai «lisa Sinarandei. Nu cumva îlă în- 
surai pe Yladă? Şi apoi cu cine, cu o servitóre ca 
Yeta! Măi...măi, că mare dragoste te-a ajunsă..! Şi de 
ce atâta interesă faţă de o servitóre...? Bagă de sémà!“

„Eşti femeiă bătrână, ai.... pute tăce,“ grăi 
Mitică scurtă şi începù să’şl scoţă în farfuriă.

„Ba nu, (}ău, eu nu te înţelegă, de ce te superi, 
că a luată Olga pe Veta“.

„Eu? Eu nu mă supără de locă. Mă miră nu
mai de tine, că’ţl flutură prin capă aşa idei proste.“

„Ce idei?“
Mitică nu dise niinică, ci ’şl umplu paharulă cu 

vină şi băii.
„Vecjl, Mitică, cum eşti tu? Pănă acum par’că

8*
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erai altfelö. Tu par’că nici nu ţii la copiiî töi.“ grăi 
cocóna Marita cu ocliii lăcrimaţi.

Mitică se uita la nevastă-sa.
..Ce vréi?“ clise elü în cele din urmă. „Ce 

'vréi? Nu vedï câtă sunt de ocupaţii. Nu vecii, 
că nici trebile nu mergü cum ar trebui së 
mérgá. Nu vecii că slugile më fură, nu vedî, că n’am 
pe nimenea omö de încredere la moşiă. şi tu îmi 
umpli capulă cu felö de felö de flécurl...? Nu mi-am 
făcută datoriaV N:am trimesă pe Nicu la studii, nu 
i-am dată bani?... N’am măritată pe Olga? Ce vréi 
mai multă ? Vréi së me ruineză cu totulă ? Nu cumva 
voiu da totă ginere-meu ?... Da, voi, femeile, atâta 
sciţi... së plângeţi, şi credeţi, că cu atâta e destulă. 
Ei, câte are ună bărbată pe capulă lui !... Scii tu ce 
poliţe am së plătescă peste o sëptëmânâ-douë, scii tu 
ce se învârte acum în capulă meu ? Nu’ţl aduci aminte, 
că lui'Iorgu i-am dată ună giră de 8,000 de lei? 
Ţi-ai uitată?... Şi eu n’am nici ună omă de încredere 
împrejurulă meu. Tocmai de aceea credeam de 
Vladă, că n’ar ii fostă reu sö’lä amă pe lângă mine“. 

„De ce l’ai alungată pe Alexe?“
„Alexe më fura... cu tóté acestea vëdù, că era 

mai bună ca ceilalţi.... Am să’lă aducă înapoi, căci 
altfelă nu mai merge.11

„Eu nu cjică sö’lä aduci.w
„Se înţelege, tu nu cjicl nimică. Tu më nöcä- 

jescï într’una cu felă de felă de lucruri şi nu’mî spui 
•nimica lămurită.... Ce-i cu Olga?, 
cu bärbatu-söu ? Spune’ml !u

„Nu sciu, Mitică, dér aşa mi-se pare.“
„Apoi bine, se-ml termină cu porumbulă şi voiu 

vedé ce e de făcută. Voiu fi mai liberă, voiu merge 
mai desă pe la Buzëu. De altfel eu nu am auijită

Nu trăesce bine
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nimica de tóté câte îmî spui. Am audiţii câte ceva, 
ce e drept, dér nu aşa lucruri grozave, încâtü Olga 
së nu póta trăi bine.“

„Eu vöd A, că Olga este nefericită.“
„Tu vecii, mi-se parc, tot ti mai mulţii decâtti

este“.
„Nu-i aşa, Mitică“, grăi cocóna Mari ţa ofbândü. 
„Fii cu minte, Mariţo... fii eu minte!“

i

„Acasă-i Iorgu?“ întreba Mitică intrândtt la 
Olga în odaiă.

„Nu-i acasă, tată. Ce ai cu elü?.. Eşti aşa de 
iritatti erăşl. Trebue că s’a întêmplatü ceva. De ce 
tremuri, tată?“

„Uf!“ clise elő punendu’şl mâna la frunte. „M’arn 
săturata, ni’am scârbiţii de faptele lui. Nu mai sciu 
ce së’mï facti capului, că am foştii atâtti de pecătosti 
şi nu l’am cunoscută mai de-aprópe, înainte de a-lti 
băga în familia mea. Este unti mişelti.... èste unti mi- 
şelti de prima clasă. Tóté i-le-aşl fi ertatti, tóté tică
loşiile, ce mi-le-a făcuţii de unti anii ele cjiie de când 
mi-e ginere, elér asta nu i-o iertti, nu i-o iertă nici 
într’unti casă. Am së’lti declarti, am se’lti arătă în 
lume, am së’lti dau pe mâna justiţiei !“

„Tată, nu te pripi... ! Nu te pripi, căci cu o lo
vitură poţi amărî doué suflete de-odată“.

„Ce suflete... suflete...! N’are sufletti unti orail, ' 
care după ce a tocată în ştrengării c]estrea neveste-si, 
umblă cu félti ele felti de şarlatanii faţă de mine 
vrea së më omóre, vrea së më nenorocéscá... Tóté 
i-le-am ertatti, tóté i-le-am suferiţii, dór aoum tou mai

j
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pottt... Nu mai potă, şi nici deçà aş0 putea, nu 1’asă 
mai erta!tt

„Cum, ce s’a întêmplatü. tată? Linişteşte-te ! 
Şed! puţină pe scaună, nu te mai plimba atâtă de 
furioşii prin odaiă. ’Mï face rêu. Te rogă, tată, liniş- 
tesce-te".

„Nu potă!“
„Tată!u dise Olga tremurândü. „Spune’mT, pen

tru Dumnerjeu, ce s’a întêmplatü ?u
„A. fost mamă-ta pe aicî?u
„N:a fostü !u
„Bine!... Eu më ducă. La revedere. Am sô’lü 

dau pe mâna justiţiei, am së’lü nimicescü!u
„Tată, nu mô nenoroci de totă ! Nu pleca aşa 

iritată din odaia mea!u
„Unde póte fi Iorgu?u
„De sigurii la clubă, tată. Are afaceri.“
„Afaceri? L’oiu învăţa eu!“ grăi Mitică apăsată

şi pleca.
Olga rëmase pe gânduri. ’Şl închipuia ea, că 

crăşl trebue së fi făcută bärbatu-söu vre-o faptă ti- 
călosă, şi de aceea era mâhnită şi nu se putea linişti 
pănă va veni mamă-sa sô-i spună.

Intr’aceea intra la ea în odaiă mamă-sa, cooóna 
Marita, cu o faţă palidă, cu o faţă trecută şi cu spaima 
în ochi.

„Ce este, mamă? Ce s’a întâmplată? Spune’mî 
căci moră de nerăbdare. A fostă tata aici, năcăjită 
de totă, turburată şi furiosă. A întrebată de lorgu 
şi n’a vrută së’ml spună ce s’a întâmplată. Spune’mî, 
te rogă, mamă, căci îmi face roti aşteptarea. Spu
ne’mî, mamă, decă më iubesc! şi decă ţii la mine“!

„A fostă aici Mitică?“
„Da, a fostă. Şi atâtă de furiosă nu l’am vë-

: *



125

cjută de nu ţiu minte. Trebue că s’a înteraplată ceva 
îngrozitorii.“

„Nu sciu nimicii, Olgo“, (ji.se cocóna Marita muş- 
cându’şl buzele. „Mi-se pare, că are încurcături cu 
afacerea sa, şi’lil caută pe Iorgu, ca së’i ceară unű 
sfatü“.

„Nu se póte, mamă. Nu se póte“, grăi Olga îm- 
pletecindu’şî manile. ,,Ce-am păcătuită, Dumnecjeule, 
că sunt totdéuna atâtu de neliniştită din pricina 
bărbatului! Presimtă, că érësï este la mijlocii vr’o 
pricină grozavă.“

„Nu, Olgo!“
„Trebue së fiă, mamă, căci altfelii de unde vine 

furia, cu care m’a întrebată tata despre Iorgu ?“
Cocóna Marita începu së plângă.
„Vecjl, mamă? D-ta îmî aseuncjt mie lucrurile, 

care eu ar trebui se ie sciu mai ântâiu, şi së nu cred!, 
că este bine sö mi-le tăinuescî.u

„Eu sunt de vină, Olgo. Uite*te la mine, ur- 
gisesce-mô, cji’mî că’sîi fără de lege, dér eu am fâ- 
cut’o. Pëcatele mele!“ grăi cocóna Mariţa apucându’şl 
capulil în mani. „Pëcatele mele, eu sunt de vină. 
Cine sfinţii m’a pusă së’i arötä scrisorile!“

„Ce scrisori, mamă!“
„Fire-ar fi fostă afurisită cjiua, când a venită 

Iorgu la noi la moşiă! Şî-a uitată mantaua în cer- 
dacă şi închipuesce’ţl, Olgo...“

„Ce, mamă?“
„Nicu ală nostru nu mai este la Viena!u cjise 

cocóna Mariţa şi se trânti pe urnă soaună desperată.
„Da unde este?“
„Este la Parisă!“ grăi cocóna Mariţa încetă.
„Ei, şi ce ar fi asta?“
,,Va së cjică tu scii?“

, «
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í „Ce së sciu? Nu sciu nimicö, dér acestă lucru 
nu mi-se pare de speriatü.“

„Inchipuesce’tî, Olgo, că am gäsitü nisce scri
sori, o corespondenţă a lui Iorgu, a barbatu-tëu, cu 
Nicu. Şi eu pecătosa de mine, fără së cetescö mai 
ântâiu ce se cuprinde în acele scrisori, le-am luatü 
frumuşelă şi i-le-am datű lui Mitică 
tâ-tëu !

lui ta-

,,Ce cuprindü acele scrisori? Nu te mai în- 
ţelegă ... ! Vine tata cu ceva mai înainte furiosü 
de totö, acum d-ta amărîtă afară din cale, şi nu’mî 
spuneţi nici unulö nimicö. Vorbesce, mamă, nu mö 
mai ţine în nedumerire.1 •

„Află, Olgo, că Nicu s’a dusö la Parisü së con
tinue acolo medicina, află că élű nu ni-a scrisű încă 
nimicü, şi că a statt» cu Iorgu în corespondenţă, din 
care se vede, că Iorgu l’a îndemnată şi că Nicu . ..“ 
cjise şi unű tremurü o cuprinse în totű corpulö.

„Ei, nu mai totö întrerupe !“
„Lasă că nu-i bine së scii tu! Lasă, dragă 

Olgo, că numai te nëcàjescï şi nöcazulö nu’ţl va 
face bine.“

i
!
!
:

„0, mamă, spune’mî odată, căci më faci de
morü“.

„Vai, Olgo, ce miserabilü este bärbatu-töu..! In- 
cliipuesce’ţî, că din scrisorile lui Nicu se vede, că elő 
e învoitö, ca partea lui së o dea lui Iorgu, şi Iorgu 
se vede, că i-a trimisö parale, ca s0’şî plătescă da
toriile. Datorii grozave, datorii, încâtô së fi mâncată 
cu lingura banii, nu se puteau face într’ună anö. Aşa 
de miserabilă lucru nu s’a mai pomenitö. Nu-i des
tulă cu poliţa de acum douë luni, nu-i destulă, că 
Mitică a mai plătită câteva mii de lei la ovreiulă 
din piaţă. Inchipuesce’ţî, că şi în poliţa asta a falşi*
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ficatü subscrierea lui Mitică, închipuesce’ţî, că acum 
pentru a doua oră a repetată acelaşă lucru crimi
nală... Mitică este desperată, şi în furia lui are së 
facă ceva crâncenă“.

Olga rëmase pe gânduri şi într’ună târciiu începù 
së vorbâscă.

„Mamă dragă, esplică’ml ce este, căci eu nu 
sciu nimică de poliţă. Cum s’a întâmplată? A făcută 
Iorgu plastografiă ?“

„Da, Olgo ! Iorgu a făcută plastografiă. Şi nu 
este asta pentru ântâiaşl-dată, a mai f&cut’o elă şi 
atunci Mitică l’a ertată... L?a ertată, cad m’am ru
gată eu. Şi rëu am făcută, căci acum a iscălită pe 
Mitică pentru suma îndoită, şi cine scie ce are së se 
alegă din lucrulă acesta.“

„Bine, mamă, eu më miră forte multă de d-ta. Eu 
n’am sciută nimică. N’am sciută nici de poliţa de 
mai ’nainte. Cum de mi-ai tăinuită, cum de nu mi-ai 
făcută şi mie cunoscută, căci póte nu se mai întâmpla 
nenorocirea asta ?u

!

„Vai, Olgo, de ce n’ai reţinută pe Mitică, dâcă 
era furioso, căci mi-e frică, că’lă va fi dată pe mâna 
justiţiei?“

„Scii ce, mamă? Së trimită după Iorgu. Së’lü 
chemămă së ne desluşescă elă, căci póte nu. va fi 
lucrulă astfelă după cum spui d-ta. Póte së fiă nu
mai vre-o neînţelegere.“

„Crecjl tu aşa, Olgo?“
„Da, mamă ! Suntă multe lucruri, pe care dâcă 

le ascultămă din amândouë părţile, vedemă, că nu’să 
tocmai aşa de grozave, cum ni-se pară la prima ve
dere .“

„Eu nu credă, Olgo. Nenorocirea este gata. Cu
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töte acestea... unde este Veta, ca së o trimitemű së 
întêlnéscâ pe Iorgu, ca së nu facă Mitică ceva în 
cea dintâiu furiă. Chiamă pe Veta îi{

Nu trecù multă vreme şi Iorgu veni acasă şi 
când vëdù pe socră-sa şi pe nevastă-sa plângând ü, se 
uita câteva cljpe la ele şi apoi grăi :

„Ce vô bociţî? Ce aveţi?“
„Iorgule dragă, ce s’a întâmplata? Te-ai întâl

nită cu Mitică?“
„Eu? nu,... nu m’am întâlnită î Der de ce?“ 

cjise elő rece şi’şl întinse cu degetele mustăţile ui- 
tându-se crunta.... „Erăş! vro mitocănia din partea 
vostră?“

„Nu, Iorgule dragă... Ce së ne facemtt ? Au 
ajunsö scrisorile tale delà Nicu în mâna lui Mitică. 
A aflata, că tu l’ai îndemnată së mârgă la Parisrt 
şi că tu ai făcuta fein de fein de acte pentru partea 
ce ar fi së o aibă delà tată*s6u.“

„Eu? Nici de cum!“
„Aşa vorbesc!, Iorgule?“ grăi Olga hotârîtă. „Aşa 

vorbesc!, tu care ai făcuţii lucruri próste cu tata, tu 
care i-ai imitatű iscălitura într’o poliţă?“

„Ei, lăsaţi-mâ’n pace ! Tata s’a învoiţii, a recu
noscuţii că-i iscălitura dânsului, Ovreiulü scie lucrulű 
acesta. Ce mai vrea acum? Vrea sfi’şT ia cuvântuln 
înapoi ? Poliţa a şi plătit’o.“

„Nu aceea, Iorgule ! I-a ajunsă la urechiă, că ai 
datű o iscălitură nouă, o iscălitură nouă nouţă“, cjise 
cocon a Mariţa ştergându-se la ochî.

Iorgu rômase puţina ca şi cum s’ar gândi şi apoi
întreba :

„Unde este tata?“
„S’a dusü së te caute. Este aşa de năcăjită,

. '
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încâtă i-a spusö Olgei 
justiţiei.“

că are sé te dea pe mâna

Iorgu nu se mişca de locă la aceste vorbe. 
„Pecătosa de mine, numai eu am fostă pricina 

de au căcjută scrisorile în mâna lui Mitică.“
Iorgu se uita pe sub sprâncene la cocóna Ma- 

riţa, îşi întorse privirea apoi la Olga, şi dëdù din 
umeri.

„A trebuită s’o facă ! A trebuită së scapă pe 
Nicu din buclucurile în care intrase în Yiena. Nu 
putém sö’lű lasă sö între în puşcăriă. Am ţinută la 
cumnatu-meu, şi am credută că-i ruşine së se scrie 
prin diare, că cutare, băiatulă proprietarului şi ală 
arendaşului Mitică, din pricina datoriiloră a fostă ur
mărită, şi aşa mai departe . . . D-ta atâtă de puţină 
ţii la Nicu?“

„In ce încurcătură suntemă, în ce hală am a- 
junstt ! Are së rîcjă totă lumea, când va aucji una 
ca acésta.“

„Trebue së aurjă lumea?“ întreba Iorgu udându’şl 
degetele în gură, ca şi cum ar fi së împărţâscă căr
ţile la maca. „Lumea nu trebue së scie, căci décá va 
sei... în cele din urmă... are së fiă rëu... dér rëu nu 
numai de mine, ci de toţi şi chiar de tata, care s’a 
învoită cuOvreiulă, şi a recunoscută iscălitura... Mamă, 
te rogă së faci ca lucrurile së iasă bine. Eu vădă, 
că la mine nu ţii, vödä că nu më mai iubescl... Nu-i 
vorbă, am greşită şi eu, o recunoscă, më vödä că 
m’am încurcată între nisce Ovrei, cari m’au storsă de 
parale cu carnetele loră şi m’au dusă pe ghiaţă. Mamă, 
décá nu mai este în inima d-talo nici celă mai mică 
locă pentru mine, séu pentru Olga, şi décâ astäc}! nu më 
vei erta, astăcjî, când më jură pe ce am mai scumpă“, 
grăi Iorgu ridicândă ochii în süsü, „că de acum înainte

9
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n’am së mai facü nimica, n’am së mai umblu cu lucruri 
de acestea, ci am së stau lângă Olga, lângă iubita mea 
nevăstuţă, şi am së më facű baiatulö celö mai cu minte 
şi celü mai păstrătorii, atunci adio!u termina Iorgu 
cu. o voce declamatorică şi plecà së'sï ia pălăria.

„Ce vrei, Iorgule?“ grăi Olga.
„Më duett, căci vödö, că nu sunt vrednicii

de voi !“
„Iorgule!“ dise atunci cocóna Marita cu la

crimile în ochi. „Iorgule, te făgăduescl că de aci 
înainte laşi cărţile la pustiultt şi vei li baiatü de 
trébá?“

„Pe Dumnedeulü meu, mamă, că de-acum îna
inte n’am së mai greşesett. Pe Dumnedeulü meu, mamă, 
că şi acésta am făcut’o pentru Nicu, pentru cumnatulö 
meu. Dér de aci înainte... ai së më cunosc!, ai së 
fii bucurată de mine."

Cocóna Mariţa îşi săruta ginerele, li apucă apoi 
capulü în mâni, se uita în ochii lui ca şi cum ar vre 
së se convingă despre adevërulü făgăduinţei sale, 
şi grăi :

„Nu më minţi, Iorgule?“
„Nu, mamă! Te vei convinge.“
In odaiă se făcuse întunerectt şi stau câte’.şl 

trei în tăcere. Erau cu toţii cuprinşi de o nedumerire, 
toţi erau cuprinşi de gânduri apăsătore şi nimenea 
nu se încumeta se íncépá vorba.

Tocmai pe când se aflau ei astfeltt, se auc|i pe 
scări nisce paşi grei şi deodată se dete îndërâtü 
de.afară cu unü sgomotü neobicïnuitü.

Mitică intra în odaiă suflândü greu, îşi arunca 
pălăria pe o masă, ce se afla în mijloculü odăii, 
uita împrejură şi începù së se plimbe furiosü..

uşa

se
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„Nu-i nimenea se aprindă o luminare ?“ seaucji 
vocea aspră a lui Mitică. „Care sunteţi aicî?:{

lorgu era la terestră lângă perdea. Mâna 
făcută pumnii şi-o ţinea la gură şi se uita aşa pe 
furişă, când la socră-sa, când la Mitică. Elü era 
dedată cu întunereculă din odaiă, elă vedea, şi cre
dea, că şi Mitică îlă observă. Se trase puţină după 
perdea.=

i
Intr’aceea Yeta veni cu o luminare, o puse pe 

masă şi eşi. -
„Uf! mé omoră păcătosulii ăla de ginere-meu.

L’am căutată şi acum şi încă nu i-am dată de urmă.
’Mï spuse samsarulă meu, că pănă adinéorl a jucată 
cărţi, a păgubită... M’a înşelată, m’a înşelată pun- 
gaşulă!“ ’

!

„Mitică!“ începu cocóna Mariţa, „iartă’lă, iartă’lă, 
nu face ruşine casei, nu face scandală. Uite’lă aci, s’a 
rugată de iertare, mî-a promisă, că are së se îndrepte“.

Mitică îşi arunca privirea în partea ferestrii, îşi 
pleca sprîucenele aspru peste ochi şi dise:

„Piei din faţa mea, pungaşule!“
„Mitică, fii cu minte ! Nu vecii, că Olga plânge, 

nu vedl, câtă e de nenorocită, sărmana fată?'1
„Ba vădă ! Vëda eu pré bine!... Dér eu sunt mai

fericită?.... Eu së muncescă în sudórea feţei, së më
topescă în arşiţă şi miserabilulă ësta, care nu’i vred
nică së mai fiă pe lume, ësta sô’mï mănânce (lilele?.. 
Sô’mï strice pe Nicu, sö’lä deprindă la pungăşerii, së 
se amestece în partea lui?... Ce parte ? Are Nicu vre-o 
parte? Las’ că’i voiu arëta eu parte, mâne la justi
ţia. Yei vedea tu, miserabile, ce faptă ai făcută 
Uite la elă, că stă înlemnită înaintea mea! Uite, că 
mai are obrăznicia së stea acolo, së stea crimina- 
listulă !“
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„Ce criminalistü ?“ se resti Iorgu.
„încă mai îndrăsnescl ? ‘ cjise Mitică si se repedi 

la feréstrâ cu mânile făcute pumni, ér Iorgu se stre
cură frumuşele şi eşi pe uşa clealăturea între ţipetele 
Olgei şi între înjurăturile lui Mitică.

„’Lü voiu învăţa eu, pe miserabilulü, së mai plas- 
tografeze! A avutű ad! norocö, că procurorulă n’a 
fostü în Buzôu.“

„Mitică, nu face una ca acesta, Mitică nu ne ne
cinsti şi nu ne face së nu mai eşimă din casă !“

„Aşa...aşa? Ya sô (Jică ţie îţi este numai de e.şi- 
tulü din casă? Tu numai atâta scii, alta păsa n’ai pe 
lume şi eu së plătescO plastografiile lui? Dér păuă 
când totü astfelO?“ grăi Mitică lovindü cu pumnulü 
pe masă.

„Tată, iartă’la !“
„Şi tu? şi tu mai vorbesc! ?“
„Da, tată. Eu sunt singura d-taie fată, iartă’la. 

nu më mai nenoroci !“
„Së mô nenorocescü pe mine? Së’ltt lasü pe 

pungaşulü së scape, ca së më pungâçéscâ si d’aci în- 
nainte ? Asta cerï tu delà mine ?“

„Ba nu, tată! Nicî-odată nu te-am rugatü eu 
însa’mï pentru unü lucru. Te rogü acum së ierţi pe 
bärbatulü meu!“

„Pe pungaşula?“
„Tată, e9te bărbatula meu. Cum mi-a fosta sortea!“ 
„Da, sórtea, uite colo“... grăi Mitică cu dispreţa, 

„uite colo“... adause ela arătânda spre cocon a Ma- 
riţa. „Acum poţi plânge, poţi acum së verşi lacrimi, 
ca së iesă şi Buzëulü peste mala, dér este târejiu. 
M’am decisa şi acum le punü eu la töte unü
efîrşita“.

; Aşa vorbi Mitică hotărîttt şi trecù în altă odaiă.
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zæ-vni.
„Tu eştî, Veto?"
„Da, boerule. Am venitü s0’ţ! aşterni!, căc! póte 

vréi se te odihnesc!“.
„Bine ai făcută, Veto,“ grăi Mitică frecându-se 

pe la frunte.
„Se’ţ! aducă o dulcétá, boerule?“
„Cum îi vré !u
Veta eşi şi îndată se întorse cu dulceaţa. O puse 

pe masă şi rëmase acolea, în mijloculă odăi!.
,,Ce mai aştepţi ?“
,.Aşteptă së iai dulceaţa“.
„Nu-i de lipsă“, clise Mitică scurtă şi uitându-se 

la Yeta continua: „or! vréi së’mï spui ceva?“
„Ba nu, boerule, dér më gândiam, ' că acuma, 

cu atâta ploiă are só’i mérgá bine câmpului“.
„Tu vréi së’mï spui ceva!“ grăi Mitică ficsândü

pe Yeta.
„Adevëratü , boerule, vrém s0’ţl spună ceva, 

dér unde te vëdü atâtă de supëratü, nu îndrăsnescă“. 
,,De unde scii, că’să supărată ?“
„Se vede, boerule... Cocóna Mari ţa ac]! nie! nu 

s’a uitată la mine. Coconiţa Olga s’a pusă pe plânsă 
şi plânge într’una, aşa că’ţ! face rëu. N’a'm vér] ut’o- 
nici-odată aşa plângândă, n’am vôcjut’o nie! când 
atâtă ele mâhnită. Este ceva grozavă a o vedé, căci 
uitându-te la ea, par’că te strînge cineva de inimă“.

„Nu-i nimică, Veto, avemă nëcazurï. Te pot! 
duce şi lasâ-më în pace“.

„Nu-i bine, boerule, ce vëdü eu astá-sérü în casă, 
Cocóna Mariţa se vaită cu vorbe, coconiţa Olga of- 
tézá aruncată pe divană, D-ta eştî supëratü, şi co- 
conulă lorgu a plecată zăpăcită de acasă. Este ceva. 
grozavă pentru mine“.
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„Iorgu a plecată?“
„Da. boerule, a plecatü nu de multü şi era aşa 

de zăpăcită, încâtü şî-a fostü uitatü pălăria şi s’a în- 
torsü din curte de şi-a luat’o. Bietulü domnulü Iorgu!u *

„Mitică se uitâ cu ochi mari la Yeta, îşi aduse 
sprîncenele peste ochi şi apoi vorbi:

„A venitü cineva în cjilele astea pe aici?“
„Da, boerule. A fostü Ovreiul fi din piaţă. A 

intratü prin dosulü curţii şi s’a întêlnitü cu mine faţă 
în faţă. Era pe înserate şi eu m’am cam speriatű. Elü 
a bägatü mâna în buzunarü, mï-a aruncatü doi franci 
şi raï-a clisü- sö tacü. Ce vréi, d-le, disei eu, ér elü 
më întreba décá e acasă d-lü Iorgu. I-am spusü, că ' j 
e acasă, ér Ovreiulü m’a mai întrebată, décá e acasă 
coconiţa, şi fiindcă densa nu era acasă, i-am spusü, 
că d-nulü Iorgu este singurü“.

„Ei, şi...?-1
„Şi, nimica. A intratü Ovreiulü în casă şi a stată 

vr’o jumëtate de ceasü“.
„Când a fostü asta, Veto?“
„Asta...asta, déca mi-aducü bine aminte, a fostü 

acj! suntü douë sëptëmânï“.
„In câtü a fostü atunci, Veto?“ grăi Mitică şi 

scoţendă o hârtiă din buzunarü, se uita băgătorO de 
sémá la ea.

. „Nu seiu, boerule, eu nu sciu aşa cu călindarul!“
Mitică începù së socotéscá în gândü, dér nu 

putea scóte la cale. Făcii câteva gesturi de nemul- 
ţămire şi apoi uitându-se eră şl la Veta, o întreba:

; / . „In câtü avemü astăc}!?“
„Nu sciu, boerule, astăzi este Marţi.“
„Eşti o prostă!“
„De, boerulé, o fată nenorocită. N’amj avutü

:
t

• *.
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parte de multă şcolă, căci am rëmasü de mică fără 
părinţi.“

Mitică se uita plină de nemulţămire la Yeta şi 
începù se calculeze mai departe, ca së afle în câtă a 
fostü diua, în care a venită Ovreiulă la Iorgu. Elă 
nu o putù scote la cale. Pleca capulă în pămentă, îlă 
ridică érasï si veclândă pe Yeta, că nu se mai duce, 
grăi:

„Ai ceva de spusă ?“
„Aşă avea. boerule, dér ţî-oiu spune altădată“. 
„Spune’ml acuma!“
„Las’ së nu’ţî mai facă supërare!“
„Ei, spune’mî ce ai de spusă!“
„Apoi de. boerule, eu aşă pleca la Bacurescl. 

Am spusă şi coconiţei şi densa nu voesce së më lase 
cu nici ună preţă. D-lă Iorgu m’a lăsată, dér coconiţa 
Olga spune că s’a dedată cu mine şi că nu më lasă 
nici într’ună chipă.

Mitică se uită cruntă la Yeta. - .
„De ce vréi së mergi din casa nostră?“ grăi 

elă şi’şl plimba nervosă manile prin pörulä de pe 
frunte.

„Vréu së mai vëdü pe ţaţa^Lina, şi aşa credă 
şi eu, că am stată destulă aci, acum së’mï mai caută 
şi airea noroculă.“ . .

„Numai atâta ai ? Apoi atunci scrie’i ţaţe-ti së 
vie ea aici.“

„Am şi altceva“.
Ce ai, ai vr’o supërare în casă? Te tractézá rëu

cineva?“
„Ba nu, din contră toţi më tractézá bine.“ 
„Apoi atunci?“
„Sunt bolnavă, boerule!“

Mitică o mesura de susă până josă, o privi în 
faţă şi apoi cjise:

r ,
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„Du-te şi nu mai face vorbă. Lasă mă, că adï 
sunt nöcäjifcü.“

Yeta eşi.
„Asta-i alta!“ grăi Mitică f&cêndü câţiva paşi 

prin odaiă. Se opri apoi lângă masă, lua dulcéta si 
beii paharul îl cu apă.

„Ce nenorociri sunt pe capulil meu! Sôrmanulîi 
de mine ! Eu care altădată eram totű veselă, eu care 
altădată eram în firea mea, astădî më simtü doborítű 
de ticăloşii.“

Aruncă ochii în oglinda de pe părete şi tresări 
când îşi vëcjù faţa.

„Aşa mi-a trebuitö, décá am fostă fără capă 
atunci când trebuia së rjică şi eu unü cuvântă", 
grăi Mitică în sine după o lungă pausă. „Mi-am adusă 
pe dracul ă în casă şi acum îmi scote sufletulă totă 
bucăţele. De s’ar sfârşi odată...! Dér ce së se sfêr- 
şâscă?“... continua elă stringendă din pumni. „Ce 
së se sferşâscă, când îndrăcitulă de ginere-meu 
îmi ínveninézá în fiăcare clipă amărîtulă meu su- 
fletü!. . . Dér acum am sö’lä aşecjă eu bine... Am së 
pună capătă la tóté, căci mi-e acru, şi nu mai potă... 
Sërmana mea Olga! Acum vëdü, câtă este ea de 
nenorocită. Yeta mi-a spusă, că plânge, Yeta mi-a 
spusă, că oftézá. Sărmană capă !“ adause elă lovin- 
du-se cu mâna peste frunte. „Trebuia së vödä, 
trebuia së nu më iau după capulă celă slabă 
ală nevestii. Acum însă.... este prea târcliu .... 
Mi-a spusă Ovreiulă, mi-a spusă şarlatanulă, că are 
së’mï presinte o poliţă. Mi-a spusă ... dér eu încă 
n’am vëçjutd iscălitura. Póte n’am înţelesă bine. 
Póte cum am venită năcăjită delà moşia n’am price
pută bine ... Nu se póte! nu se póte altfelă, trebue 
së fiă aşa“. *

Pe la 6 óre dimin0ţa intra Iorgu în odaiă la
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socră-sa. Intrà insë aşa de încetinelii, încâtü n’a fostă 
băgaţii ele sémá. Făcu semnö mame-si şi eşiră amên- 
doi în verfulă degetelorü, ca së nu scóle din sorană 
pe Mitică.

„Ce este, Iorgule?“
„ Dórme tata?w
„Da, dorme. L’a apucată somnulă despre di şi 

donne dusö. Eu n’am închisă ochii totă nopticica.... 
Vedî, Iorgule, ce’mî faci tu în casă, vecjî câte năca
zuri si câte neajunsuri aduci tu pe capulă nostru!“ 

„Mamă, nu me condamna. Au fostă împreju
rările, cari m’au silită. Nicu, Nicu .... a fostă de 
pricină. Dér am regulată... Uf, ce nópte a fostă asta 
pentru mine !K

„Dér pentru mine .lu grăi cocóna Marita şi 
scóse ună plică cu vr’o doué mii de lei şi’i întinse 
lui Iorgu.

Iorgu căsca ochii, lua banii, săruta mâna sócre-si
şi clise :

„Nu sunt vrednică, mamă, dér mő vei cunósce 
de aci înainte. Am regulată cu poliţa şi tocmai bine, 
căci acum voiu regula pe deplină. Mamă, nu scii ce 
nópte am avută... Nu te duce“, grăi elă mame-si, 
când o vëcjù că plécá spre iataculă Olgei. „Las’o în 
pace, căci ea tocmai acum a aţipită. Am stată totă 
lângă ea şi i-am cerută mii de ertărî. Aşa sufletă 
nobilă, aşa inimă, încâtă nu se póte së nu te ruşi
nezi în faţa unei fiinţe dumnecjeescl, cum este 01gau, 

Scóse batista din buzunară şi se fâcù că ’şî 
şterge ochii; ér cocóna Mariţa îşi săruta ginerele 
frunte.

pe

„Stai, bărbate, nu te iuţi, ai puţină răbdare. Unde 
vréi së mergi ?"

9*



138

„Mă mai întrebi!“
„Da, Mitică, te întrebă, căcî mie mi-se pare, că 

te prea pripescï. Ce Dumnedeu, par’că n’ai avea 
astêmpërû“.

„Nu te înţelegă?“
„Tocmai de aceea, şed! puţină josă së ne lim- 

pedimü, nu-i bine sô facï tóté lucrurile în ruptulü ca
pului. En spune’mï, unde vréi së pleci?K

Mitică se uita lungă la nevastă-sa.
„Nesocotită mai eşti!“
„Én stai, omule, sô ne înţelegemă î De erî pănă 

astădî nu ţi-a trecută furia?“ grăi Mariţa cu ună zîm- 
betă silită pe buze. „Dér décá n’o fi adevărată aceea 
ce’mï spunéi cu Ovreiulă, dér décá va fi numai o în- 
válmá^élá la mijlocă. Nu trebue sô faci lucrurile aşa 
în pripă. Una, douô, numai la procurorulă! Nu scii, 
că acésta-i lucru mare ?“

„Ba sciu. E mare lucru, dér nulă ertă una cu 
capulă. Audi scolo, mişeliă! Só tóce atâtea parale, së 
facă datorii, sô’i plătescă eu poliţe, sô se amestece 
elă şi în trebile averei mele, së facă ruşinea aceea cu 
Nicu! Şi tu încă mai stai la îndoielă! Vréi së’mï 
pună capulă în felu de felă de curse? Cu pecătosulă 
de Iorgu n’am c^i liniştită delà Dumne4eu. Nu ’ţî aduci 
aminte, câtă a perdută astă érnà jucândü cărţi la 
Brăila? Nu scii, că şi atunci s’a încurcată totă cu 
Ovreiulă din piaţă?... Şi şi atunci spunea, că are ună 
procesă... Procesă elă ! Elă advocatulă de Tergovi.şte! 
Neisprăvitulă de venetică!“

„Ei, vecjî că nul aşa? Iorgu s’a întrepusă pen
tru Nicu. Ce mi-a spusă, am rămasă încremenită. Nu 
trebue së condamni pe omă îndată ce au(}î ună lu
cru, căci póte nu este aşa, precum l’ai judecată în 
furia taa.
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„Ce vorbescï?... Chiar së nu fiă aşa. Chiar së fi 
avutû Nicu datorii, apoi pe acéstá cale se facű lucru
rile? N’are Nicu tată? Eu së fiu batjocuri tű ? Şî-apoi 
mai îndrăsnescî sö’lö aperi?“

„Eu nu’lü apërû!“
„Se iscălâscă elő numele meu?... Asta n’o ertü 

nici-odată !u
„Ei, vedî că nu-i aşa? Mî-a spus’o Iorgu. Chiamă 

pe Ovreiulű aicea şi desluşesce-teu.
Mitică rëmase pe gânduri. Se aşecjâ pe unű 

scaunü şi sorbindö din cafeaua, ce i-o adusese Veta, 
îşi propti capulő în palme. Nu mai (lise nimicű multă 
vreme, ér íntr’unö târdiu grăi:

„Trimite pe Yeta la Ovreiu së vină îndată aci!“
După ce cocóna Marita trimise la Ovreiu, Mitică 

căcjii ârăşî pe gânduri.
„Unde e Olga?“ cjise elû după puţinO.
„Dorine. Tocmai spre diuă a aţipitQ. Las’o së 

se linistéscá, căci îi face bine odihna“.
„Ii face bine pănă se va deştepta!“
„Şi atâta este destulú“.
„Adevëratü!“ grăi Mitică clătinândă din capö.

xxx.
Era aşa cătră un spre-dece.
Mitică se întorsese delà trebile lui. Cocóna Ma

rita era mai veselă şi aşteptau cu toţii së soséscâ- 
Iorgu së dejuneze şi së plece la moşiă.

Afară, o plóiá repede cădea pecjiştt şi isbia cu 
putere în geamuri, ér Mitică se uita dusü pe o fe

se ve-réstrá în partea câmpului. Departe în drépta 
dea cerulö seninü şi radele sórelui se jucau veselü 
printre norişorii r0maşi.
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„Ce timpü schimbăciosă ! Adinéorï era seninii şi 
acum deodată o ploiă straşnică,“ grăi Mitică uitân- 
du-se totü prin feréstrà.

. ,,Aşa-i së fiă, după seninü urmézâ ploiă şi după 
ploiă seninü“, dise cocóna Mariţa în trécëtü, cliipü 
ca së nu lase vorbele bàrbatu-sëu fără nici unü rës- 
punsü.

Mitică, când audi aceste vorbe, se întorse spre 
nevastă-sa, o privi câteva clipe şi apoi cu o voce as
pră grăi:

„Aşa-i cum dicî tu, dér câte-odată nu-i aşa; 
câte-odată după ploiă vine totü ploiă şi erăşî ploiă“. 

„Tóte’sü delà Dumnedeu!“ dise cocóna Mariţa
domolû.

„Ba nu’sü tóté; unele’sü chiar delà dracu, aşa 
că te şi saturi.... Vecii, şi afurisitulü de Ovreiu a în
tors’o ; mi-a spusö, că nici vorbă de vre-o poliţă a 
mea şi că elü a dis’o în trécôtü fără së se uite în 
registre. Se póte una ca asta la unü Ovreiu, më gândesc 
eu? Se póte ca un Ovreiu când ţi-a spune aşa ceva së nu 
scie, de ce’ţî spune, së nu scie, că te are în capcană, şică’ţî 
póte arăta, într’o bună dimineţă, negru pe alb şi së te 
strîngă së’i plătesc!? Aşa ceva nu este cu putinţă la unü 
Ovreiu. Elü scie ce are în mână, elü scie cum se 
află în fiecare clipă şi e destulü së-lü ve(}ï puţină fu- 
dulü şi së fii sigurü, că nu face de giaba lucrulü 
acesta. Afurisiţi mai suntü Ovreii !“

„De-ar veni Iorgu, ca së şedemtt la masă“, cjise 
cocóna Mariţa vrêndü së abată gândurile lui Mitică.

Mitică nu cjise nimicü, căci era gânditorü. Nu-i 
putea lui eşi din capü ideia, că după ce şî-a măritată 
fata së fiă cu multü mai neajutatü, cu multü mai în- 
grijatü ca mai înainte. Nu-i eşia din capü gândulü, 
că n’à fostü în stare së’lü cunoscă pe Iorgu mai de-
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aprópe şi că într’ună lucra atâtă de însemnată n’a 
cugetată destulă, a lăsată së fiă purtată de naşă de 
nevastă-sa şi de cumnatele lui, şi nu se putea du
meri din acéstá parte orï câtă silinţă îşî da ső se as
tâmpere, să’şî vadă mai cu dinadinsulă de afacerile 
moşiei.

„Së şedemă la masă“, dise cocóna Marita, 
venită şi lorgu, aci e şi Olga ; së nu mai zăbovimă 
multă, ca së ajungemă mai de vreme la moşiă.u

Mitică se aşecja la masă, dér nu mânca nimica, 
ci lua numai câteva măsline şi o bucăţică de pâne. 
Bëù ună pahară de vină şi se afunda în cetirea unui 
diară. Acestă lucru nu le venia la socotelă nici ce
lorlalţi, şi toţi erau tăcuţi şi nimenea nu se îndemna 
la mâncare. Toţi ară fi vrută, ca Mitică sö fiă mai 
vorbitoră, ca elă së încépâ vorba, ca sö se lámuréscá 
în fine şi së fiă şi de aci înainte ca şi până'acum. 
Intr’ună târcjiu Mitică arunca diarulă pe ună soauntt 
de alăturea şi începù să’şî sc0ţă în farfuriă.

„N’aşI fi crecjut’o... dér asta nu ţi-o ertă nici 
când. Sô’mï amărăscl sufletulă cu astfelă de lucruri? 
Së mô aduci în supărări şi sô’mï scurtezi astfelă di- 
lele ? Asta nu-i fnunosă, asta este o mişeliă“, termină 
iritată Mitică.

„A

Cocóna Mariţa începù së dea desluşiri, lorgu 
de asemenea, ér Olga, amărîta de Olga, tăcea şi nu 
cjicea nimică.... Multă mai vorbiră câte’şl trei despre 
afacerea lui Nicu, şi cu câtă mai tare scusa cocóna 
Mariţa pe ginere-sëu, cu atâtă Mitică se făcea mai 
palidă şi mai furiosă.

„Nici nu mai vorbiţi cu mine despre tréba acésta 
murdară. O voiu regula eu. *Lă voiu chema eu şi pe
stricatulă ăla de fiu-meu delà crailîcurile lui din Pa- 
risă. Aucjî colo, sö mérgá elă la Parisă? Dér pentru-
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ce? Pentru a continua studiulä?... Nu! Pentru crailî- 
curile lui. ’Lù scia eu, îlû vëdü eu. Unulű, care face 
ce-a făcută elő, unulű, care se întovăreşesce cu tine 
pentru pungăşerii, nu plécá la Parisű pentru a în
văţa, unulü ca acela merge la plimbare. Dér las’ 
că am sô-i dau eu plimbare!“ isprăvi Mitică vorba 
şi’şî lua diarulő se cetéscá mai departe.

Iorgu era adî cam timidă, cu tóté acestea se 
arăta cătră socră-sa, că vré së răspundă aspru lui 
Mitică, dér fiindcă cocóna Marita îi venia în tr’ajutoră 
cu câte unű semnö, élű tăcea şi nu dicea nimicu.

In odaiă nu se audia altceva, decàtü şopăitulă 
obiclnuitü alö lui Mitică cum cetia.

După ce întorse pagina, se uitá íntr’unű locű la 
„soirile cjilei“, ceva cu mai multă băgare de sémá, şi 
începù sô citescă şi parcă îi fugiau literile una peste 
alta. Élű ceti, că Vladű a fostű numitü directorii la 
liceulű, unde era profesorii, şi că devenindű unű locű 
vacantű ín colegiulù alű treilea din Gorjű are se fiă 
pusű în candidatură. Ca unű fulgerù îi trecù unű 
fiorù prin trupü. Nu că doră s’ar fi supëratû pentru 
acestû lucru, ci fiindcă nu i-a dată şi lui Dumnedeu 
parte de aşa copii. Élű se făcfi roşu la faţă, se uita 
la cei din prejurû şi arunca diarulű din mână.

„Ce este?“ întrebă cocóna Mariţa.
„Nu-i nimicű !“
Cocóna Mariţa luă cliarulö, se uită şi ea în élű 

şi din întâmplare tocmai dëdù cu ochii peste acea 
notiţă, o sloveni tare şi unű oftatü îi eşi din peptű, 
ér Olga luă şi ea cliarulă în mână, ceti, ridică ochii 
spre ceră şi după puţina îi plecă în páméntű şi se 
gândia dusă .

„Ţărănoiul ü de Vladű!" c}ise Iorgu cu dispreţă.
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Olga atunci tresări, îşî ridica faţa şi ficsâ pe 
bärbatu-söu.

„Ei, ce ? ... vréi se clici, că na-i aşa ?“ grăi
lorgu.

„De sigură că nu, de sigură că nu“, repeta 
Mitică şi se duse la feréstrá. „Vladă nu e fleacö, 
nici mişelă“.

Plóia încetase şi se făcuse seninii, ér boerulü 
Mitică deschise feréstrá. Se uita în curte şi cum vëdù 
pe George îi dise së înhame.

„Ce stai aşa de gânditore ? Ce ai de cugetă? 
Aide sö mergemă la grădină, sö facemă o plimbare, 
se ne mai trécá vremea“.

„Nu-i de lipsă, Iorguleî... Mie-mî trece vremea 
destulă de iute.“

„Bine, Olgo, astăclî este Luni şi scii bine, că 
la grădină este numai lume bună“.

„Ce lume bună?“
„Ei, ce vréi sö clici? Este lume bună, nu-i ca 

Dumineca, când ese la grădină orl-ce nespălată.®
„Pentru mine e tot-una. Ori şi când este lume 

bună, căci deçà cineva îmi dă bună pace, décà nu 
me bagă în sémâ, eu sunt mulţumită ; şi în cele din 
urmă nu vréu sö mergă, căci spună dreptă, lumea 
aceea, de care îmi vorbesc!, o cunoscă bine. Bine de 
tolă o cunoscă şi pentru mine n’are nimică ceea ce 
sé me atragă. Cunoscinţele tale mfmî placă de lo
cuia locului. Décá mö întêlnescô cu Sandache, în
cepe sö’ml îndruge la vorbe gole, începe sö declame 
felă de felă de caragioslîcurl, se arată cum nu este, 
şi purtându-se astfelă, are pretenţia a fi omă cu minte 
şi a se sei purta în lume. Lucrurile acestea îmi facă
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rëu şi nicî pe departe nu’mï aducü plăcerea, ce crede 
élű că mi-o face. Elő ar trebui së vorbéscá despre 
cărţi, despre maca, dér şi la elő se adeveresce cjicala, 
că omulő vorbesce despre ce nu are şi ar vrea se 
aibă. Aşa este cu Sandaclie ! 
dină? Se me întêlnescu cu Miţa, séu cu Măndica lui 
nenea Sandu? Atatő mai puţinu !... Ele íncepö së 
vorbéscá despre pretinele lorö, începu së se amestece 
în lucrurile familiare ale altora, îmi spunő despre 
vr’o dragoste ce au avut’o séu despre vrunü di- 
vorţil nou în părţile nóstre, îmi îndrugă verdi şi 
uscate, ba adevërulô spunéndö, câte-odată, când le 
vëdô că se uită la nisce târăe-bastone îmi face rëu. 
N’am nici o petrecere la grădină şi m’am săturată 
de a aucli într’o di ca ’ntr’alta aceleaşi lucruri. E 
nesfirşitO de obositorö şi de omorîtorô a fi în socie
tatea lorű“.

„Va së dică nu mergi ?“
„Nu, Iorgule“.
„Nici de hatîrulü meu ?u
„Eu credű, că nu mai aştepţi, acum după unö 

anü de c]ile, hatírö delà mine!“
„Ei, bine, Olgo, fă’ml plăcerea ; aşa cerö inte

resele clientelei mele, ca së më arätö în lume. E ceva 
nepotrivită lucrulü acesta, ca eu së nu fiu séra acolo, 
unde este lumea bună“.

„Vecii, Iorgule, cum eşti tu? Ţi-se pare, că o 
femeiă atunci se simte bine, când este vëfjutâ de altă 
lume. Fericirea familiară eu o vëdô în altceva. Mie 
mi-ar mai plăcea, décà tu ai rămânea acasă, décà ai 
fi mai multö împrejurulü casei şi decă te-ai mulţămi 
cu societatea ce o ai aci. Da, aci lângă mine ! Mie 
mî-ai face o deosebită plăcere, — décá ţii së mi-o faci,

Ce së audö la gră-
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după cum mi-ai spus’o, — décá te-aşă vedea, că mai 
laşi prietinii tëi şi petrecerile!“

„Vai, Olgo, Olgo dragă, aşa cerö interesele cli
entelei mele !“

„Ce totă spui de interesele clientelei tale? Ce 
clientelă ?... Eu védő, că de când suntemü împre
ună, n’amű fácutü alt-ceva, decâtă numai amű cheltuită 
şi s’au dusă frumóse parale din casa nostră. Unde 
este clientela, de care totă spui ?... Póte vréi sô diel 
„clubulă,“ póte vréi sô clici petrecerile din casa lui 
San dache.“

„Vecii, Olgo ! Ca sô poţi ii considerată, Irebue 
sô iai parte la tóté. Cheltuelile făcute sô nu creclî, 
că nu se voră întorce. Aceste cheltuelï sô le privesc! 
tu ca ună felă de capitală dată cu interese clientelei, 
delà care se va întorce însutită!“

„Şi seriosă vorbesc! tu acuma?“
„Forte seriosă !“
„Póte sô ai dreptate, dér mie mi-se pare, că noi 

n’ornă mai ii pe lume atunci, pe când aştepţi tu să’ţî 
vie interesele înapoi. Aşă fi mulţumită şi cu capi
tal ulă !“

„Vec}î, Olgo, aci judeci fórte falsă. Ună omă 
de branşa mea trebue sô se învârte printre lume, 
trebue sô facă politică, trebue ... cu ună cuventă sô 
caute a ii considerată !“

Olga clătina din capă.
„Nu înţelegă ce totă îmi vorbesc! atâta despre 

consideraţia ce o aştepţi. Cum vréi sô ţi-o câştigi? 
înţelegă, décá ai fi ajunsă prin meritele tale de pănă 
acuma la o consideraţia, înţelegă, décá ai fi ceva mai 
studiată, dór astfelü, ca prin cheltuelile ce le fac! sô 
ajunS* acolo, unde n’ai ajunsă prin propriele forţe

10
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spirituali, îmi pare o cale de totü nepotrivită, o cale, 
care ac}ï nu mai duce la nid unü sfîrşită bunü.“ 

„Cum? Ce vréi sê clici?“
„Nu vréu só cjícö nimicö, decâtü că eu nu’ţî 

credü aceea ce’mï spui. Bani aşa de mulţi, ca prin 
ei së te ridici, n’avemü, şi decă amö avé aşii fi cu 
múltú mai mândră, decâtù ca së’mï placă consideraţia 
ce mî-ai aduce-o în ăstu chipö. Este lucru, pe care 
ílű póte face ori şi cine.“

„Vai, Olgo, ce nepricepută eşti! Póte că din 
punctü de vedere teoretică së ai tu dreptate, . . . dér 
pracsa altfelü ne învâţă. Fără bani nu poţi nimicii 
së faci. .. Şi-apoi câtü despre politică, nici nu mai 
vorbescü !“

„Nu-i aşa, Iorgule. Eu nu eredő, căci uite chiar 
er! am cetitü notiţa din r}iarű, că Vladü. ..“

Aci fù întreruptă de Iorgu printr’unü gestü de 
neastêmpërû.

„Ce’mî vorbesc! de Vladü? . . . Yladö . . . Vladű 
ăla este fără nicï-o consideraţia. Pe élű la unü balü 
décâ’lü yec}!, îţi vine së rîc|ï, căci nu se scie purta. 
Hainele pe elü suntü par’că le-a împrumutatei ; la unü 
valsü îlü vecjï că se încurcă, şi-apoi stă retrasü în- 
tr’unü unghiu lângă uşă. Cu aşa ceva nu ínaintézá 
unü tênërü.“

„Ei vecjï, eu nu’sü de părerea ta. Astea, ce 
mi-le spui tu, suntü lucruri bune, dér de a doua 
mână. Are alte calităţi, care’lü faeü pe Vladü vred
nică de consideraţia. Uite, vei vedé, că elü reu- 
şesce la Gorjü “

-„Së’mï tai urechile, décà va reuşi. Ţl-o spun eu!“ 
„Vei vedé, că aşa are së fiă!“
„Chiar së fie aşa, nu-i nici unü meritü. Ce 

cretjl, că eu n’aşă puté fi deputată ?... Crecjî tu că
*

■
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VIadű, décá va merge în cameră, are së fie con
sideraţii ?“

,,De sigurQ. Acolo nu i-se cerü formele gole, 
despre care mi-ai vorbitö.“

„Së’mï radi capulű, décâ’çl va căsca gura. ' ’Ţî 
spunü eu! Suntü alţi omeni, nu ca élű!“

,,Ei, dér së lásamű astea,“ grăi Olga nemul-
ţămită.

,,Şi së mergemű?“
,,Ba nu, së stämü acasă !“
„Olgo, nu mô supëra. Scii prea bine, că unű omü, 

décà vrea së fiă consideratü, trebue së mérgá ín totű 
loculö, së deviă popularü, só fiă cu totă lumea bine, 
cu deosebire când aşa cere partidulű. Nu scii cum 
vinü lucrurile ! Póte mergéndű aşa pe stradă, conve
nind ű cu unulű de-ai noştri, së ne vie în capű vr’o 
ideiă sublimă, vr’unű chiţibuşă politicö, delà care 
atérná multö. . . . multű“, repeta Iorgu plimbándu-se 
prin odaiă cu manile în busunare. Se duse apoi la 
oglindă, îşi arangiâ puţinù cravata, îşi rësuci odată 
mustăţile şi veni 4răşî lângă Olga.

„Nevastă, nu mai sta la îndoială!“
„Tu poţi merge, décá vrei. Eu una îţi spui, că 

nu vréu së fiu aşa desü vëc}utà, cu deosebire adî am 
aşa presimţiri urîte, am aşa o frică şi eu însa-mî nu 
sciu pentru ce.

„Olgo, interesele clientelei şi politica!“
„Nu sciu, dér mi-se pare, că şi tu eşti dintre acei 

ómen! de provincia, cari, décá au vorbitü cu unű omü 
din centru, adevôratü politică, li-se pare, că pricepü, 
li-se pare că conducö, li-se pare că punü ţ0ra la cale. 
Nu-i aşa, bărbate ! N’ai fostü cresoutö pentru aşa

Dér tu,' décá vréi, poţi merge.“

oeva,
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şi apoi în cele din urmă aşii vré sô sciu cu ce te alegi 
din politica ta?“

„Vedî, că nu pricepi? Vai, vai câtă eşti de sim
plă în lucrurile acestea ! . .u

„Eu, ce-i dreptö, nu mô pricepă, dér din câte 
vëdü şi din câte audű şi din spusele unora şi ale altora, 
mi-se pare că aici în provinciă toţi vreţi së fiţi coman
danţi şi nici unulü soldată de rêndü. Eu aşa înţelegă 
politica, aşa o vëdù célú puţină, că tu ai face bine 
să’ţî vec|î de trebile tale, căci când vei fi tu liniştită 
în lucrurile tale, nu vei atêrna de nimeni, şi mai încolo 
când vei fi asigurată. . .“

„Ce fără judecată eşti! Cum aşă pute eu ajunge 
altfelă acolo, unde ţîntescă?*

„Intr’adevörä ţîntescî şi tu la ceva ?... Eu nu 
sciu cum, dér simţă, că casa nostră nu mai este casă. 
Tu vii serile de-arândulă târcliu, îmi totă spui de 
clubă, de clientelă, de politică, şi când më uită la 
resultată .. .“ grăi Olga clătinândă din capă, „vădă 
că superi pe tata, vădă că faci numai nëcazurï.u

„Ce nëcazurï? Cu tatä-töu ăsta nu e de trăită!“ 
Olga îlă privi lungă pe Iorgu, dér nu vorbi deo

camdată nimică.
„Aşa este“, dise Iorgu scurtă. 
„Ba nu-i aşa!u reflecta Olga. „Tu ai pute bine 

së nu mai faci ce ai făcută. Uite, şi ce mî-ai spusă 
erî despre Nicu, despre mergerea lui la Parisă şi 
despre celelalte, îmi pară ună lucru fără cäpötäiu!“

„Atâtă ţii tu la Nicu ?u
„Eu ţiu forte multă la ună frate, dér îmi vine 

rëu, când vëdü supërarea ce i-o căşunezi tatei cu faptele 
tale?“

„Ce fapte? N’ai pretinde. . .“ vrù së vorbescă,
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dér tăcu. „Ya së dică, vii séu nu vii?“ continua élű 
mai pe urmă.

„Nu potű !“
„Atunci nu mergü nici eu. Së védi, că ’mî sciu 

călca pe inimă. Stau lângă tine“, gràï élű şi începù 
s0’şî desbrace haina. „Së vecii tu, Olgo, că nu m’ai 
cunoscuta şi că eu sunt altfelü de oraû, decâtu më 
eredi îu

I

i„Ba nu, Iorgule“, vorbi Olga sculându-se de pe 
scaunö, „nu Iorgule, eu nu’ţî pretindü jertfă, îmi place 
de tine.... Du-te, Iorgule, du-te, căci inima îmi 
spune, că eu am greşită.“

Iorgu rëmase privindű cu neîncredere la Olga, 
cu tóté acestea îi săruta mâna, o ruga de ier
tare şi cjise din nou, că va rëmâné şi că de astăcll 
încolo n’are së mai mergă nicăirî, decâtù numai acolo, 
unde vorù puté merge împreună.

Olga era cu lacrimile în ochi şi se uita atàtü de 
drăgălaşă în ochii bärbatu-söu, încâtă se părea, că 
acum începe a cunósce pe Iorgu, şi totă ce a fostă 
pănă acum uita într’o clipă.

,,Nu, Iorgule, nu. Du-te, căci vödű, că ţii la 
mine, du-te de-aci înainte totdéuna şi fii sigură, că 
în vieţa mea nu’ţî mai cjică vr’odată së stai lângă 
mine.“

i t

„Ei, cum? Cum vii tu acum la scena asta?“ 
„Vecjî, Iorgule. Nu scii tu câtă fericire mî-a 

adusă hotărîrea ta. Noi femeile suntemă mai indul
gente decâtă ne credeţi, der... fără së mai spună multe, 
îţi mărturisescă, că a fostă o tirăniă din partea mea, 
că am vrută së te oprescă.“

Iorgu sta pe gânduri. Scóse orologiulă din ji
letcă şi se uita la câtă este.
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„Tu nu’mï cred! mie când îţi spună, că clientela 
mea, şi politica pretinde . . . dér pretinde ... şi apoi 
interesele nóstre suntü legate de acestü lucru. Ei, dér 
ac}î... totuşi nu më ducă."

Mai vorbi câte ceva aşa întreruptă, ér la repeţita 
stăruinţă a Olgei de a nu lua în reu vorbele ei, se ho
tărî în cele din urmă a merge, dér a nu sta decâtü 
férte puţinii.

„In fine, më ducă, nevăstuţă, Olga mea cea bună, 
ângerulü meu !“ Ii sërutà iară saţă mânile şi dise : 
„Nópte bună, Olgo, în curendă më vei revedé, 
nópte bună.u

Olga fácú din capă, dér nu putù së rostéscá 
nici o vorbă. Era zăpăcită. ’I era nöcazä, că a mus
trată pe Iorgu — f&cuse pentru ântâiaşă dată acestü 
lucru — şi căuta s0’şî reamintéscá totă vorbirea de 
astá-sérá. Nu’şî aducea bine aminte şi i-se părea, că 
a cfisă mai multu, i-se părea că l’a vàtëmatü şi ideia 
acésta îi făcea rôu. După o bună bucată de vreme 
se aşec}â la feréstrá pe ună scaună şi sta acolo ocu- 
pându-se cu gândurile ei. Nisce pasërï, ce se alungau 
prin pomii din curte, o tredi din meditaţia, în care 
se afla, se deştepta, se şterse la ochi, se uita prin 
prejurü şi cjise în sine :

„0, Domne, ce este şi lumea acésta !... Dér 
póte că aşa trebue së fiă şi noi în închipuirea nostră 
credemü, că nu ne simţimă bine. Sufletulü nostru se a- 
gită câte-odată şi fără motivă adevëratü, şi mi-se pare, 
că ceea-ce simţimă nu este totdéuna aşa după cum 
ar trebui së fiă . . . Dér de ce tremură ?... De ce 
sunt aşa de iritată? ... De ce tresarü?“ grăi ea mai 
tare şi’şî îndrepta privirile în tóté părţile.
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Lampa ardea aşa pe jumëtate, căci se mai sfîr- 
şise gazultt din ea, şi lumina, ce o rëspândia în odaia 
Olgei, era aşa de neînsemnată, încâtü lumina mai 
múltú candela de sub iconă, şi da unü aspectö de 
totü misteriosü tuturorü obiectelorü, ce se aflau în 
odaia de durmitö.

Era o linişte mare. Olga se ridica repede din 
patü, unde se aruncase îmbrăcată, se şterse buimă
cită la ochi şi se uita speriată prin prejma sa şi sim- 
ţia în sine unü fiorü de frică. Incepù së se pipăe şi 
merse astfelü buimăcită de-adreptulü la uşe. Cerca 
décá este încuiată, se íntórse apoi la patulü bărba
tului sëu, ridica perinde, începu së caute cu manile, 
se şterse ârăşl la ochi şi în cele din urmă cercà së 
ridice fitilulü din lampă, căci lipsa de lumină îi fă
cea rëu.

; ;

Í

„Multü a arsü lampa,“ grăi în sine.
Ceasulü de pe părete începu së bată, ér Olga 

Cu tóté acestea începu së numere: „unu, doi,tresări.
trei“. Tresări din nou şi aruncă ochii la ceasü. L

„Numai la trei së fiă?u îşi cţise ea ştergându-se 
la ochi. „Credeam că e mai târcjiu... Dér unde va fi 
Iorgu ? Ce va fi fâcêndü ? Este multü de asérà, este 
forte multü, căci eu în visulü meu am träitü unü 
veacü... Ce bune suntü visurile ! Mi-se părea, că 
eram cu Iorgu în Germania şi în Franţa, mi-se părea, 
că më plimbü prin pinacotecile din Dresda, că më 
aflu în teatru din Viena, mi-se părea că më aflu în 
Parisü şi că Iorgu nu se mai obosesce esplicându’mî 
frumseţile artei. Era o schimbare în tóté ale lui şi 
më aflam atâtü de fericită, încâtü îmi părea că’mî 
trece prea repede timpulü... Şi acum numai la trei? • •
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Nu se póte ! Trebue că este mai multü !... Ce bine 
este când ai visurï plăcute. ’Tï trecô parcă multe 
din nëcazurile dilnice, te plimbi prin lume şi într’o 
clipă o cutrierî, ved! multe de tóté, veclï ce e mai 
încântătorii pe faţa pământului . . . Mai adinéorl mé 
aflam în München, şi peste câte-va clipe cercetam cu 
de-amëruntulü tablourile lui Rubens din Belvedere 
din Yiena ... Ce mare e puterea visului! Ce fericire, 
simte omulö, când se rupe din viâţa dilnică! ... Şi 
eu totü în odaia mea, totü în Buzëu !... Dér unde 
va fi şedendă Iorgu ?...

„Este ceva omorîtorü së te pomenesc! în locuri 
unde nu te-ai aşteptatei. Din călătoria, ce-o făcusem în 
visulü meu, sô te pomenesc! de-odată unde ai fostü... 
së te pomenesc! aşteptândă cu lampa aprinsă pe soţulO 
tëu !... Dér nu sciu ce-i cu mine. De o bucată de vreme 
într una sunt neliniştită, într’una tresară şi mé simtü 
agitată ca în ajunulü unei mar! nenorociri, ce 

sô te ajungă! ... De ce óre sunt astfelö? De 
ce sunt astfelö, când mô eredő atâtü de mulţămită ? 
De ce nu dormù, de ce me deşteptă aşa de desö şi 
de ce adormö erăş! aşa de iute? Asta nu póte fi să
nătate“, îşi gândia ea şi se aşecjâ pe untî scaunù de 
trestiă şi rëmase astfelö mai multă 
n’a mai venitü Iorgu? Cum de me face ărăş! së’lü 
aşteptO. . . . Of, ce prostă sunt eu! La ce îmï punü 
astfelü de întrebări, când sciu bine, că eu l’am tri- 
misô, când bine mï-aducü aminte, că eu singură i-am 
cjisü sô mérgâ de acasă!.. Ved! cum sunt eu descliim- 
bäciösä! Noi femeile punemö singure câte ceva la cale 
şi apoi totö noi ne mirämü de resultate. Ce mic! 
de sufletü suntemü noi câte-odată!u adause Olga şi 
îş! puse fruntea în palme, ér din obrazulö ei isvorau 
sudor! rec!.

are

„Cum devreme...
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„Nu-mî place së fiu singură ! De ce nu mî-am 
adusü biblioteca mea delà moşiă, së’mï mai omorü 
timpulù ?... Dér nu sciu nici eu cu ce së më mai
ocupű. De dece dile m’am apucatü së citescö o carte 
şi nu mï-a fosta cu putinţă së o termina încă. Este 
ceva curiosű. Am începutü së uita, a începută së 
mi-se slábéscá memoria, şi nu më potü din destulă 
mira, cum se face de nu-mï mai potă aduce bine aminte 
de persónele din Otelo, pe care l’am cetită de atâtea 
oii şi Tarn vëduta şi pe scenă. Chiar şi ce am ce
tită mai în urmă mi-se pare că am uitată. Este de 
totü curiosű lucrulü acesta, aşa înoată mai că stau 
së’mï pună întrebarea, că óre de ce mai cetimă, de 
ce ne mai perdemă vremea cu cetitulă, decă nu sun- 
temă stăpâni în totă clipa peste lucrurile cetite ? .. . 
Dér de ce nu uită eu şi miseriiie vieţii mele?. . Ce 
copilării vorbescü şi eu!u grăi Olga în sine şi par’că 
se linişti. Cu tóté acestea lumina misteriosă a lam- 
pei nu’i da răgază só se astâmpere pe deplină.

„Of, cum este şi Iorgu ăsta! Cum ar puté elă 
së më íericéscá celă puţina pentru ună limpă, decă 
numai ună lucru mi-l’ar aduce în casă: liniştea ! Este 
mare fericere a avé linişte, ér cine nu o are, se află 
pe calea cătră peire... Este mare lucru, dér elă nu 
stă în putinţa nóstrá. . .u

„Câte schimbări s’au întâmplată într’ună ană de 
dile! Mama, mama mea ... s’a făcută de totă alt- 
felă de cum o cunoscusem mai înainte. Ea este mâh
nită, îşi dă pururea însô o faţă veselă şi asta îmî face 
şi mie rău. Tata, sörmanulä, s’a zăpăcită rëu de totă, 
nu’şî mai vede, cum îlă sciu eu, de afaceri, nu mai este 
elă tatălă meu cela de demultă, neobositulă meu tată. 
’Lă omoră gândurile aşa, încâtă în anulă acesta a îm
bătrânită afară din cale, s’a gârbovită, a slăbită, faţa

10*
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lui este galbenă şi pururea unű cércánü vên&tü, semnfl 
de neodihnă, îi încuujură ochii. Faţa îi e mai sbâr- 
cită, i-s’a rôritü përulô ca şi cum ar fi fostű de tifusü 
şi nimenea nu-i mai împlinesce voile. Se irită re
pede, se nöcäjesce pentru fie-ce lucru, şi orï-câtü a’i 
cerca sô’lü liniştesc!, nu’i facî pe placö. Cu câtu îţi 
dai mai multă ostenélá pentru acesta lucru, cu atâta 
ílű iriţi şi mai multö. Dér şi cine ar fi în stare să’şî 
dea silinţa a’lö linişti?.. Nimenea !.. Mătuşile mele Su- 
sana şi Zoiţa nici nu mai cutézà a da pe la mine, 
când sciu, că se află tata la noi; unchii cu atâtu mai 
puţinii, ér prietini tata nu mai are. Tóté arü fi bune, 
tóté s’arű puté îndrepta, şi liniştea ar veni érásl în 
familia nóstrá, décá ar vrealorgu. Of, Iorgule, Ior- 
gule, ce omü ai puté fi tu!“ grăi Olga în sine şi 
tresări, căci aucji sgomotû prin curte, aucjî paşi pe 
scări, şi îndată apoi vëcjù deschic]êndu-se uşa odăii 
sale, şi pe uşă vëc}ù pe lorgu intrândü. In coridorû 
se afla Yeta somnurôsâ cu luminarea în mână şi da 
din capa, când băga de sémâ, că coconulil lorgu se cam 
clătină.

„Bună séra, Olguţa mea, bună séra! Ţl-am fă
cuta pe voiă şi m’am dusO. Età-më însë c’am venita... 
am venitü ângeraşule ... trebile afacerii. .. clien
tela . . . şampanela ... nu ... clientela. Olgo vino së 
te săruta“, vorbi rarü lorgu şi plecâ spre Olga, căreia 
îi curgeau lacrëmile şiroiu. „Politica e lucru mare... 
eu, adecă nu, ba. .. totü eu am së aj ung 0. . . îţlspunO 
eu“, <}icea lorgu ştergându-se la gură. „Eu îţi spunö, 
că aşa are së fiă. . . i-am rasa.. . dér pe toţi... şi 
noi. . . noi amü învinsa...“ grăi lorgu fâcêndü nisce 
gesturi cu degetulü arätätorü. „Noi şi ai noştri. . . 
toţi ca unuia. .. şi unuia ca toţi... suntemü. . . îioi... 
suntemü ai dracului“, $se lorgu şi începù së rî4&

/
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nebunaticü. „Dér tu ce mai facï?.. M’ai aşteptată 
tőtá nóptea . .. dér asta ce gazetă este . . . Monito- 
rulü . . . Monitorulü unde este scrisă Monitorulü . . .. 
că adecă Vladă alü vostru . . . ţărănoiulă ... în Górj 
. . . deputată . . . l’am rasă", termina Iorgu, clătina 
capulă ca şi cum i-ar atêrna în voiă şi rîse mijindă 
din ochi. „Nu se póte. . . .“ adause elă şi se trânti 
pe pată.

„Iorgule, desbracă-te !u
„Ce dicî ?... adecă së më desbară . .. më doră 

ochii . . . stinge clientela ... nu . . . nu clientela . . . 
stinge. . . candela. . . më doră ochii“, borborosi Iorgu 
până ce adurmi.

2C23L.

Mitică era la moşiă. Şi când boerulă este acasă, 
se vede de departe, se scie, şi lucrurile mergă altfelă 
ca când e sătulă pustiu, căeî yedî Domne, când nu-i 
stăpânulă la moşiă, tote’să par’că în neregulă, şi 
nimenea nu’şî mai scie de capulă sëu.

De astă-dată lucrurile erau altfelă. Boerulă 
era acasă, logofeţii sciau că au stăpână, epistaţii în
deplineau poruncile cu totă dinadinsulă, primarulű se 
scia mai liniştită. Cu tote acestea trebile nu mai 
mergeau, ca pănă acum. Era acasă boerulă, Mitică 
era boerulă, dér Mitică nu mai era omulă de pănă 
acuma.

Când a fostă mai deunăc]! la armană, a trasă 
bice logofătului, a înjurată pe epistaţî, a bătută ou 
băţulă sëu pe pândarl, ér unui ţărână, care trecea ou 
carulă pe ună drumtt oprită, pe ună drumă ţinută pe 
séma boerului, printre răstavele de porumbă, i-a trasă 
palme, de vorbiau sătenii că nu-i lucru curată.
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„Oe së fi păţitei coconulü Mitică?“ se întreba 
unulü. „Trebue că a avutű vr’o mare nenorocire, de 
s’a fâcutü atâtü de dârzü, aşa de tácutű şi posomorîtü 
afară din cale.“

Toţi se mirau de acéstá schimbare, toţi se între
bau unulü pe altulö, că óre ce va fi pricina acestei 
schimbări, dér toţi dau din umeri şi nu’şî puteau tăl
măci lucrulü acesta.

„Boerulü e năcăjită şi nu mai merge să faci 
glume cu elü. Unde s’a mai pomenită în moşia asta, 
ca coconulü Mitică să’şl biciuiescă logofeţii înaintea 
argaţilorti şi în fiinţa de faţă a ţăraniloră ! Unde s’a 
mai pomenită, ca coconulă Mitică ső dea palme óme- 
nilorü! Asta este ceva rău, rëu de totă, şi cine scie 
la ce avemü sô ne mai aşteptămtt ac]ï-mâne.

„Va fi avendă şi elă năcazurile lui,“ rjicea altulü 
mai bëtrânü, care de câte*ori vorbia între omeni, avea 
trecere, căci era cu sfatü la vorbe.

Era o nedumerire între ţărani, era, potü fjice, 
o fiică şi unü felü de nemulţămire, căci se gândiau 
ei între ei, că ce vorü face, décá boerulă nu’şî va 
schimba firea, ce vorü face, decă va fi totü astfclü 

' precum este, când vor avé să facă îuvoelile, căci 
atunci de bună sémâ are să’i scurte la vorbă, şi scii 
(}icala, după ce te-a scurtată la vorbă s’apucă de te 
scurtă şi la învoelï séu cum s’ar (jice, te rade de pe 
răboj ü.

Trecură mai multe <}ile de-arêndulü şi Mitică 
nu’şî afla vorbă cu nimenea, trecea pe lângă ţărani 
fără să le mai mulţămescă, şi fără să’i mai bage în. 
sémá, lucru, care elü nicl-odată în viâţa sa nu l’a mai 
făcută, pentru-că, vecjî Domne, bine’şî înţelegea elü 
tréba afacerei, şi scia prea bine, că cu ţăranii îşi lu
cră moşia.

.*

. .
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Intr’o di se afla ín armanö, şi după-ce s’a ui*- 
tatű în drópta şi în stânga se vadă cum mergű lu
crurile, ca din seninü a tăbărîtă cu gura pe maşinis
tul némtù, a luatö de pärö pe fochistulű ţigană, şi 
mai la urmă a trecutű lângă magaziă şi rămase acolo 
multă vreme îngândurată, fără să’şl bată capulü cu ceva.

Când muncitorii vödö pe boerulö lorö aşa de 
cătrănită, lucră cu mai mare băgare de semă, fiă-care 
îşi vede de tréba lui pe’ntrecute, ér logofeţii, bieţii 
de ei, umblă ca cum ar călca pe ace, ba potű dice, 
că cei mai mulţi în zelulü lorö de-a face tote pe 
placulü stápánilorű, greşescă, se’ncurcă şi se împle- 
tecescö. Astfelö şi acum băgătorii de pe batoză 
înfundară maşina şi nu mai era cu putinţă să 
treere. Vaporulö stase, flueratulü nu se mai curma, 
ér Mitică sta pe scaunö şi nu băga de sémá, căci 
gândurile îi ameţiseră capulü. Slugile alergau în drépta 
şi în stânga şi cu unű tremurù în vine puneau mâna, 
ca să se pornéscá maşina, căci 
ei la spatele lorü, ce ar 
ridica de pe scaunö.

Astărjl Mitică rămase ca încleştată pe scaunulă 
său, şi nici măcară capulü nu şi’lă ridica în susö. In 
mintea lui se făuriau planuri peste planuri, şi ideile 
îlü copleşiseră,üö luaseră cu sine şi numai vedeani- 
mică împrejurulü său.

Se gândia la ginere-său, laprăpăditulO de Idrgu, 
care îi mâncase o sumă de parale, şi care acum se 
cugeta cura së’lü înşele c]i de rji, pentru a’şî puté 
trăi nemernica sa viăţă, obicinuită la cele mai mari 
flécurl. Se gândia la păcătosulă de fiu-său, la Nicu, 
care pentru ştrengăriile lui arü fi fostü în stare să 
văn<jă şi pe tată-său. Se gândia la nefericita de fiă-sa, 
la Olga, şi la cjilele amare ce au ajuns’o, şi când îşi

se gândiau bieţii de 
putea păţi décâ boerulö s’ar 

0 păţiseră în diua trecută.
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aducea aminte, că biata fată înghite în sine năcazulű, 
nu se plânge de loculü locului, i se sfâşia inima. Se 
cugeta adâncită ce ară puté face mai bine, şi pe 
când găsia pe jumătate planulă,şipe când se împăca 
în gâudulă său cu o ideiă, îşi aducea aminte de săr
mana Yeta, de năpăstuita fată, care ’i spusese, că 
are de cugetă să plece la BucurescI, la ţaţă-sa, la 
Lina.

Multe erau pe capulă lui, şi nervositatea, de 
care era cuprinsă, nu’lă îăsa să ducă pănă în sfârşită 
calculele, ce le urzia în zăpăcitulă său capă. Sudo
rile îi curgeau pe frunte, o durere cumplită îi în- 
vălmăşa firulă minţii, şi o pirotâlă îi cuprinse totă 
corpulă. Se simţia obosită; pleopele cădeau în voia 
loră peste ochi, privirea i-se împăingina şi ară fi do
rită să se culce, să se odihnâscă. Era nenorocită în 
sine, şi ideile ce se plămădiau în mintea lui loviau 
ca ună ciocană greu asupra capului său, care atârna 
când într’o pai'te, când într’alta, ca şi cum furtuna 
ară clătina o salciă scorburosă. Când şi când în
crunta din sprâncene, se pipăia la capă, şi ară fi 
vrută par’că, în desnădejdea lui, să se sgârie, să\şî 
rupă părulă, să’şî rupă capulă, să depărteze acâstă 
titvă, care nu ’i mai da liniştea nici într’ună chipă.

Intr’ună târcliu ridică capulă în susă. Faţa lui 
era palidă, bătea în negru, ér ochii împăenjiniţî, ca 
ai unui drumară căilută de obosélá. Căutătura lui 
era furiosă şi toţî cei de prin prejură tremurau când 
se uitau la elă.

„Aşa am să facă !u cjise elă şi se sculă de pe 
scaună, aruncă privirea spre maşină, vedea că nu 
umblă, vedea că muncitorii stau cu mânile în sînă, 
er Mitică rîdea amară şi se uita la ei. îi părea par’că 
bine, că maşina stă pe locă, îi părea par’că bine, că

I
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are pagubă, şi plimbându’şî mâna furiosö prin pörä 
grăi printre dinţi: „Pentru cine së muncescü, pentru 
cine së më trudescü şi pentru cine së’mï rupö ósele!“ 

Pişe aceste vorbe, par’că ar fi muşcată din fiă- 
care cuvêntü câte o bucăţică şi ne mai vorbindü cu 
nimenea, striga vizitiului së înhame.

Când intra cabrioleta îu curte, cocóna Mariţa era 
în cerdacă şi se uita speriată la bàrbatu-sëu. Ea nu 
dise nimicű, ocoli a sta de vorbă, ér când călca Mi
tică în pragă şi când se opri şi se uita cruntă la ea, 
o cuprinse o temere.

„Ce ai Mitică?“
„Ce am, më mai întrebi?. . . N’am nimica, dér 

de aci înainte am së apucă lucrurile aJtfelö. Nu mai 
merge. Sunt eu robulă cuiva, am së ispăşescă nes- 
carïva pëcate, am së më îngropă de viu, ce am së 
mai facă?.. Numai merge, căci nu vréusômaifiu pros- 
tulă nimënui, şi de aci înainte vei vedé tu, cum am 
së alcătuescă lucrurile ... Pe Olga o divorţeză .... 
n’o mai lasă nici o clipă în ghiarele stricatului de 
ginere-tëu, n’o mai lasă, de-aşă sei că se întâmplă 
ori şi ce .. . Să’şî bată elă jocă de raine, së më ţină 
de nebunulă lui, care só muncéscá în arşiţa sórelui, 
pentru ca elă së’mï tóce paralele, £ë’mï amáréscá viâţa 
şi së më omóre cu 4^0 ! Nu mai suferă astă tică- 
loşiă. Este ună omă perdută, căci s’a încurcată cu 
ovreii.“

Cocóna Mariţa îşi muşca buzele şi lacrimile o
podidiră.

„Mitică“, rjise ea, „cugetă-te la vorbele ce le
spui !“

„Së më cugetă?. .. De ce? . Nu më mai cu-• •
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getö, m’am cugetată. Am suferiţii destulü şi vréu sê 
curmü odată neliniştea mea!“

„Mitică... ce va dice Olga ? Apoi decă ea nu 
va vré, apoi décá prin acésta îi vei mai amări di- 
lele? Nu scii, că are sê fiâ în curêndü mamă. Ce crecjl 
tu, că puţină lucru este? Dér ruşinea, ce are se ne 
mance! Of, of, ce-a fostă sê păţescă!“ isprăvi ea 
vorba, îşi împleteci manile şi începu sè se vaete.

„Ajunge! Sunt sătulă! Am hotărită şi am se-o 
făcu, chiar fără voia ei, întêmple-se ce se va întêmpla ! 
Tu plângi?. . . Nu mai plânge, Mariţo, căci nu-i ni- 
micü pe lume, ce m'ar pute abate.... Ér câtă despre 
Nicu, îlă voiu chema chiar mâne, chiar mâue îi voiu 
scrie sé se întorcă acasă, îi voiu arăta eu lui medi
cină, îlă voiu pune eu pe elă la medicina dracului, 
la moşiă, păcătosulă, sé védá cum se câştigă pa
ralele.“

„Ruşinea asta pe casa nostră!“ rjicea Mariţa 
văicărindu-se.

„Acuma sê’rnï taci! Nu’ţî porni plânsulă, căci voi 
femeile numai atâta sciţi, dér plânsulă vostru nu mai 
abate din calea sa pe ună omă amărîtă, cum sunt eu!w 

„Ce va cjice Buzëulê, ce va cjice lumea?“ 
„Lumea? lumea? . . . Nimicuri! Lumea n’are sê 

te ajute, când nu-i avé ce sê mănânci. După lume 
sé mö îndreptă eu? . . . Ce gândesc!, că lumea are 
sê më conducă de aci înainte? Ce crecjl, că nu’să 
sătulă de vorbe d’astea, căci numai pentru astfelă de 
vorbe s’a făcută, ce s’a făcută în casa mea !... Pen
tru gura lumei, peutru ea mi-am vândută eu liniş
tea, ér tu ai cumpărată scumpă pe ună ticălosă.“

„Vai, Mitică, cum mi-e de frică de tine astădî. 
Eşti par’că stricată la minţi. Ce Dumnecjeu, aşa peste 
nópte sê iai hotărîrl atâtă de íngrozitóre?“

li
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„Femeiă nebună! Da ce gândescl tu . . . când se 
iau astfelü de hotărîrî? . . . Când?. . . După-ce më va 
pungăşi de totö miserabilulü ? Asta n’o mai aştepta, 
căcî aşa pëcâtui, şi de aci înainte nu vréu sé mai 
sciu de nimicű şi de nimeni.“

„Gândesce-te, Mitică, cum are së rëmâuft Olga, 
în vârstă abia de 2S de ani, së römänä nenorocită!“ 

„Dér tu eredi, că acum este fericită?“
„Ba nu . . . dér au së se schimbe lucrurile!“
„De sigurQ... le voiu schimba eu,“ grăi Mi

tică, ameniuţânda cu capulil. „Da ce gândesc! tu, 
că a rëmasft lumea íntr’unö Iorgu? Da crecll tu, 
că nu mai suntü ómen! în astă ţâră, gândescl tu, că 
Olga are së römänä nemăritată?... O sută şi o miiă 
au së sară în locű !... Nu suntü şi alţii ?“

„Ei, bărbate, nu-i bine ce faci, şi pripa asta 
nu-i bună, vei urzi cea mai mare nenorocire pe ca
pul ü nostru.“

„Mai mare, ca cum e, se póte? . . . Şi-apoi chiar 
nemăritată së römänä ... ce are së fîă ? . . . Olga e 
fată cu minte.“

„Aşa este, Mitică !“
Mitică se uita aspru la nevastă-sa şi grăi :
„De sigurű că aşa! E făcuta şi isprăvita.“

Mitică era acasă, ér la arman a rămăseseră lo
gofeţii.

Era o sérá plăcută. Muncitorii îşi petreceau, 
cum ei de obiceiu îşi petrecü serile.

Otaculü din anula acesta era de marginea pă- 
durei celei mari. Bucätarulü Nastratinö, căci aşa’la 
batjocoreau to^I muncitorii, trântise vr’o trei mămă
ligi de cele strajnice, dusese pe scândura de lângă 
bordeiu strachinele cu legumă, şi bieţii ómenl obosiţi

11
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de lucrulü se aşedară mas^- Isprávnicelulü 
Niculae, mustáciosulü de ungurénü, le împărţise pă- 
härelulü de basamacü şi omenii se întinseră pe iérbá 
lângă scândură, s0’şl stémpere fómea. Mai în drépta, 
sub o tufă desă stau logofeţii, îşî mâncau carnea loru 

• şi’şî răcoreau sufletulö cu vină roşu. Pândarulu Istrată 
dase focu la miriştea de lângă pădure, şi pârjolulü 
se întinsese de lumina tótá împrejurimea.

E ceva încântătorii së vedï séra unü pârjolii 
prin mirişte şi este şi mai frumosü së privescï pârjo
lulü din marginea pădurei prin rariştea stejarilor O. 
Ţi-se pare, că foculü este peste totü loculü, şi în pâ- 
rîitulü dudaelor, alü brusturilorü şi alü märäcinilorü 
din moşiă, ţi-se desfată sufletulö, când te uiţi în- 
tr’acolo.

Paserile, care se adăpostiseră prin lesă, se 
ridicau speriate şi alergau care încătrău, ér cio
rile, cari umpluseră arinii din mijloculü pădurii, 
nu’şl mai aflau astêmpërulü. Croncänitulü lorü în 
amurgulü serei te făcea së te crecjï într’unü pustiu, 
ér cânii ţăraniloră lătrau în nelinişte şi se totü tră
geau din partea de unde era lumina. Sub stejarulü 
de lângă bordeiulü bucătarului stau speriaţi caii lo
gofeţilor ü şi ai pândarilorü, cari veniseră la otacü, ca 
să’şî potolescă fómea, ca mai apoi së o ia la sănetosa 
pe întinsa moşiă, ca s0’şî facă slujba. Bëtrânii mun
citorii se duseră la bordeiele lorü făcute din paie de 
grâu, ér tinerii mai răbdurii jucau sârba, cázacésca 
şi căţâua, la marginea drumului, şi loviau cu piciórele

fjicea badea Radu din fluerulü 
sôu. La fântâna din margine scârţîia cumpena, cum 
scoteau cojanii apă pentru a’şl adăpa vitele dejugate. 
Tóté acestea la unü locü făceau o vmţă mare astă-

j'j
páméntulü după cum

;

:
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sérâ, şi răsunetulă pădurei da farmecă întregei împre
jurimi.

D’ o dată tresări ră cu toţii.
Serba înceta, ér muncitorii îşî îndreptară privi

rile spre partea din cătrău era pârjolulă, căci cu toţii 
vedeau cum se apropiă unu omit călare. Era Ma
rină pădurarulă. Elă se vedea din depărtare când 
luminată de totă, când numai într’o parte, după cum 
se mişca bătrânulă pintenogă. După ce ajunse la 
otacă, trase cu calulă la masa logofeţiloră, dete „bună 
séra“, ér băeţii răspunseră cu „bine ai sosită“. Ma
rină descăleca, îşi trase puşca de pe umără, o lega 
la oblănculă şelei şi înainta încetinelă cătră masa lo
gofeţiloră. Elă spuse logofeţiloră, cum a dărită fooulă 
din marginea cealaltă a pădurei şi cum elă, ca bună 
şi vechiu slujbaşă ală boerului a alergată în pripă sô 
védá ce este. Nu aflase, că coconulă Mitică a fostă 
dată poruncă să arc}ă miriştea şi de aceea a dată o 
raită pănă aci, să véclá ce s’a întemplată. Spuse mai 
departe, că de una bine’i pare, deórece i-a găsită pe 
toţi în voiă bună, şi’i pare şi mai bine, că va pute 
şi elă să’şî aprincjă luleaua în tichnă, ca së’i mai 
trécá de urîtă, căcî pădurarii suntă cei mai oropsiţi 
de Dumnedeu, deórece ei nu prea au întelnire cu 
lumea.

„Aşa va fi“, răspunse împărţitorulă de rachiu, 
mustăciosulă ispravnică Nicolae, luândă pe pădurarulă 
în bătaiă de jocă. „Aşa va fi, par’că noi n’amă soi, 
că pădurarii dormă totă ÿiuo,, ér nóptea dormă de 
pârăe tóté uscăturile din pădure, de grijea' ce o au 
ei, ca să nu intre cineva în lesele boerescl.

Marină se uita posomorită la ispravniculă Ni
colae, îlă măsura din creştetă pănă în táípl şi apoi 
grăi:
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„Ai împărţ-itil rachiu ?“
„Da, am împărţită !... Ce vréi së clici cu asta ?“ 
„Nimică---- dér se şi vede, că ai împărţită ra-

chiulă.u
Ispravniculă Nicolae se năcăji şi’i dise să’şî ţiă 

gura, ér logofeţii trecură la mijlocă şi dis eră sô’i dea 
şi lui Marină ună rachiaşă.

„Aşa mai înţelegă şi eu“, grăi Marină ştergen- 
du-se pe la mustăţi. Bëù şi apoi începù vorba :

„Aucjit’aţî de Vladă, de Yladă ală Smarandei 
delà noi din moşiă? Eri m-am întâlnită la cârciuma 
delà movilă cu ună samsară şi mî-a spusă, că 
Yladă delà noi din sată, feciorulă Smarandei, a ajunsă 
deputată.“

Sătenii din comună, cari se mai aflau pe la otacă, 
daseră ocolă logofeţiloră şi ascultau în tăcere spusele 
lui Marină; ei stau ciuciulca*), cum şedă ei de regulă, 
când se odichnescă, şi’şl dau côte, şi se uitau unii la 
alţii, când aucjiră astă veste despre Vladă ală loră, 
pe cari toţi îlă sciau de mică băiată.

„Aşa este“, continuâ Marină. „Domnu Yladă 
ală Smarandei, delà noi din moşiă, a ajunsă deputată, 
şi 4ău, - nu sciţi ce bucuriă m’a cuprinsă, când am 
aucjită acéstá veste. E şi frumosă, e şi de laudă lu- 
crulă acesta. De altmintrelea nici nu-i mirare, căci... 
mai rară ună băiată aşa de cu minte... Nu sciu de 
va ii aflată boerulă, căci altcum, chiar în clipa 
acésta m’aşă repezi pănă la curte së’i ducă soirea.“ 

„Ba că chiar! Ai şi brodi-o“, grăi unulă din
logofeţi.

„Boerulă este astăcjî aşa de năcăjită, încâtă nici 
n’ai da bine ochii cu elă, şi n’ai mai găsi drumulă,

*) Stîrcită.

■
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pe unde te-ai dusö. E tătărîtă ală focului coconultt 
Mitică astădî!“

„Ce are?“ întreba Marină.
„Nu sciu“, răspunse unulă din ei, „dór vedemă 

că boerulù nu mai este ca pănă acum, şi fjău, nu 
scimű, ce să credemă, dér par’că nu este a bună lu
crul ü acesta.“

Marin ü rămase cu ochii căscaţi şi mai apoi se 
arătâ sfătosă, şi de întrecută ce era, căci vedî, Domne, 
elă stă mai aprópe de boerulö, începù a’şî da părerea.

„Aşa ’sű boerii, ei au multe, şi de aceea nu 
trebue să ne mirămă de lucrulă acesta, noi slugile 
lorü !u

„Ba că tocmai!“ răspunse ispravniculü Nicolae, 
„par’că noi. nu ne gândiamă totü astfelă. Gândiamă 
că tu, Marine, eşti mai iscusită şi ne-ai spune ceva 
nou, dér cu atâta, cât ne-ai spusă, nu ne-ai înţelepţită 
de loculă locului.“

Marină nu dise deocamdată nirnică, ér dup’aceea 
începù să istoriséscá despre Vladă, când venia lavâ- 
nată în pădure, istorisi câte-o întâmplare din acele 
vremi, şi se simţia mulţămită în sine, că póte istorisi 
astfelă de lucruri, şi era mândru, că ceilalţi îlă as
cultă şi nu potă povesti ca elă despre Yladă, 
despre feciorulă Smarandei, care acum este deputată.

Rămaseră aşa o bună bucată de vreme împreună 
la otacă, şi multe de tóté vorbiră şi puseră la cale, 
ér când erau să se despartă, aruncară cu toţii veselă 
ochii cătră pârjolă, şi se uitau la neastâmpăratele 
cióre care, de şi era înoptată, nu se potoliseră cu 
croncănitulă loră din pricina pârjolului, ce lumina 
tótá împrejurimea.

Luna eşise pe ceră, când Marină încăleca pe 
cală şi pleca pe poteca lui.
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Cei delà otacă se uitară după elő, pănă ce’lu 
perdură din ochi şi apoi se apucară să’şî petrécá mai 
departe.

xxn.
De diminétá, forte de diminâţă, pe când ţăranii 

se întorceau acasă cu grâulü dijmuită, era coconulü 
Mitică sculată.

Gâscele boerescî, slobodite din ocolulă loru, eşiau 
vesele în gâgăitulă lord răguşitîi, se întindeau leneşe 
în răcorea dimineţei, băteau sprintene din aripi, lă
sând ű penele mai slabe se sbóre uşuratică prin văz- 
duhă; raţele greóie, în legănatuliî loră mersă, alergau 
la nomolulă din gârla, ce era în dosulă caseloră boe
rescî, ér viţeii sburdalnicî fugiau veselă din grajduri, 
şi sberau în nescire, sburdândă prin curte, ca şi cum 
n’ar vedea pe boerulă, care, adêncitü în gânduri, se 
proptise de stâlpii porţii şi se uita buimăcită în lun- 
gulă drumului.

Totă mişcarea, care este diminăţa într’ună sată 
nu era în stare se atragă luarea aminte a coconului 
Mitică. Elă se frămenta în mintea lui cu felii defelă 
de gânduri. Se cugeta la nemerniciile lui Iorgu şi la 
prostia lui, că s’a lăsată înşelată de cei din prój ma 
sa, şi când îşi aducea aminte de isprava, ce o făcuse 
Vladă în cariera lui, îi era ciudă, că a fostă atâta de 
nebăgătoră de séma la acestă tînără din sată, care 
prin hărnicia lui a dus’o atâtă de departe. Făcea în 
capulü sëu felü de felă de planuri, şi nici nu termina 
unulă, când altuia se ivia cu totă tăria în creerii 
săi, şi’lîi zăpăcea, şi’lii întortochia, de nu scia cum să 
o scótá la ună căpătâiu.

Pe când se afla astfelă coconulă Mitică, băga de

'4
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séma, că la primăria suntö o grămadă de omeni; stau 
de vorbă şi se frământă, ca şi cum ar avea së des- 
lege nisce lucruri mari. Intre alţii vëdù şi pe pădu- 
rarulü Marină, şi de aceea n’a síatű multű pe gân
duri, ci l’a strigată îndată se vie la elă. Marină 
veni, îşi lua frumuşelă căciula diu capă, îşi netezi 
përulü şi rëmase în aşteptare, së vadă ce e po
runca.

„Da tu aicea, Marine? Credeam că eşti la lo- 
culü teu, la bordeiu, séu prin pădure, ca së bagi 
de sémft së nu între cojanii în lăstară së’mï pă- 
şunâscă şi së’mï strice frumseţea de pădurice!“

„De boerule“, grăi Marină netezîndu’şî căciula 
din mână şi învârtindu-o într’una, ca şi cum ar fi o 
morişcă. „Am stată totă nóptea la pândă; ani fostü 
de cu sérá la marginea pădurei, căci vëcjusem focii, 
şi mi-era frică, că s’a aprinsă armanulă.“

„Atâta câştigă së am eu, câtă te-ai îngrijită tu 
de paguba mea!“ grăi boerulti scurtă şi apoi îlă în
treba, ce caută la primăriă aşa în faptulă

Marină ar fi vrută së răspundă la vorba, ce o 
r]isese boerulă mai adineaori, dér tăcii, căci băga re
pede de sémâ, ca-i năcăjită, şi scia elă bine, că décà-i 
boerulă năcăjită, e rôu së’lü iai de scurtă pentru vor
bele ce le-a rostită. Faţă de boeră e bine së taci, së 
asculţi şi s0’ţl vecjï de tréba ta.. . In sfârşită grăi 
şi elă :

„Së vecjï) cocóne Mitică. Venisem së mai iau 
câte ceva d’ale gurei pentru casă, intrasem pe la 
cârciumarulă de lângă primăriă, şi aşa întâlnindu-më 
cu dascălulă Ionescu, am intrată cu elă în vorbă“.

„Aşa va fi, cum cjicî tu, vei fi venită pentru 
d’ale gâtului, dér asta nu face nimică. Tóté la tim- 
pulă sëu, numai tréba së fiá trébá şi lucrurile së
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mérgâ bine. .. Dér spune’mí, ce vorbiaţî pe la pri
mări ă ? u

„Apoi de, boerule, ce së vorbimü. Venise vorba 
din gazete, că domnulü Vladă, feciorulö Smarandei, 
delà noi din satö, a fostă alesă deputatü în Bucu- 
rescï. Se mirau toţi şi nu le venia së crédá. Eu spu
neam, că aşa este, deórece în dilele trecute m’am 
fostù întêlnitù eu unù misitù la cârciuma de la mo
vilă, unde mersesem pentru o trébá... u 

„Inţelegă euu, întrerupse Mitică.
„Şi mi-a spusù, că d-lQ Vladö, de la noi din co

mună, este domnù mare, este deputată, şi stă la sfată 
cu miniştri. Intr’aceea Ionescu, dascálulű, a scosü o 
serisóre, scrisă chiar de Vladö, în care’i făcea cu
noscută, că a ajunsă deputatü şi că a trimisă mame si, 
leichii Smarandei, doue sute de lei, ca së’sï mai în- 
dulcéscá amarulă vieţii, şi astfelă era mare bucuriă 
în toţi, câţi erau de faţă. Unii cjiceau, ca së’i scrie, 
së’i apere în judecăţile ce le aveau ei, ér alţii se cu
getau së mérgá chiar la elő sö'lü rége së pue o vorbă 
bună la cameră, ca së le mai slobodă învoelile. Scii 
cum suntă Românii“, grăi Marină dândă din umeri, 
„pe câtă suntă mai bine la ună arendaşă, totu mai 
multă ar pofti, căci, vec]I Domne, par’că la d-ta n’ară 
fi destulă de bine învoiţi. . . Aşa dëu, cocóne Mi
tică! ... D-ta ce cjicl ?... Dreptă së fiă cu alegerea 
d-lui Vladă de deputată?“

„Apoi aşa este, Marine. Vladă este deputată în 
G-orjă. Este băiată prea cum se cade!“

„Ei, d-le Mitică, câtă mö simtă de bine acum, 
că'mî spui şi D-ta, că este adevëratà scirea cu Vladă... 
Eu më aveam forte bine cu dênsulù . . . ’Mî pare 
bine, boerule, că Vladă a ajunsă aşa departe. “

„Vladă este omă cu minte“, grăi boerulă. ;
■

.
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Marinii tăcii şi se uita cu ochi mar! la cocouulă
Mitică.

„Da, dau, dise boerulü, „Vladă este bäiatö fórte
cu minte!“

„Dreptö vorbescl, cocóne Mitică. Bäiatö ca Vladă, 
n’arn mai întêlnitô şi nicî nu eredő, că voiu mai în- 
têlni. Se vedea elő, că nu-i făcută ca sö pádéscá cur
cile boereseï! Elü, nàscutü diu mamă săracă, sô aibă 
atâta trecere la boerl, putea orî şi cine sö vadă că 
nu-i omö de tóté dilele, ca noi mojicii, ca sé trăiască 
din munca pälmilorö... Dovada cea mai bună, că elő 
trăia în casele D-Vóströ, ca la nisce boeri, ce sun- . 
teţî, şi se avea aşa de bine cu coconiţa Olga, încâtă 
totă lumea credea, că au sö fiă o bună păreche 
amêndoi. u

Mitică se uita cruntö la Marină, căci nu’i căzu
seră bine aceste vorbe. Nu că doră ar fi vőcjutö o 
înjosire în lucrulă acesta, dér tocmai fiindcă nu 
s’a întêmplatô aşa după cum i-a spus’o astăzi Marină, 
şi fiindcă i-se păru, că şi Marină bagă de sémâ, că 
Iorgu, ginere-sőu, este unö omă fără căpătâiu.

„Marine, du-te la pădure şi’ţî veZï de tréba ta!u 
grăi boerulă Mitică, şi plecă prin curte, ocupată cu 
gândurile sale, cari îi apăsau strajnioă pe sufletă. Ma
rină plecă, ér boerulă Mitică merse în cerdacă, se aşeZă 
la masă şi înoepù sö sörbä din cafeaua, ce i-o adusese 
baba Linca. ’Şl aprinse o ţigaretă şi fuma repede şi 
se uita dusă la rotogólele de fumă ce se învârtiau 
pe dinaintea ochiloră lui, ca omulă, oare nu’şî mai 
póte aduna firulă gânduriloră, ce se îmbulZescă în 
capulă său. Ţigara i-se stinsese de multă şi elă nu bă
gase de semă, ér când cocóna Mariţa eşi în pragă 
şi’lă privi uimită, elă tresări întocmai ca ună copilă 
mică, pe care l’ai prinsă cu o ştrengăriă bocănă.

11*
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„Mai lasă gândurile la mama dracului, căcî nu 
ţi-ai pusü în capü së zidesc! vr’o mănăstire 
Ce atâta inimă fértá pentru nisce treburi de ni
micii ! u

Mitică zîmbi
„Vecjî, Mariţo, ce răutate ai tu în sufletul ă 

tëu. Më gândiam dusă, şi în închipuirea mea ţi
neam pe nopotu-meu în braţe, pe băiatulă Olgei, mi 
se părea, că o măritasem după Costică din moşia vecină, 
şi cum ţineam pe nepotu-meu în braţe, par’că vedeam 
cum vinii argaţii din câmpü cu carële lorii încărcate 
ţ0penii ; rótele scărţiau într’una, ér feciorii învêrtiau 
harapnicele loră pe dinaintea boilorö, cari clătinân- 
du-se în drépta şi în stânga, întindeau la proţapă şi 
la tânjeală, de’mï crescea sufletulű. Vedeam par’că, 
cum inergü de bine trebile şi cum mi-se înmulţesce 
averea .. . Aşa (}ëu ... şi tu mi-ai stricată liniştea, 
căci acum“, începù Mitică mai rară şi mai apăsată, „unde 
sciu că nu-i Costică ginere-meu, ci că-i ună misera- 
bilă ca Iorgu, pripăşită, cine scie de unde pustia, şi 
când mi-aducă aminte, că voiu avea ună nepotă, îmi 
vine par’că să’lă asvêrlü cu piciorulă“, isprăvi elă 
vorba şi se ridica delà mesciörä.. . „Aşa aş face . . . 
căci nu’ml potă închipui o prostiă şi ună lucru mai 
fără căpătâiu, ca ceea ce am făcută, când am măritată 
pe Olga pentru ună căpriţă ală tëu . .. Dér së sciu 
de bine, că se’ntêmplà ori şi ce, şi totuşi am së o di- 
vorţeză“.

„Vetjî, Mitică, cum ai vré së te joci cu Olga 
ca cu o păpuşe!“

„Voiu vedé eu, ce am së facă !... Décá tu 
fce-ai jucată cu ea când ai măritat’o, décá tu, şi cu 
nechibzuitele tale surori, n’ai întrebat’o pe Olga, décâ 

învoesce séu ba; décá tu mi-ai întunecată şi mie

â
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minţile, acum vii şi mi-fce mai tânguescî ?... Odată 
am sè facű sferşită ästorü dile amare, cari më rodű 
până în rinichi. . . Am hotărîtă.“

„Ce ai liotărîtii?
Mitică se uita cu dispreţă la nevastă-sa.
„Ce am hotărîtă, este tréba mea!w

XXXIX.

Era la 12 nóptea şi Veta nici nu se culcase. 
Sta în odaia ei, ér lângă ea pe masă se afla o 
scrisóre. Era unö răspunsă delà ţaţă*sa Lina, că
reia îi scrisese së o priméscâ la ea, căci nu mai 
póte servi, şi së nu se supere, décá îi cere adăpostire, 
deórece se află de totü nenorocită.

„Grozavă e lumea !u c[icea ea cu lacrimile în 
ochi. „Până i-am trimisű parale, îmi rëspundea grab
nică, şi într’una îmi trimitea scrisori şi’mî da felű de 
felü de poveţe, së fiu pástrátóre, së’i trimită ei banii 
ce’i câştigă, căci la ea voră fi ca la o casă de eco
nomii. Şi acuma ?... acuma când şi eu aşă ave lipsă 
de ajutorulă ei, îmi rëspunde, së’mï iau orî-ce nă
dejde delà dênsa, së rămână unde suntă, şi së n’o 
mai supără cu mergerea mea acolo, că destulă m’a 
ajutată. .. Dér óre aşa este ? Nu am muncită tot- 
déuna şi când am fostă la Bucurescî ?... Nu i-am 
cărată totă ei, ce cäpötamä delà casele boeriloră, unde 
slugiam ?... Am fostă o prostă... şi abia acum 
vëda, ce felă de dragoste a avută ea faţă de mine, 
de o nenorocită!“

Fâcù lampa mai mică, îi era ruşine de sine 
însa-şî, căci pöcätuise şi avea de aci înainte să’şî is- 
păsâscă pöcatulű. Era într’o situaţiă, cum se póte
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mai rea, şi în mintea ei nu’i venia nicï o ideiă, care 
së o scotă din nenorocirea, în care se afla. O făcuse
şi a păţit’o__  Dér ce avea de aci înainte sô facă?
Se simţia, că are së fiă mamă; la Bucurescî nu o 
primia ţaţă-sa Lina, aci la cocóna Olga nu mai era 
chipü së rëmânà multă vreme, căci deşi se ascun
dea cu destulă chibzuinţă, vedea ea, că acum-acum 
are së fiă simţită. Când se gândia, că voră afla 
şi boerii delà moşia, cocóna Mariţa, şi cu deo
sebire coconulă Mitică, despre care era sigură că ţine 
multü la dênsa, nu scia, ce s0’şî facă capului.

Veta, chinuită de gânduri, ar fi doritü së 
între în clipa acésta în pâmêntü, sciindă că n’are 
cu cine së vorbéscá, că n’are cui sé’i spună nëcazulô, 
şi că şi ţaţă-sa Lina, la care ţinuse atâtù de multă 
pănă acum, a părăsit’o şi a baţjocorit’o cu scrisórea, 
ce i-a fostă trimis’o. Amărîtă era sërmana Veta!

Coconiţa Olga întră frumuşelă la ea în odaia.
„Nu dormi, Veto?u
„Nu, coconiţă!u cjise Veta ştergendu’şî ochii, ca 

së nu p0tă fi băgată de sémá că a plânsă.
„La câtă este, Veto?u
Veta aruncâ ochii la orologiu şi spuse stăpâ- 

ne-si că a trecută de douë-spre-fjece.
„Şi Iorgu n’a mai venită!“ gândi Olga în sine 

ér mai apoi grăi:
„Totă eşti hotărîtă së mergi la Bucurescî? Nu 

asculţi de mine, de stăpână-ta, care te-a îngrijită 
şi s’a purtată cu tine câtă se póte de cum se cade ?.. 
Nu vec|I tu în ce stare më aflu, şi nu gândesc! tu, că 
’mî va fi greu së mé obiclnuescă cu altă fată şi tocmai 
în timpulă ăsta, când scie Dumnezeu.. .. la câte më 
mai potă aştepta?“

'\
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„Coconă, Olgo, aibî milă de mine şi mô iartă ; 
ara greşita, am păcătuită şi nu sciii ce së’mï facil 
capului. Am foştii o fată fără părinţi şi fărănorocă.“

„Va së clică rëmâi ?u
„Nu, nu sunt vrednică de bunătatea D-tale. Nu 

suntü vrednică së mai stau înaintea D-tale, căcî suntü 
o păcătosă, suntü o nenorocită.“

„Cum, Veto!... Nu te-ai simţită bine la mine? 
Nu te plätescü de ajunsă? N’ai venită tu la noi, ca 
së’tï aduni ceva parale, së te norocesc! din casa 
nostră ?“

„Ardă-le foculă parale, arcjă-lă focu norocă!“ 
„De ce eşti aşa de mâhnită? Ai vr’ună păsă... 

spune’mî! De ce plângi, de ce eşti prostă?“ întreba 
Olga, pe care încă o năpădiră lacrimile. „Ce-i cu 
tine ?“

„Nu-i nimicii, coconă Olgo, dér îţi spună, că 
suntü nenorocită, şi nu mai suntă vrednică de ocro
tirea D-tale, numai suntă vrednică de bunătatea 
D-tale, suntă o pöcätösä, cum nu este a doua ca 
mine.“

Olga dëdù din umeri, rëmase uimită la vorbele 
acestea şi merse în odaia ei, merse şi lua o gazetă 
în mână s0’şl mai omóre timpulă, până va veni Iorgu 
acasă.

Veta era erăşî singură, ea şi cu mustrarea cuge
tului sëu. Scóse din buzunarű scrisórea delà ţaţă-sa 
Lina, pe care o ascunsese, când a intrată Olga la ea 
în odaiă, se mai uita odată la ea şi o rupse. Arunca 
o privire plină de dispreţă în partea unde svêrlise 
bucăţelele de hârtiă, se întorse cu faţa dintr’acolo, se 
scotoci prin buzunarulă hainei şi scoţândă o cheiţă, 
deschise lădiţa mesei. Clătina din capă, când vëcjù
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acolo unü orologiu; îlü luà în mână şi ’lü trânti 
jos ű.

„Pentru ăsta, së më dau eu perdării, pentru 
unû flécë, care lucesce, së ajungü eu atâtù de neno
rocită? Of, Dumnedeule, ce próstá am fostü, ce fără 
minte am fostü! Sërmana de mine, nenorocita de
mine!... Singură în lume, bătută de vêntü ca o frundă 
deslipită de ramura unde a crescută, ajuns’am acum 
së më scârbescü de mine însamï !... Of, de ce nu cade 
unü trásnetü în minutulü acesta, ca într’o clipă së nu 
mai fiu !... Acuma plângü .... acuma potü plânge ... 
acum potü së më gândescü la vorbele mamei, cari 
îmî sună încă în urechi, ca së fiu cu minte!“

După câte-va clipe petrecute în suspină, scóse 
din lădiţa mesei cosiţa, ce i-o dase Lina, când a ple
cată din BucurescI, cosiţa mame-si. Ună plânsü ner- 
vosü o cuprinse, începu së sărute përulü rece, ridica 
ochii plini de lacrimi cătră icóna de pe părete, şi cu 
unü oftatü adêncü <\ise: „Iartá-mó Domne!“

„De şese sëptômânï n’am mai fostü pe la voi şi 
mi-se pare unü vécü“, grăi cocóna Mariţa cătră fiă-sa.

„Aşa este, mamă ; nu sciu de ce nu vii mai desü, 
căci pănă acuma nu trecea sëptëmâna, şi te repediai 
pănă la Buzëu.“

„Avemü de lucru la moşiă, şi-apoi cu Mitică 
trebue së umblu altfelü ca pănă acum. E neliniştită 
grozavă. Inchipuesce’ţî, că, de când am fostă la ţâră, 
n’am avutü o 4* bună, lăsată de Dumne4eu, în care 
së potü şi eu schimba o vorbă cum se cade cu elü. 
E totü posomorîtü, şi nimenea nu’i mai face pe placă.
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Bate slugile, se te păzăscă Dumnedeu, înjură, şi toţi 
de prin prejurü i-au luatü gróza. Numai cu lelea 
Smaranda vorbesce mai domolii, ba ce-i mai multö, 
îi face plăcere să stea cu ea de vorbă, së o întrebe 
de fiu-său, de Vladô, së o laude, că a fostă mamă 
cum se cade, şi së’i laude şi băiatulă. „Cine ar fi 
credută, ca din Vladü së ajungă unű omö aşa de pro
copsită cum a eşitău, cjice Mitică de multe-ori şi este 
o minune, ce slăbiciune l’a apucată pentru Smaranda 
şi pentru Vladü. Nu mai multă ca erî, îmi aducă 
aminte, că fericea pe părinţii, cari au bucuriă pe urma 
copiiloră loră.“

„Adevărată“, grăi Olga, „mare bucuriă, când la 
bătrâneţe ai mângâierea, că copiii ţi’să buni şi că fe
tele suntă norocite.“

„Apoi cum ? Cum adecă, căci lelea Smaranda 
n’are fete. Are ună singură bäiatü.“

„Nu vorbescă numai despre lelea Smaranda, 
vorbescă despre totă lumea. Uite şi nenorocita de 
Veta, nu sciu ce o fi de ea, o fată fără părinţi, c 
fată rămasă singură în lume, o fată care şi-ar putea 
afla norocirea în casă la noi, şi după cum îţi spu
neam, i-a întrată în capă ideia së plece la Bucu- 
curescl. Fuge de norocă ! Ţi-am spusă şi asérá despre 
ea, că nu se mai simte bine în casă la mine şi vrea 
să plece.“

„Ei bine, Olgo, nu scii nimică, tu nu vedî ? 
Numai puţină am stată cu ea de vorbă, şi am şi sim- 
ţit’o, este o ticălosă, lucru mare !“

„Ticălosă?“
„N’ai băgată de sémá? N’ai văclută, că pécátósa 

este pe drumă de a se face mamă?“
„Se póte?“
„Cum să nu ! Am simţit’o îndată şi am şi ocă-
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rît’o, dér ea nu a vrutü së’mï spună cu cine ; plânge 
într’una şi spune, că vrea së plece.*4 

Olga se minuna.
„Se póte una ca asta, în casa mea, şi eu së nu 

simtü nimicű ? Ar fi o ticăloşia ne mai pomenită !u 
dise Olga turburată.

„Nu te nëcâji, 01go.u
„Cum së nu më nëcâjescù ?... Décâ aşa este 

tréba, apoi numai decâtü sô’mï plece din casă.“
„Lasă, Olgo, nu te irita pentru astfelű de fle

curi. . . O fată cum era ea, nici că se putea 
s’o ducă la unű altă sfârşită. Nu vedeai, că nu’i stă 
bine ochii în capă, şi când era la noi la moşiă totă 
scăpăra, câud se întêlnia cu logofötulü Alexe. Pentru 
binele ei, i-am fostű datü logofătului drumulű, dér 
se vede că totű s’a întêmplatû lucrulü naibei....“

„Décá va fi aşa cum spui.... Şi acum mi-se pare 
şi mie, că aşa este ... Auc]ï ticălosa, sô’mï necinstéscâ 
ea casa!... De aceea s’a totű cerutü së plece delà 
noi. Se vede că s’a simţită că-i pöcätosä.“

Intr’aceea intrâ în odaiă şi Mitică, ér cocóna Ma- 
riţa avêndü ceva do lucru eşi pe afară.

„Ce mai fad, Olgo ? Ér te-ai nëcâji tű de ceva?.. 
Lasă, că am së curmű eu ticăloşiile, ce suntű la voi în 
casă. Mi-s’a suitû amarulü până la gàtü, nu mai potü 
aştepta nici unű momentű ... Eu aşa credű, că décá 
vecjl o nenorocire, 
întâmpini de departe, së o împedecl, së n’o laşi să’ţî 
scurte cjil0!6- E tocmai aşa!u grăi Mitică dándű din 
capű. „Acjl am datü la poştă o epistolă recomandată 
lui Nicu, în care i-am scrisű, că îndată ce o va primi 
së ridice banii de drumü delà o casă de acolo, só se 
pună în trenű şi së vină la moşiă. M’am săturata de 
élű, vréu sô’lü învăţa cum se câştigă paralele. Nu

:

mai bine şi mai cu cale, s’o



177

se póte së mai rëmânà acolo, căci are së se strice 
de totû.u

„Védi, tată, cum eşti d-ta. ’Ţl vine repede o 
ideiă în gândù şi vréi së o şi duci în îndeplinire.“ 

„Ce vréi së diel ? Adecă cum? Gândesc! tu, că 
are së înveţe elül acolo medicina?“

„Da, tată. Eu aşa cugetă ; şi décá’lű vei lăsa, 
vei vedé, că Nicu nu-i unii băiatti, care së nu’şl cu- 
noscă interesele!“

„Inţelegă, décá römänea în Viena!“ grăi Mitică
iritată.

\
„E totù una, tată. Cine vrea, póte învăţa ori şi 

unde, cine nu, de l’ai duce chiar între ângerî, totö 
are së fiă unii dracii. Ce crecjî d-ta, că Yiena este 
mai puţinii adimenitóre ca Parisulti?. . . Când îi fi së 
te dai ticăloşiiloră, atunci poţi face lucrulü acesta 
chiar şi la noi în BuzÔu.“

„Fiă cum va fi. . . . eu aşa am hotărîtii, şi aşa 
are së se întâmple ! Ce cugeţî tu, së mai lasă pe 
Iorgu, pe delicatulű meu de ginere, ca s07şî bată 
joeü de Nicu, de mine, de noi, şi cu deosebire de tine?“ 

Olga se uità seriosü la tatä-söu.
„Aşa, aşa, Olgo ! Iorgu este pricina la tóté : elü 

mï-a ainărîtii sufletulă, elő mï-a adusă neliniştea în 
casă, şi de astăzi înainte n’am sö’lä mai suferă îm- 
prejurulă meu. Ara sö’lä trimită de unde a venită, 
sö mérgá la Galaţi, unde s’a născută, séu décá nu, së 
mérgá în patria lui tatä-söu, în Chios“, grăi Mitică mai 
apăsată. „Nu voiu mai suferi ca sö’ml scurteze şi 
filele, şi este grozavă de multă câtă am 'răbdată de 
ună cârdă de vreme, e nespusă de grozavă, cu câtă 
tăcere am aşteptată ca së se îndrepte, ca de câte-orî 
voiu veni la Buzău, së potă <}ice, că mergă la gine-

!

12
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re-meu .. . Până, acum nicî mäcarü o singură dată 
n’am putută cjice astfelă“.

„Ţaţă, mô fad sö tremură !“
„Lasă, ' Olgo, că tu nu scii niraicö . . . dér nid 

n’ar trebui sö scii! ... Te divorţ,eză de elă ! “
Olga rămase ca trăsnită. Nu se aşteptase la 

aşa ceva din partea tată-său. şi îi răspunse de totă 
hotărîtă :

„Pănă acum am ascultată de vorbele d-vóströ, 
dér de aci înainte are sö se întêmple numai ceea ce 
eu vréu sö facö.u

„0 facă eu!“ se audi vorba aspră a lui Mitică. 
„Eu o facă şi nimenea pe lume nu este în stare sö 
mi-se opuhă“.

Pe când termina Mitică aceste vorbe grele, se 
íntórsé cocóna Mariţa din odaia de alăturea, arunca 
o privire'Ta bärbatu-söu, apoi la Olga, băga de séma, 
că s’a petrecută ceva între amendoi, si’i trecură prin 
minte vorbele, ce i-le spusese Mitică la moşiă, şi 
după ce- römase'câteva momente în nedumerire grăi:

„Ce aveţi érá^I ?... Tu Mitică spuneai, că eşti 
ocupată, că ai afaceri, că ai sö te întêlnesd nu sciu 
cu cine, şi acum te-ai apucată de flécurï.“

Olga începù sö plângă.
„FlécurI? Flécurï suntă lucrurile, cari privescă 

interesele mele, liniştea mea, şi a casei mele?“ grăi 
scurtă Mitică, merse apoi la feréstrá şi privi a dusă.

Cocóna Mariţa se apropia de fiă sa şi’i spuse 
ceva la urecliiă.

Olga römase indiferentă.
„Acolo trebue sö fiă. Acolo le-am pusă, dealt- 

mintrelea puţină îmi pasă decă n’oră fi acolo.“
„Cum puţină, Olgo ? Bijuteria ta de douësprefjece 

mii de lei, puţină lucru este aceea ?“

!

:

:
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Mitică audi vorba de bijufceriă, se întorse • delà 
feréstrá şi întrebă :

„Ce-i cu bijuteria?“
„Nu-i nimica“, dise Mariţa.
Olga şi cu mamă sa merseră în odaia de alături şi 

după puţină reîntrară, dandű din umeri
„Ce este? Ţi-s’a furată bijuteria? O va .fi luata 

tâlharulă de Iorgu!* grăi nëcàjitü Mitică.
Olga nu dise nimică, ér cocóna Mariţa se rësbi 

la Mitică cu vorbele :
Ori-ce rëu se va în- 

têmpla, ţi-l’a făcuta totü Iorgu. Asta este curată ne- 
buniă“.

„Ce fără sémá eşti!...

„Şi minţile ţi-le percjl cu ună aşa ticălosă!“ 
„Lasă’ţl furia la dracu. Cine scie ce va fi. Póte 

ticălosă aceea de Yeta, căci pré doria së plece la 
Bucurescl.“ •

Mitică se mişca deodată când aucli acéstâ vorbă, 
se întorse şi se uita urîtă la nevastă-sa.

„Nu te lega de o fată sëracâ şi nevinovată cuin 
este Yeta ! u •

„Curatö nevinovată !u clise cocóna Mariţa. „Pentru 
o fată, care s’a data ticăloşiei, este lucru de tótö »fi
lele a fura o bijuteria.“

„Cine?u striga Mitică caturbatö. „Cine s’a dată 
ticăloşiei?“ 1 •

„Yeta, Veta, fata cea de omeniă, du-te şi te 
uită la ea, şi întréb’o, căci mie nu vrea së’rnï spună 
nimică.“ '

„Ce s0’ţî spună? Despre bijuteriă?“
„Nu, despre pëcatele ei. Am s’o alungă din oasa 

nostră, dér mai ântâiu së’mï spună, ce a fUoută cu 
bijuteria.“ ’

Mitică fu cupriusă de una tremură. Sudorile îi îfc
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eşiau pe frunte, ér spatele i-se rëciserâ şi se uita bui
măciţii la nevastă-sa.

„Ce te mai uiţi atâta? . . . Du-te şi te convinge, în- 
tréb’o pe ticălosa, ce a făcută şi cum s’a purtată. “

Olga se retrase în altă odaiă.
Cocóna Marita eşindă pe uşe, se întâlni faţă 

în faţă cu Iorgu, îi spuse întâmplarea cu bijuteria, 
şi împletecindu’şî mânile începù së plângă.

„Ce së ne facemö, Iorgule ?u
„Nu-i nimică, mamă. Lucrurile se voră afla. 

Ticălosa de Yeta trebue së scie de ele. Mô ducă së 
o întrebă“.

xzrsr.
A doua c}i pănă’n prânc|ă Mitică umbla învăl

măşită prin Buzëu şi totă lumea se uita după elă şi 
se minuna de purtarea sa. Elă trecea pe lângă da
tornici, delà cari avea së ia mii de lei, şi nici că’i 
băga în semă, ca şi cum ar fi trecută pe lângă nisce 
omeni cu totului totă streini. S’a întâlnită şi cu sam- 
sarulă sôu, care avea së’i împărtăşâscă lucruri de 
mare interesă, şi când acesta l’a oprită în cale sô’i 
spună ceva, Mitică rëmase zăpăcită, ca şi cum s’ar 
afla înaintea cuiva, pe care F a cunoscută odată, şi 
acum îi vine de totă necunoscută. După ce samsarulă 
Fa întrebată de daraverile, ce le aveau împreună, 
vë(}ù cu cine stă de vorbă şi cu ună scurtă „lasă-mă 
acum în pace,“ s’a dusă p’aci încolo apăsată de gân
durile, ce’lă munceau.

Toţi câţi îlă spiau mai dinainte dau din umeri 
şi unii 4i°®au) Mitică trebue së aibă nisce încur
cături mari în afacerea sa, ér alţii că sufere de vre-o 
bólá primejdiosă.

’a
' ■ 'â
''
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Mitică merse acasă, se retrase íntr’unű colţă alű 
odăii, şi fără să’şî ia pălăria din capü, se trânti 
unii scaunü. Rămase multă vreme astfelö, ér în ca- 
pulü său se prăvăliau idei peste idei, şi potopulű de 
gânduri ce’lă copleşiseră ílű făcea să nu’şlpotă da semă 
de elü. Se cugeta la planulű ce’lă avea cu divorţulă 
Olgei, şi acum, când s’a convinsă, că Yeta, fata lui, 
pe care numai élű o scia că e a lui, s’a dată tică
loşiei, când a vëdutû, că tóté încercările, ce şi le-a 
datű, ca să o norocéscá, suntü zădărnicite, când a 
văclută, că biata fată este închisă pentru a se afla 
bijuteriile, îi era greu la sufletű şi nu se putea des- 
cebălui în aceste încâlcite întemplărî, cari se aduna
seră, par’că anume cineva şi-a datű silinţa să le bro- 
déscâ în acelaşă timpü. Nu era lucru puţină pentru 
sdruncinata vieţă, ce a dus’o Mitică, cu deosebire 
în anulă acesta, de când măritase pe fiă-sa, pe Olga!

„Tóte’sű bune“, (licea elü în gândulă său. „Tóté 
suntă, cum suntű, dér una n’o înţelegă nici într’ună 
chipă. Să nu’mî márturiséscá ea păcatulă, să nu’mî 
spună ea cine a fostă ticălosulă acela, care a neno- 
rocit’o... şi când mă cugetă..., că póte chiar fiu-meu, 
Nicu, când a venită de Paşti... of, mă sfâşie ceva la 
inimă. Câtă am ocolită eu, câtă am umblată eu de 
cu băgare de sămă, pănă l’am trimisă de acasă., 
câtă m’am întrepusă, aşa că prepuelnica mea ne
vastă credea, că eu umblu după Yeta, după nenoro
cita de Yeta. N’ar fi nimică, dér de ce atâta ferbere 
în sufletulă meu, pănă să aflu, cine a fostă nemerni- 
culă acela, care mi-a amărîtă din nou inima.“

Cu aşa gânduri îşi chinuia mintea, ér o voce 
ascunsă pare că’i striga mereu: „Tu eşti vinovatulă, 
care ţi-ai adusă aceste blesteme pe capulă tău!“

’Lă apuca o frică, când se vedea în ce stare a

pe
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ajunsü, şi câte odată nu mai scia de sine şi cădea 
într’o amorţelă, care 
obosită.

’lă făcea din ce în ce mai

„Va fi blëstemulù Tereziei pe capulü meu, va 
fi o pedépsá ceréscá lucrulă acesta, şi eu, uenoroci- 
tulü de mine, më mai muncescù cu firea în astă lume 
ticălosă!... Nu sciu, ce së mai dicü, dér atâtea neno
rociri, atâta nelinişte omorîtore, este mai cumplită 
lucru, decâtă îmi potă închipui muncile iadului.. . Sër- 
mana Veta“, cjicea elă erăşT, „ce chinuri va fi sufe
rindă ea din partea agenţiloră poliţiei, cari o voră fi 
bătândă, o voră fi schingiuindă, pentru ca së spună, ce 
a făcută cu bijuteria.... Infernală lucru, a sei că tu 
eşti tată acestei nenorocite fiinţe, şi ceea ce este şi 
mai infernală a nu o putea scăpa diu nevoia în care 
se află.... Chiar së o scapă“, continua elă în gândul 
sëu, „chiar së o scapă, cum më voiu puté împăca cu 
mine, pănă së aflu cine a fostă seducëtoruhl, cine a 
fostă omulă fără sufletă, care a nenorocită pe biata 
fată“.

Fără voiă a băgată mâna în buzunarulă delà 
jiletcă, a scosă inelulű, acelă inelă, care fusese per- 
dută, şi care găsindu-se i-a adusă atâta pacoste pe 
capulă lui. Se uita la inelă, şi într’o clipă se cugeta 
la viâţa t<ttă, căci de elă era legată amintirea morţii 
mamei sale, petrecerile lui diii BucurescI, frumósa 
Teresia, care a murită blästömendu’lä, Veta, acéstâ 
odraslă, rëmasà în lume pentru a’i sfâşia inima bu- 
căţî-bucăţî, şi amărîtă de atâtea amintiri dureróse în- 
cepù së plângă.

Era grozavă momentulă së ve(}î pe Mitică, că 
înspăimântă la vederea unui inelă şi că plânge 

amară, cuprinsă de fiori şi .de scârbă.
se
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Elő puse inelultt erăşî în jiletcă, şi cu mâna la 
eapü se plimba prin odaiă.

„Se iii tu tată, sô te doră şi sô nu poţi spune 
lucrulö acesta 
ca omulü după o muncă, ce covârşesce firea sa, sco
tea câte unii oftatü scurtü şi sfişietord.

,,Ce-i de fâcutù ?“ gândia în sine.... Am fostü 
la ea, am întrebat’o cu cine a pöcätuitü, şi nici 
unù rëspunsü, ci numai uuű plánsö, und plânsd... pen
tru ea----serand alu căinţei, semnd ald ruşinărei,
semnd alü durerei, ér pentru mine__ pentru mine“,
repeta eld apucându’şî përulü cu mânile, „o nenoro
cire... Totd eu mi-am nenorocită şi pe Olga, totü 
eu şi astăcjî mai umblu sô aruncü vina asupra altora?... 
Eu, eu suntü pöcätosulü, care mi-am încărcată sufle- 
tuld cu atâtea fărădelegi“.

Pe când Mitică se frământa astfelű în sine, în
tră pe uşe cocóna Mariţa cu und biletd. Ea ţipa de 
bucuriă şi nu putea spune bärbatu-söu, ceea ce avea 
de spusd----Se opri deodată în locd.

„Ce ai Mitică?... Ce-i cu tine? Eşti aşa de pa- 
lidd, aşa de schimbata la faţă, cu pôruld sburlitd şi 
cu ochii încruntaţi !... Pentru Dumne4eu, vino’ţî în 
fire, nu’ţî mai sfiţia inima pentru aste nimicuri.... 
Uite, Mitică, o hârtiă, care arată, că bijuteria nu-i 
perdută. . .. Este und documenta delà Ovreiulű, că 
elü a primitd bijuteriile, în suma de şese mii de lei, 
delà Iorgu, pentru achitarea unei poliţe... Cetesce şi 
te linişteşte, pentru Dumnecjeu. Nu te mai supăra, 
nu’ţl mai omorî firea pentru nisce flécurï de bijuterii“.

Gräindü astfelü, cocóna Mariţa dôdù bärbatu-söu 
documentuld Ovreiului.

Mitică luà docuraentuld, îld ceti, clătina din 
capa şi grăi:

ce miseriă!“ chcca câte-odată, şi

/
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„Nevastă, suntü nenorocitü !£f
„Mitică, nu te mai supëra, lasă-le tóté la 

dracu, căci nu merită së te prăpădescl pentru gi
nere-tëu. Lasă’i pe ei în pace, şi noi së ne vedemü 
de lucrurile nóstre“.

„Nu-i aşa, Mariţo, cum dicî tu! 
cu totulü“, grăi rarö Mitică şi’şl duse drépta la inimă, 
ea.şi cum l’ar apăsa ceva acolo.

„Ei, lasă-le tóté la o parte... va veni şi Iorgu 
îi vei trage o straşnică dojană!...

Mitică se încrunta şi grăi înfuriată :
„Unde-i miserabilulă?“
„Nu sciu, n’a venită de erî acasă. Ml-a spusă 

samsarulă nostru, că a plecată cu mai mulţi pretinî, 
la mănăstire la Ciolanulă; a plecată“__

„Ticălosulă !“ întrerupse Mitică.
„Se’i dai o lecţiă bună, când va veni“, dise co 

són a Mari ţa.
„Së nu’mï mai vie,“ grăi Mitică strîngendu’şî 

pumnii. „Së nu’mï mai dea prin casa mea, nemer- 
niculă, căci se întemplă o mare nenorocire“.

„Mitică, nute pripi. Mitică, gândesce-te, că Iorgu 
este ginerele nostru, este....“
... „Ginerele dracului, dér nu ală nostru“, rëspunse 

furiosă Mitică şi începu së tremure.
Linişteşte-te pentru Dumnec)eu, căci acum nu 

mai ai pricină de a li totă supărată, acum am dată 
şi de urma bijuteriei!“

„Aşa crecjl tu, eu însô credă altfelă. Du-te de 
aici şi lasä-mö singură; lasä-mö singură, căci turbezü, 
când më gândescü la lucrurile, cari suntă în casa 
nostră. Du-te... lasä-mö ’n pace!“

Cocóna Mariţa sfiită şi muşcându’şl buzele eşi
afară.

Este altfelö

• 75
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Mitică avea o privire de totă încruntată. Luâ 
din nou în mână documentulö, ílö ceti, se uita la 
dată, rèmase puţină în aşteptare gândindu-se la 4*ua» 
când Ovreiulă i-a amintită de poliţă, şi conviugêndu-se, 
că consună timpulă, arunca documentulă pe masă 
şi clise:

„Un astfelă de miserabilă n’a mai esistată pe 
lume. Ună aşa infamă nu se va mai nasce pe 
lume... Acum credă totă. Acum credă şi aceea, ce’mî 
spunea, mai când era, samsarulă meu, că ticălosulă 
de Iorgu este totă la café chantant şi că trăiesce o 
viâţă desfrânată, şi ce nu perde în cărţi, tdcă în chefuri 
şi în beţii cu femeile perdute.. . Sërmana Veta! Së 
sufere închisore din pricina unui ticălosă, care a avută 
curagiulă së o ducă elă însu’şî la poliţiă, sô dea or
dină së o bată, së o schingiuiască, cficendă, că ea a 
furată bijuteria, asta este o inimă decane... Dér nici 
animalulă n’ar pute face aşa liniştită o faptă atâtă 
de infernală, şi elă. ... elă Iorgu. . . .bărbatulă Olgei...’ 
elă, care de curendă venită prin Buzëu, pănă nu’lă 
făcusemă ginere, se arăta atâtă de nevinovată, atâtă 
de nobilă.. . . elă . . .“ grăi scrâşnindă din dinţi. „Dór 
nu, eu sunt de vină. . . . Era destulă sô’i ved! mer- 
sulă lui lenosă, privirea lui întunecată, era de ajunsă 
së’i vecjï fălcile acelea de gorilă, ca së scii, că ai în- 
naintea ta o bestiă... Dér... în sfârşită trebue sô afluu, 
continuă elă după o pausă, „şi de*ar fi, ce arii, de s’ar 
întâmpla së audă celă mai crâncenă adevörä, şi to-. 
tuşi trebue së pună odată capătă acestei omorítóre 
nelinişti. S’a dusă la plimbare.... s’a dusă neinerni- 
culă, căci îi era ruşine de a sa josnică faptă, 
amaneteze elă bijuteriile nevestei sale, së se facă de 
rîsă în tótá lumea, ca só pótá cheltui pentru a’şî sătura 
desfrânatele lui pofte !u grăi elă obosită.

Së

18
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„Fugiţi, duceţi-v0 d’aicï !u strigà Mitică Olgei 
şi nevestei sale, care intrară şi începură se’lă liniş- 
tescă cu vorbe dulci. „Nu mai căutaţi sô înfrumseţaţî
nisce fapte urîte__ Fapta spuneţi-o aşa, după cum
este, căci cu multă mai iute më voiu linişti“.

Veta a fostă liberată din ínchisóre, ér Buzëulü 
întregă vorbea de acéstá întâmplare, căci toţi audi- 
seră, cum Iorgu a amanetată bijuteria, cum a învi- 
nuit’o totă elă pe sărmana fată, cum elă a plecată 
la mănăstire în plimbare.

Unii îlă compătimiau pe Mitică, alţii îlă con
damnau, ér cei mai mulţi cjiceau: „Domne feresce !u

Lumea mai de ceva nu’şî putea esplica, cum a 
intrată acestă omă în familia lui Mitică, la ce a răm- 
nită cocóna Mariţa şi cum de s’a învoită Olga së ia 
pe ună omă, pe care nu’lă cunoscea de-ajunsă.

„Ori cine vedea“, toceau tinerii mai serioşi, „că 
ună omă cu năravurile lui Iorgu nu o va du îe departe. “

Aşa vorbea lumea, şi era în nedumerire, şi aştepta 
cunerăbdare, së vaclă ce-sfârşită voră lua lucrurile 
acestea. Scriseseră ceva şi cjiarele, dér mai multă în 
formă de soire nesigură, şi spuneau, că îndată ce se 
va afla adevărata stare a lucrurilor, voră pune în cu
rentă pe cetitorii loră cu acéstá faptă ruşin0să.

*
Era Sâmbătă cătră sérá, când Mitică, aprinsă la 

faţă, cu ochii întunecaţi, intra în odaia de durmită a 
Olgei, şi după ce o mësurà cu privirea pe ea şi pe ne- 
vastă-sa, grăi:

„Şi acum mai sunteţi în contra divorţului, şi
i
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acum mai cjiceţî, că Iorgu se va îndrepta?.. Mai alesü tu 
Mariţo, care’ltt ocroteai cu trupă, ou sufletö ? “

„Mitică, nu ne mai omorî cu divorţulă, nu mai 
turna din nou veninű pe sufletele nóstre. Értâ’lû şi 
de astă-dată; se va îndrepta!“

„Se va îndrepta?“ . .. dise Mitică aruncândă ne- 
vesti-si unü di ară pe masă. „Cetesce.şi vedî, cum a 
necinstită casa nostră!“

Cocóna Marita, cuprinsă de unű tremură, se 
uita la Mitică.

„Décá ar fi numai ce spună cjiarele, n’ar fi nimică,“ 
grăi Olga domolă.

„Aşa clici tu?“ vorbi Mitică rară şi cu o privire 
plină de amărăciune. „Dér când ţi-oiu spune, că elă 
a nenorocită şi pe Yeta? . . . Elă, elă ticălosulă de 
bärbatu-töu . .. Acum a plecată la mănăstire, a ple
cată la plimbare, şi pe lângă tóté câte mi*le-a făcută, 
mi-a mai läsatü pe gâtă o nouă poliţă, ce a dat’o 
unei Ovreice, unei Ovreice frumóse ... ! Elă, cânele 
acela de lingău, care v’a plăcută atâtă de multă ! .. 
Parcă’lă vâdă, pe ticălosulă, cum are së’ml între în 
casă cu faţa lui obrasnică şi cu înţepăturile lui de 
omă decărjută. Da! Aşa este . . . Mergeţi acum, nu mai 
plângeţi, mergeţi şi vorbiţi cu nenoröcita de Yeta, 
mergeţi şi vedeţi, ce s’a întâmplată înaintea ochiloră 
voştri, şi vedeţi-o cum zace sfârşită, vedeţi, ce lucruri 
drăgălaşe vë pregătesce omulă, pe care nu vreţi sö’lä 
depărtaţi din casă!“ grăi Mitică scărşnindă din dinţi. 
„De multă am băgată eu de sémâ, că are sé fiă 
rëu“, adause obosită Mitică şi clătina din capă în 
urma neveste-si şi a fie-si, cari eşiau din odaiă.

„Am sciutăeu“, qicea Mitică în sine. „Am sciută 
eu, că aşa sfârşită voră'ave ticăloşiile lui Iorgu. Dér

'
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unde este, să’lă sdrobescù c’o singură lovitură“, ter
mina elü .plimbâudu-se furiosö prin odaiă.

O trăsură cu patru cai se opri la portă. Se’n- 
torcea Iorgu delà mănăstire. Cocóna Marita îi eşi 
înainte şi cu lacrimile în ochi începu să’lă ocărască, 
începu sô. plângă, ér Iorgu rece de totü clise :

„Lasă-mS ’n pace ! “ şi o luă spre scări sô între
în casă.

„Nu te duce, lorgule, nu te duce, căci Mitică e 
turbată de mâniă. Nu ne aduce pe capă o nouă 
nenorocire.“

Cu. dispreţă se uită Iorgu la sócra-sa şi ue- 
voindű s’o asculte, urcă scările şi borborosindă nisce 
înjurături, intră în odaiă.

„Piei din faţa mea, ticăloşiile ! u strigă Mitică.
„Mai încetă, boerule, că n’ai de lucru cu argaţii 

lela moşiă!u
„Cum, miserabile, eşti încă şi obraznică după fap

tele tale criminale? La ocnă cu tine, acolo să’ţî is- 
păsescl păcatele! u strigă Mitică trămurândă, apucă 
ună scaună şi vrù sö’lä ridice asupra lui Iorgu. Dér 
puterile îlă părăsiră, dinţii îi clănţăni au în gură, faţa 
i-se înegrise, vorbele i-se opriră în grumază, şi cu 
scaunulă.în mână căcjîi josă ca lovită de ună trăsnetă.

'Ţipete îngrozitore se auriră. Cocóna Mariţa 
alergă în curte desperată, şi rupându’şî părulă, strigă : 
„ajutoră“.

Veniră în grabă slugile, servitórele, ér din pa- 
tulă din bucătăriă se ridică şi se propti pe côte sër- 

Veta şi se uita speriată pe feréstrá.
„Ce s’o fi întâmplată ?“ se auc}i vorba Olgei, care 

eşi din sufrageria, de lângă Veta.

mana



189

„Nimicö, Olgo“, grăi cocóna Marita şi fácú semnö 
babei Ilinchii sé nu lase pe Olga în odaia.

Baba Ilinca Ina pe Olga şi o duse ín iataculű 
ei, care era tocmai ín coltulű celălalta alü caselorö, 
aşa că nu putea audi nimicö.

Nisce femei din apropiere alergară înfcr’ajutorü ; 
doctorulö, care şedea peste drurnö, fù cliematö re
pede, dér tóté erau ínzadarö. Mitică era lovitö de 
apoplexiă.

„Nu i-am fácutű nimicö, d-le doctorö,“ t|icea spe- 
riatü Iorgu, şi de înv0lmăşit0, ce era, nu scia ce sé 
mai facă. Repeta într’una vorbele, că elő nu i-a fácutö 
nimica, ér cei de prin prejurö se văetau şi căutau së 
domoléscá pe cocóna Mariţa.

„Sé nu scie Olga“,.grăi íncetinelö cocóna Marita, 
desmetecindu-se din ameţela, în care căduse.

Pe când se petreceau acestea în casa boerului 
Mitică, unö agentö poliţienescă intra şi, punendö mâna 
pe Iorgu, cjise :

„Am ordinö sé te arestezö! D-ta ai fácutö plas
tografii. D-ta eşti íncurcatö şi într’o crimă întâmplată 
acum trei ani.u

Era o tomnă frumosă. Prin Octomvre unö vêntü
călduţ0 sufla într’i.na. Söménáturile crescuseră de-o 
palmă şi toţi arândaşii slobocjiseră vitele së păşiumscă 
răstavele de grâu, cari erau vesele şi mândre ca iarba, 
delà munte în luna lui Mai. Prin unele locuri omenii 
cosiau bucatele résárite, ca së nu iasă încă în tomnă 
primulö nodü alü paiului. Töranii erau plini de bu
curia, căci anulü acesta fusese cu berechetü, ér anulű 
viitorö avea sé fiă din plinö. Unii mai strujiau din

■íí
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porumbulü ce’lű aveau cu prisosinţă, ca së mai ducă 
la têrgü sô se aprovisioneze cu cele de lipsă, căci 
se apropia érna. Cârciumele erau pline, şi lăutarii 
carï câtă a fostü véra îşi bătuciseră pălmile la 
munca câmpului, luaseră din cui cobzele lord burtóse, 
naiulü înţîglatft şi scripca lătărâţă, şi’sî deprindiau 
degetele amorţite, cântândü ţăranii or ù di de 4* 
„Domnica“ séu la „E,ădiţa“.

Toţi erau în voiă bună, numai în casa cocónei 
Mariţa, în casa arendăşiţei era o tăcere omorîtore.

Coconulö Nicu, întorsü delà Parisü, încheia da- 
raverile moşiei, socotia pe argaţii, carï mai rămăse
seră după Sf. Dumitru, şi chibzuia alăturea cu ma* 
mă-sa, ce së facă pe viitorü, cum së urmeze cu afa
cerea şi cum së pună la cale tóté lucrurile, ca së 
mérgá bine şi së aibă sporű în tóté.

„Nu mai face atâtea planuri“, îi dicea câte
odată cocóna Mariţa zelosului ei fiu, când îlù vedea 
calculând Ö recolta anului vii tor ö. „Tóté suntü în voia 
lui Dumne4eu, şi ori câtü amü calcula noi mai 
nainte, totuşi nu putemü face altceva, decâtü së ne 
rugämü celui de süsü, ca së ne dea totü binele“.

Nicu cu tóté acestea nu’şî eşia din socotelile 
lui şi cu unü dorü nespusü de muncă, cu o poftă 
lacomă aştepta primăvara, ca së va4ă mai repede, 
cum vorü fi bucatele. Mergea pe la pădure, care 
acum era golaşe, se uita pe la vite, sta de vorbă cu 
ciobanii delà oi, mai spunea câte ceva vácarilorü, ér 
cu Marinű punea la cale cheltuelile, 
pentru ca së taiă pădurea cea 
de unde ar puté aduce muncitori mai harnici, mai 
pricepători şi mai ieftini, şi calcula stânjenii de lemne, 
ce i-ar putea scote din tăere.

Coconiţa Olga era mamă şi bucuria, ce o avea.

ce i-ar trebui 
mare. ’Lü întreba

1
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1
s ílűcând îşî clesmerda copilulű, pe Vladű, căci aşa 

botezase, nu era deplină, deórece îsî aducea aminte, 
că odată are sé fiă copilulű mare, are sé simtă, şi 
când o va întreba vr’odată, că unde este tatălă lui 
şi ea se va ruşina să’i spună, o desnădăjduire o cu
prindea şi cădea pe gânduri.

„Aşa a fostü së fiău, îşî dicea ea altă-dată sie-şl 
şi căuta a’şl abate gândurile din calea ästorü idei. 
Se cugeta ârăşî la crescerea, ce are së i-o dea 
copilului, se gândia când va ii băiată de şcolă, când 
va ii mare şi va trece esamenele de liceu şi va fi 
silită sô’lû trimită la universitate. Ilü vedea par’că în 
acea vérstá, şi se gândia cum va merge şi ea cu dên- 
sulű şi nu se va mai întorce din Bucurescî, pănă 
nu’lû va vedé terminată gata. De multe-orl se ocupa 
Olga cu astfelù de gânduri, şi din fericitele ei medi- 
taţiunî era deşteptată numai când îşi auclia copilulű 
plângêndù. ’Lű legăna íncetinelö, îi cânta domolü, 
şi’ltt adurmia în sărutări. Tótá diua era în stare së 
nu se mai deşlipescă de élű, singura fericire, ce o 
făcea së tresară, îi da curagiu, o îmbărbăta şi o fă
cea së simtă, că are pentru cine së trăiescă. Ea nu 
mai mersese la Buzëu delà îngropăciunea tatălui ei, 
şi nici airea nu mersese nicăirl ; era par’că s’ar fi în
chisă de cătră totă lumea, şi s’ar fi retrasă pentru 
totdéuna de ceilalţi omeni. Numai la lelea Smaranda 
mergea când şi când, sta cu ea de vorbă, îşi petre- 

timpulű în dulci amintiri, ér când nu’şî pu
tea lua copilulű cu sine, o chema în iataculă ei, şi’i 
istorisia câte ceva, îi spunea cu deosebire de bäiatulü 
ei, de crescerea, ce are së i-o dea, şi de cariera, ce 
are së i-o alégá. Era plină de fericire în astfelü de 
momente, şi numai când şi când o apucau gândurile,

cea

.=UTm ii fr



19k

mai alesü atunci, când lelea Smaranda ofta şi’şî plân
gea pe fiiulű ei.

„Vai coconiţă“, grăia une-orï bëtrêna Sma
randa, „de-ar fi tóté în lume aşa, după cum amö 
dori noi.... dér... nu-s aşa!u accentua ea cu totCi din- 
adinsulű şi cu lacrimele în ochi ofta şi elicea : „Uite, 
şi eu am avutü unü singurü bäiatü, şi delà o vreme 
nu a mai fostü cu putinţă, ca să fiu cu elù. Nu a 
fostö cu putinţă şi mă dóré, căcî spuníí dreptű, coco- 
niţă Olgo, nici la banii, ce mi’i mai trimite, nu mö mai 
ui tű cu plăcere. De atâta vreme n’a mai data pe 
acasă, de-atâta vreme nu l’am mai vöejutö şi träescü 
departe de elő. De multe-orl e mai bine sö n’ai co
pii, decâta aşa cum sunt eu. Iată, câtü am fostü 
cu elü! De când s’a dusü la învăţătură, am röraasü 
singură, ér acum, décá a isprăvitei şi s’a aşezată la 
Bucurescî, spune’ml ce bucuriă am de elil?11

Aşa o ducea Olga, dintr’o di într’alta, dér şi 
aceste clile încetară delà unü timpö, căcî lelea Sma
randa se bolnăvi, şi zăcea greu bolnavă de lin- 
góre. Nu mai putea merge pe la ea, decâtü 
numai pănă la ferestruica din spatele căşcidrei sale, 
se uita prin geamulù împrăfoşată şi printre pânzele 
paianjinilorü, şi când o vedea pe sărmana bătrână 
cuprinsă de dureri, nu scia cum sö o mai în
grijească ŞÎ ce doctorü sö’i mai aducă. Nu mai era 
nici o scăpare pentru biata bătrână, şi o durea sufle- 
tulü că nu póte întră la ea, şi’şl gândia că póte lelea 
Smaranda va fi cre4êndü că a uitat’o.

întreba pe nevasta dascălului Ionescu, când 
vrea să scie, ce mai face bătrâna, ér alteori, pe femea 
pădurarului, séu chiar pe Marinű, care desü mergea 
pe la Smaranda.

Intr’o 4i cătră sără întră învăţătorula Ionescu
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la ea ín iatacű şi’i arăta o depeşă delà Vladü din 
Bucurescï, în care’i făcea cunoscută, că are së vină 
grabnică. Audindă Olga, o lacrimă i-se rostogoli 
pe obrajii ei păliţi, şi unű oftată înăduşi în pieptulă 
ei sdruncinată, când se gândi, că are së se întêlnéscà 
cu Yladă.

„Sărmana Smaranda“, dise ea, dându’şî silinţă 
s0’şl ascundă nedumerirea, ce o cuprinsese.

După ce Ionescu plecà, Olga alergà la copilă, 
îlă lua în braţe, îlă săruta, şi vëdênda că i-a umplută 
mititelului obrajii cu lacrëmile sale, îlă şterse cu ba
tista şi grăi : „Ţie nu’ţî şedă bine lacrëmile !u ér după 
ce clise aceste vorbe începù së reciteze:

Ali! de ce nu eşti mai mare, ca së potù trăindă a’ţî spune, 
Së nu părăsesc! juneţea desfätärilorü nebune,

Visuri triste pe pămentă,
Care mai în totdéuna nu lasă decâtă cenuşa 
Unei inimi obosite, ce ne pune lângă uşa 

Negrului mormêntù.
Terminândă aceste versuri, clătina din capă şi 

apoi continua:
„Căci tu eşti simbolă de pace, de iubire, de credinţă,
„Şi nu ai nimică din lume, decâtă dulcea nesciinţă 

Şi suspinulü tëu firescă.*)
„Dulcea nesciinţă“, repeta ea privindă cu ochii 

mari la copilaşulă ei, pe care, după ce ’lă mai săruta 
odată, îlă aşedâ în lâgănă, începu a’lă legăna, a’i 
cânta, şi privirea îi rëmase dusă, gândindu-se la mul
tele suferinţe, ce le-a îndurată.

aacvrxx.
Vladă ajunse prea târziu. Pe mamă-sa o în

gropase şi aşa obosita, cum se dete josă din trăsură,

*) Din poesia lui N. Nicoleană: „Unui copilă în legănă.“
13
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merse la mormêntulü bătrânei sale mame, rëmase 
o bucată de vreme în meditaţii tainice, tăcea şi nu 
dicea nimicii cătră Marinü şi cătră dascálulö Ionescu, 
carï îlü întovărăşiseră. Se uita melancolicii la lutulű 
prospătă, ce era aruncată peste coseiugulă mame-si, 
se uita la bălăriile înalte, ce erau în curtea bisericii 
printre celelalte morminte. Stëtù astfelă câteva clipe, 
ér după aceea întrebă pe Ionescu şi pe Marină despre 
ultimele momente ale raame-si. Yladă asculta în tă
cere, ce’i spuneau aceştia.

Ii istorisiră, că cocóna Olga încă a însoţit’o la 
gropă, îi spuseră despre îngrijirea ce i-a dat’o Olga în 
timpulă din urmă, şi despre dorinţele ce le avea bă- 
trâna. In povestirea loră amintiră şi aceea, că Sma- 
randa doria multă să’lă mai vacjă încă-odată, şi că 
era de totă mâhnită, că a rămasă aşa de singură. 
De multe-orl se tânguia, că a avută ună singură 
băiată şi că şi acela a părăsit’o şi nicî măcară la pa- 
tulă morţii nu este lângă ea, së aibă o mângăere 
privindu’lă în cele din urmă clipe şi së’i închidă ochii 
când Dumnecfeu o va chema la sine.

„Cele 11 pogóne habnice, ce le avea după bărbată, 
după nenea Yladă, Dumnezeu së’lû ierte, ni-le-a lă
sată nouë, adecă mie şi lui Ionescu, căci noi amă 
fostă împrejurulă ei când şl-a dată sufletulă*, termina 
Marină cu istorisirea.

După o jumătate de oră, petrecută la îngro- 
pätöre, lua Yladă drumulă cătră casa Ionescului, unde 
voia să se culce peste nópte, ca să se odihnéscá, 
c&cî drumulă din Bucurescî şi pănă la moşiă îlă 
cam obosise. Yeniau tus-trei delà biserică şi, pe când 

aflau mäintea- casei lui Ionescu, sosi o servitóre 
delà curte, care’i spuse, că cocóna bătrână şi cea tê- 
nără îlă poftescă, ca să vină la curte, să rămână 
acolo peste nópte.

se
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Yladă se gâncli puţinii, ór mai apoi luându’şî 
rămasă bunii delà Marinû şi delà Ionescu, pleeà la 
cocóna Marita.

Când intrà, dëdù „bună diua", săruta mâna co- 
cónei Marita, dădu mâna cu Nicu, şi după primele 
vorbe, prin cari îşî spuseră durerea, ce o simtă cu 
toţii pentru perderea mamei sale, ílű poftiră în odaia 
de alături.

Pe când steteau astfelű de vorbă, intra şi Olga, şi 
cu gura pe jumătate, ca şi cum ar fi înecat’o ceva, 
merse la Vladö, îi dëdù mâna şi’şî spuse şi ea du
rerea, ce o împărtăşeşce pentru mórtea lelei Smarandei.

Yladù rëmase rece la vorbele Olgei, se uita în 
douë-trei rêndurï la ea, şi’şî făcu vorbă mai multă cu 
Nicu. Ilă întreba despre studiu, ér Nicu răspundea 
şi nu prea, şi spunea, că acum după mórtea tatălui 
său s’a retrasă la moşiă, muncesce şi simte o mare 
bucuriă, că în cele din urmă şî-a aflată o ocupaţiune 
de totă prielnică pentru firea lui.

Yladă aproba cele spuse de Nicu, îlă îmbărbăta 
şi’i spunea, că dăcă va fi harnică, are să o ducă de
parte.

Cocóna Mariţa se uita cu dragă la tênërulù 
Vladă, căci scia ea bine, că este ună băiată de totă 
cu minte şi modestă.

„Ai aucfită despre nenorocirea nostră?u începu 
cocóna Mariţa, ér Olga eşi afară când aucp. acestă în
cepută de vorbă.

Yladă se uitâ după Olga,
de-ocamdată altceva, decâtü răspunse cocónei Măriţii, 
că a arşiţei şi că destula de trista sfârşita a avuta 
bietultt coconulü Mitică, deră în cele din urmă să şl 
pună nădejdea în Dumnetjeu, cjicea Vladö, şi săoerce

căci asta este vieţa şi nu se pote

mişca, dór nu cjisese

să lupte mai departe, 
altfelă în lume.

’ir
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’Lü întreba apoi cocóna Mariţa, de unde a audită 
lucrurile acestea, ér Vladă rëspunse, că mai ântêiu a 
cetitücâte cevaîn <}iare, apoia aflată delà unüprietinü 
alü sëu, care fusese prin Buzëu, ér în cele din urmă 
a venitű la elő Veta, şi i-a spusü tóté lucrurile cu 
deamëruntulü. Ii aminti cocónei Mariţa, că Yeta este 
de totă nenorocită, că a ajutat’o de şî-a îngropaţii 
copilulű, şi că atunci când i-a spusö nenorocirile în
tâmplate în casa coconului Mitică, plângea amarü şi 
spunea, că a fostö alungată fără milă.

In cele din urmă Vladü trecù peste aceste amin
tiri dureróse şi intrâ în vorbă cu amiculü lui din co- 
pilăriă, îlü întrebâ de sănătate şi de mersulü trebilorü 
la moşiă.

!

„N’ai ideiă, cum îmi place vi0ţa delà moşiă“, 
începù Nicu. „Acuma vôdü, că eu mô ocupam de o 
carieră cu totului totü nepotrivită pentru mine, şi 
când më cugetă numai la casulü, că eu aşă fi eşită 
medică şi că familia ar fi trebuită së vêncjâ mai pe 
nimicü tóté acaretele, ce le aveam la moşiă, spună 
dreptă, Vlade, că mi-se pare, că de multă ar fi trebuită 
së înţelegă, că studiulă nu face pentru mine şi că 
afacerile moşiei, cu totă truda ce se cere, suntă lu
cruri mai potrivite, te facă neatêrnàtorü de nimenea 
şi’ţî aducă o mulţămire cu multă mai în grabă decâtă 
o altă ocupaţiune.“

„Aşa este, Nicule! Bine ai şi făcută. La ce 
atâta trudă cu învăţătura, când vecjî bine, că la noi 
încă nu se plătşsce din destulă.“

„Nu-i aşa, Vlade!.. Se plătesce încă prea multă, 
dér pentru mine era o cale prea depărtată pentru a 
ajunge la o reuşită pe placă.“

Multă mai vorbiră împreună Vladă cu Nicu, cu 
deosebire Vladă începù së spună despre ocupaţiunea sa
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de acum, despre o mulţime de tineri serioşi crescuţi în 
ţâră şi întorşi din streinëtate, despre clubulü literară, din 
care făcea şi elü parte, şi cu tóté că era obosită, rë- 
mase pănă târcjiu de vorbă cu prietinulû sëu din copi- 
lăriă, şi’şî reamintiră în acele clipe tóté câte le-au pă
ţiţii împreună.

A doua di de diminâţă Yladă se alia singură în 
odaia, unde se odihnise peste nópte, se uita la co
piile lui Yereşagin şi Makart, şi o lume de amintiri 
îi fugea prin minte. Se gândia la tóté câte le pe
trecuse în acéstá odaiă, la ilusiile ce le avea odi- 
nioră. şi se retrase la ună colţă alü meseiórei, pe 
care de atâtea-orî în vacanţe şî-a scrisă foileton ele 
lui f rum ose, şi cu gândulă era departe-departe în a- 
mintirea acelui timpű, söracű de griji şi bogată în 
fantasiă. Se cugeta la impresia, ce i-a făcut’o Olga 
erî, cum era de slăbită şi par’că lipsită de unele ca
lităţi frumóse, pe cari odinioră le vëijuse la ea. Acum 
se uita cu alţi ochi la ea, acuma o vedea aşa, după 
cum este, şi nu mai avea acelă păienjinişă, ce se lasă 
pe mintea cuiva, când inima îi este conducëtorû. ’Şl 
aducea aminte, că aseră i-a vöcjutű băiatulă Olgei, ună 
băiată frumosă şi plină de viâţă, şi par’că nu’şî putea 
da sémá, cum era elă la faţă, ce ochi avea şi 
sémënà. Scia, că este vioiu şi că’lă chiamă Vladă, 
şi acesta era de ajunsă, ca elă së stea puţină pe 
gânduri şi, deşi era destulă de seriosă, totuşi aşa în 
tăcere îşi punea întrebarea, că óre de ce şî-a botezată 
Olga copilulă cu numele Yladă. Ya fi fostă ună ca-

tóte acestea nu era în stare

cu cine

priţă, îşi cjicea elă, cu 
SÖ alunge din capulü sëu acostă veolnioä întrebare. 
Delà unü timpü luă în mână poesiile lui Erainescu, ce 

în cuförö, le deschise şi toomai pe cândle avusese
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se afla cu acéstá carte în mână, întră în odaiă Olga, 
şi după ce’i dëdù „bună diminéta,“ îlù întrebà, ce 
obicïnuesce a lua diminéta, ér Yladü închidêndü car 
tea rëspunse :

„Orî şi ce, coconă 01go!u
Olga tresări la aceste vorbe. Nicî-odată Yladü 

nu i-a disü „coconă“, căcî unde se deprinsese cu ea 
de când era mică, îi disese pănă acum totü pe nume. 
Nu’i căduse bine Olgei, dér cu tóté acestea îşi dete 
silinţa së se stâpânéscâ, aşa ca Yladü së nu bage de 
semă, că astă schimbare în purtarea lui o superă, şi 
de aceea grăi :

„A, cetesc! pe Eminescu?“ 
sera, ce ai cetitü !u

„Am cetitü poesia „O mamă“, dise Vladü scurtü, 
„şi apoi începusemü alta.“

„Care?“ întreba Olga apropiindu-se de mescioră.
„Asta“, grăi Yladü deschidêndü cartea.
Olga începù a ceti încetü :

„Pe lângă plopii fără soţti 
Adesea am trecutü,
Më cunosceau vecinii toţi,
Tu nu m’ai cunoscutü.

Sunt curiósá së

La geamulü tëu ce strălucea,
Privii atâtü. de desü:
O lume tdtă'nţelegea,
Tu nu m’ai înţelesă.

Olga nu mai ceti. Cunoscea acostă poesiă, în
chise cartea şi ochii i-se umplură de lacrimî ; eşi 
din odaiă, ér Yladü începù së se plimbe recitândü 
versurile :

„Căcî nu mai am de obicei, 
„Ca ’n, (filele acele,
„Së më îmbôtü şi de scântei 

„Din stele,
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„Căci astădl decă mai ascultü 
„Nimicurile aceste,
„’MÎ pare-o veche de demultü 

„Poveste.

După câtă-va vreme Olga se íntórse cu unu 
serviciu de ceaiu şi’lă puse pe masă. Se aşecla şi ea 
pe scaunü şi turna în cescï, ér Vladù îi mulţămi de 
totú politicosü, ceea ce nu-i cădii bine Olgei.

După ce stară câteva momente în tăcere, Vladű 
începù sö vorbéscá :

„Ce ai mai cetitü, coconă Olgo, eu ce te-ai mai
ocupatü ?u

Olga se uità eu nisce ocliï mari la Vladù, i 
părea, că nu l’a înţelesh bine, îi venia atâtù de streină 
acéstá întrebare, càcï de multü. forte de multù 
mai pusü mâna pe o carte seriósá.

„Te întrebû, cu ce te-ai mai ocupatü, ce cărţi 
noué ai mai cetitű ?u

i-se

nu a

Olga clătina din capű, îşi lăsa linguriţa în câşcă
şi grăi:

„N’am mai cetitü nimica de valóre. Aşa câte 
ceva de prin (Jiare, încolo chiar nimicü. Schiller, 
Güthe, Heine, şi toţi autorii români, câţi îi am, au 
römasű de mine neatinşî. Nici că m’am gânditü 
sö’ml dueö cărţile la Buzëu!“

„Şi de ce?u
„Ve(Jï, Vlade, tu nu scii câtü am suferitü eu..... 

Tu nu scii ce sorte am avutù eu, ce mï-a fostü scrisü
së suferü!“

Crecjï D-ta?u întreba Vladù rece şi se uita aşa
în trócőtü la Olga.
„Da, Vlade, credù!" Tu nu crée}!?
”eu? Nu'... Omulü este obicinuita a (jice tot- 

dóuna" cä aşa i-a fostü sórtea când se vede într’o neno-

cam
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rooire, mai multü ca së se mângăe pentru neprevederea 
sa... Nu-i vorbă, suntu lucrurï fatale, suntü lucruri, pe 
cari noi nu suntemű în stare së le veclemö şi së le chib- 
zuimü mai nainte, de sigurö pe acestea nu le putemü 
ocoli, nici abate din mersulă lorü, şi astfelű décá ne 
ajunge vre-o năpaste, putemü së încercămu a ne 
mângâia cu vorbele, că aşa a fostă së fiă. Dér în 
lucruri, pe cari ca omö cu minte le vedî destulă de 
bine, le simţi chiar, ba potă dice că scii, că au 
së ducă la ună sfârşită rëu, nu poţi së mai cjicl, că 
sórtea a hotărîtă. Nu, nicl-decum !.... Dér, coconă 
Olgo, së nu ne apucămă de dispute de acestea, căci 
ele fórte cu anevoiă ne-ară duce la ună resultată. 
Celă mai bună lucru este së lăsăm ă fiă-căruia gân
durile sale, şi së nu luâmü nimënui putinţa de a se 
mângâia.“

„Vecjl, Vlade, tu eşti astădî forte aspru. De ce 
së nu disputámü, décá mie ’mî face plăcere?!“ 

„Pentru-că.... sunt tristă!“
Olga îşi pleca ochii, începù së mestece în câşcă 

şi după puţinh grăi:
„Câtă ai de gândü së rëmâi pe la noi, Vlade?“ 
„Chiar acjî voiu pleca. Am şi oprită pe birja- 

rulă, căci am lucruri grabnice.“
„De ce n’ai vré së mai rëmâi?“
„Cocóná Olgo....“ vrù së vorbéscá, dér Olga 

îiă întrerupse şi’lă rugà së’i c]ică pe nume.
„Décá voiescî astfelă, atunci Olgo“, grăi Vladă 

cu voce mai tare, „Olgo, te întrebă, la ce aştt mai 
rômâné ?“

Olga îşi freca fruntea şi se uita duiostt în ochii
lui Vladă !

„La ce aşă mai rëmâné, Olgo?“ 
„Aşa este!“ 4ise Olga tristă.

.
:â
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„Am së mai punű la cale câte ceva. Pogónele 
părintesc! am së le dau lui Marinü şi lui Ionescu, 
după cum a fostö dorinţa mamei, şi apoi.... voiu 
pleca, căci më aştâptă afacerile mele în capitală.“

*
Cătră 12 ore se sui Vladű în birje şi era gata 

de plecare. Cocóna Marita era în cerdacű, Nicu era 
de-o parte a trăsurei, ér Olga de cealaltă. Câteva 
vorbe scurte de despărţire se mai schimbară acolea, 
ér Olga, uitându-se cu dragü la Vladű, grăi mişcată:

„Când mai vii pe la noi?“
„Nu sciu, Olgo!“ dise Vladű şi faţa i-se îngăl

beni. Era cuprinsü de o emoţiune, asa că elOînsu’şî 
nu scia cum de a disű vorbele acelea şi ar fi vrutü 
par’că së le îndrepte, dór nu putea.

Biijarulű mânà. Trecênd pe la biserică, Vladű îşi 
arunca ochii cătră mormêntulü mamei sale, clătina din 
capű, îşi strinse haina pe lângă corpű şi se gândia 
câtù de streinű a rómasű élű în lume.

Caii alergau nebunesce, ér Vladű îşi trase pălă
ria pe ochi, îşi puse mâna la capű şi’i era par’că 
ceva l’ar arde la inima. 'Şl îndrepta apoi privirile 
cătră satű, se mai vedea curtea boerului Mitică, o 
vedea pe Olga în mijloculü curţii, cum se uită după 
élű, cjäri şi pe Marinű şi pe Ionescu, şi după ce privi 
astfelű câteva momente încrunta odată din ochi, se în- 
tórse apoi cătră visitiu şi grăi:

„Mână strajnicű, birjarű!“

Olga, römasä singură, se simţia ceva mai bine 
capănă acum, căci ori câtü de mâhnită fusese, totuşi 
întelnirea cu Vladű i-a adusü mare mângăere. Rë- 
mase pe gânduri, şi par’că în c)iua aceea nu s’a mai 
ocupatû atâtù de multü cu copilulű ei, căci mereu
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căuta să’şl reamintéscá ce a vorbitö cu Vladü, ce i-a 
răspunsă şi voia s0’şî esplice conversaţia ce o înce
puseră despre sórte. Ea simţise ce a vrută se’i spună 
Vladű şi era óre-cum neîmpăcată cu sine, că n’a putută 
vorbi mai multă.

9

„Ore de ce va ii dăruită lui Marină şi lui Io- 
nescu pogónele părintesc!? Nu cumva acésta însem- 
nézá, că elă n’are së mai deaprin sată ?“ gândia Olga 
în sine.

]

:
:
I

Treceau filele réndurf-rêndurï, sëptëmânile tre
ceau, şi Olga ér îşi recâpëtà mulţămirea sa ; îş! vedea 
de afacerile casei, îş! îngrijia copilulă, pe care’lă ţinea 
nedeslipită de ea, cu tóté acestea nu era pentru ea 
nimică în lume, ce së o ii atrasă, ca së iasă din satö, 

mérgâ ea la cineva, ci sta totă cliua retrasă înde- 
,nicindu-se cu lucrări de totă felulă. începuse a’ş! 

.a biblioteca la revisiă, şi se apucase de cetită. De 
multe-orî, când venia câte cineva pe la moşiă, o în
treba de ce este aşa de retrasă de lume, dér ea nu 
răspundea multe, ci totdéuna cjicea : „că se simte des
tulă de bine şi singură.“ Ér când îi dau unii së 
înţelâgă că n’are së rëmânà totă astfelă, ci că mai 
încolo se va mărita, Olga se uita la ei şi le spunea, 
că nu va fi o a doua c}i lăsată de Dumnecjeu, ca ea së 
mai făcă ună astfelă de pasă.

„Nu cfîce aşa de botărîtă, cocóná Olgo“, îi c)*" 
ceau atunci cei de faţă, „căci nu scii cum ai să’ţî 
schimbi părerea.“

Aşa îi cjiceau numai streinii, pe când ai casei, 
cum era cocóna Mariţa şi Nicu, nu’i aminteau nimică 
de astfelă de lucruri, ci se bucurau, că o vëda sănă- 
tósá şi că se află în préjraa lorö.

] •
I

1
Veta venise ărăşî la moşiă. O chemase Olga,

Si/ .:
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după ce a auditü delà Yladü în ce miseriă trăiesce la 
Bucurescï.

Intr’una din dile se afla Olga singură cu Veta. 
După ce vorbiră multe de tóté din anii trecuţi, des
pre boerulù Mitică, despre Vladö, despre Smaranda, 
rămaseră amândouă tăcute şi gânditore. După o pausă 
Yeta arunca ochii la stăpână-sa şi observândü în 
degetulü ei unö inelű, se apropia de ea şi cu lacri
mile în ochi grăi:

„Vedî, coconă Olgo, acestü inelü îmi aduce aminte 
de mama; acestü inelü eu i-l’am datü coconului Mi
tică. Este pentru mine o aducere aminte de sărmana 
mea mamă, şi acum, când mă aflu 0răşî în casa D-Yós- 
tră, lângă D-ta, care ai o inimă atâtü de bună, îţi 
märturisescü, că simtü cea mai mare mulţămire, când 
védő, că D-ta porţi în degetű acestü inelü.“

Olga oftà. Incepù să învertescă inelulü în degetü
şi dise:

„Este unü dulce suvenir delà tata.“

Trecuseră doi ani de cld0 delà mórtea lui Mitică. 
Cocóna Mariţa era veselă, Nicu era arendaştt harnicü, 
ér Olga, care (ji00a mai în8inf0> c& vieţa ei nu mai 
încercă a doua oră a face pasulü căsătoriei, era mă
ritată. Vladü era bärbatulü ei şi Yeta credinciösä 
servitóre în casa lorü la Bucurescï.


