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Par’că eră ele primăvară ziua aceea de SO Ianuarie. In tră
sura largă în care ne simţi am foarte la îndemână', aci apucam 
la depănat firul câtorva cesliuni de interes public, aci tăcuţi, 
ne pierdeam privirile asupra frumoaselor privelişti d’aproapc 
şi dintre depărtatele zări...

Nespusă mulţumire străbatea în sufletele noastre dorite de li
bertate...

Din aerul curat şi din nemărginirea albastră picură o mai 
dulce şi mai simţită plăcere d’a trăi..

Ne-am înţeles că suntem poeţi, d-ta prin aceea că vrăjilc 
maréi Firi te înrăurian, prin aceea că rcdeucniai copilul ei ; 
eu, prin aceea că obicinuinţa mă făcea să pol prinde impre
siile în măsura câte unui vers.

In acea zi de aluneca ne-am înţeles şi mai de-aproape ca 
oameni de ideal ; ne-am simţit şi mai de aproape legaţi ca amici.

Şi fiindcă ne aflam în cuprinsul Moldovei, am ajuns aţi a- 
mănunţl şi cuprinsul romanului meu abia terminat.

Acest roman avea un titlu : „Victor Cozmiti“, care. nu mă 
midţumiă. Numele personagiului principal nu-mi înfăţişă şi ideea 
desfăşurată în scrierea mea. Ţi-am cerul dar sa fii naşul, să 
o botezi cu un titlu care să sintetizeze cuprinsul.

Erai adânc mişcat de cele ce-ţi povestisem.
Far'că le văd cum ţi ai întins privirile în depărtări, ca din' 

largul Firet să prinzi un nume, o inspiraţiune ce nu avusesem.
Şi mi-ai dat după câteva clipe ,,titlul" : eră o întreagă poemei 

de dureros adevăr : „Străin în ţara iui...“
Da, eră titlul ce-mi trebuia !
El rezumă şi complectă, în patru cuvinte, lot ce scrisesem în 

sule de pagini : de ţăran eră vorba în romanul meu, şi, ce e 
drept, aşă cum este ţăranul iu zilele noastre, aproape uitat şi 
necunoscut, este: Străin în ţara lui...

D tale dar îţi închin această scriere şi te rog s’o primeşti 
' ca dovadă de bun şi trainic prieteşug.

<9
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STRĂIN IN TARA LUI...'

PARTEA-I-a

I
Pe o coastă de deal înalt sunt aşezate casele satului 

Măineştii-Plopilor. Printre ele şi pe de marginea lor 
şerpuesc vr’o opt drumuri. Unele duc peste deal ; două 
în pădurile în care se răsfaţă satul ; celelalte în vr’o 
trei direcţiuni ale văei. Unul singur se îmbucă în şoseaua 
judeţeană.

Măineştii-Plopilor par o grădină, priviţi din vale:
— numai plopi, salcâmi şi sălcii.

In mijlocul satului se văd trei clădiri mai deosebite : 
primăria într’o parte, — de alta, şcoala, şi între ele, 
ceva mai sus, biserica.

Unul din drumuri purcede de la biserică în jos şi 
vine până la malul iazului, printre două rânduri de plopi.

Pe malul iazului e un rateş, de o parte a drumului, 
şi o moară de cea-l’altă parte.

Scrânciobul, îşi înalţă lângă han, pe o bătătură 
destul de largă, braţele fără poliţe.

Dă în toamnă.
Pădurile au început să’şi învrâsteze frunzişul.
E dimineaţă; cerul senin.
Cele din urmă pluguri pornesc din ograda proprie

tarului, cu grijă ca până în seară să dea gata un singur ... - 
lan ce a mai rămas nearat.
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Casa moşiei Măineşti e de curând clădită. In locul 
celei de odinioară, mare şi fără nici un gust, se ridică 
o vilă foarte drăgălaşă, cu două rânduri, care domină 
aripa stângă a satului.

O părticică din pădurea ce se întindeâ până la spatele 
vechei case, alcătueşte astăzi grădina, frumos împrej
muită.

Altă parte, tăiată şi curăţată, este, după chibzuiala 
proprietarului, aci lan de grâu, aci lan de porumb.

In aripa dreaptă a satului un logofăt bătrân al moşiei, 
şi-a clădit, din economiile lui, un rând de case pentru 
familia lui, — case modeste dar foarte încăpătoare şi 
curat ţinute.

Cu vr’o doi ani înainte de a se începe povestirea 
noastră, logofătul se pomeni c’un orăşan, — Dumhezeu 
ştie de pe unde, — că-i cere să-i vândă lui o parte 
din ograda cea mare, şi anume partea cea mai din 
deal, mai plină de pomi şi mai retrasă.

Preţul bun ce-i dădu orăşanul făcu pe logofăt să 
se învoiască.

Acuma, între copaci, pe locul acela, abia se iviâ, 
ca un cuib alb, o căsuţă, şi pe deasupra pomilor, 
cumpăna unei fântâni

La început, după ce orăşanul se aşezase în căsuţă, 
curiozitatea logofătului şi a sătenilor n’a fost mică.

Toţi se întrebară cu drept cuvânt: cine erâ ? Dece 
se aşezase în satul acesta ; cu ce trăia ?

Multe săptămâni dăduseră târcoale „casei de sus“, 
— cum îi ziceau toţi, — pe înserate mai ales şi ascul
taseră cu un fel de mirare adâncă, dar cu plăcere, 
duioasele cântece din vioară, ce străbateau din cuprinsul 
ogrăzii cu gard înalt, ori din căsuţă.
" Multe săptămâni, femeile sub chip de prieteşug, 
căutaseră să afle „ceva“, de la o bătrână, când aceasta 
veniâ la biserică, or când se ducea să cumpere unele 
lucruri de la dugheana din sat.

Insă dacă bătrâna se arăta foarte puţin mândră şi 
se dâ foarte bucuros în vorbă cu femeiele ce-i căutau 
cuvântul, — în privinţa ei şi a orăşanului se feriâ de 
ori-ce lămurire.

V
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In cele din urmă-şi orăşanul începuse să vie la 
biserică şi să-şi dea bună ziua cu preotul şi cu învă
ţătorul, ba chiar ascultase de câte-va ori şi Ia lecţiile 
acestuia, din clasă.

De înprietenire cu dânşii, ca şi cu logofătul, — 
nici vorbă însă.

Acuma se obişnuise lumea cu orăşanul tainic şi nu 
mai căută să afle cine e şi cum traeşte la el acasă.

Din o răceală cumplită, se întâmplă ca învăţătorul 
să moară, după vr’o câteva zile de zăcere.

La înmormântare se văzu şi „orăşanul", iar în biserică,
— spre mirarea tuturor, — acesta ţinu o scurtă cuvân
tare în care arătă rolul învăţătorului în sat şi, întru 
cât priviă pe cel răposat, cât era de bun învăţător şi 
că, pentru săteni, eră adevărată pierdere.

In aşa chip grăise, orăşanul tainic, în cât sătenii 
plânseseră, iar proprietarul .se apropiase de el ară- 
tându-i dorinţa de al cunoaşte.

— Puţin lucru o să însemne pentru dumneavoastră, 
domnule, cunoştinţa cu mine; cu toate acestea, vă 
mulţămesc de interesul ce-mi purtaţi.

— Păreţi om cu cunoştinţi şi cu creştere îngrijite, 
zise proprietarul, privindu-1 cu pătrundere şi curiozitate.

Orăşanul zâmbi cu tristeţe.
— Am fost, răspunse el.

•Apoi după o clipă, pe când proprietarul se pregătiă 
să-i facă o nouă întrebare :

— Ar depinde de dumneavoastră să mai pot fi ceva,
— zise el, puţin sfios. \

— Anume ce?
— Aş voi să nu sufere şcoala. Până se va găsi un 

titular care să ocupe catedra, v’aş ruga să mijlociţi a 
o suplini eu. — fără plată,, adaose repede.

Surprins de aşa neaşteptată propunere, proprietarul 
îl privi de sus până jos, foarte cercetător.

— Propunerea dumitale nu e greu de împlinit ; e ne- 
voe însă de oare-cari lămuriri.

— Fireşte, curiozitatea omenească... zise orăşanulîncet.
— Sunt împrejurări când ea trebue mulţumită, răs

punse proprietarul cu blândeţe. /

i\
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77 In marginile posibile, da ; vă rog dar să bine 
voiţi a mă primi mai pe seară acasă la dumneavoastră...

— Cu plăcere, răspunse proprietarul şi-i întinse 
mâna bucuros.

Aşa dar era să afle, cel puţin dânsul, cine era 
omul acesta cu înfăţişare cuviincioasă, cu graiul ales, 
doveditor de oare-care cultură. Poate era s’ajungă să 
cunoască şi motivul unei depărtări de lume, aşa de 
ciudată, pentru etatea lui.

Orăşanul nu-i părea să fi avut mai mult de patru
zeci de ani.

Vestea asta o şi spuse copilei lui de îndată ce pro
prietarul ajunse acasă.

Oricum, era o mică întâmplare menită să le întrerupă 
monotonia vieţii d’acasă.

II

Iacob Avenian era armean de origină. Măineştii- 
Plopilor, moşie frumoasă de vr’o zece mii de fălci, 
trecuse neştirbită şi neînstrăinată din generaţiune în 
generaţiune şi tot în neamul Avenienilor, prin alianţă 
între ei, ca rude.

Singurul, Iacob, se căsătorise cu româncă, depăr- 
tându-se de tradiţiune.

Singurul, el,.din aproape întreaga familie în viaţă, 
era generos din fire, suflet de artist, foarte puţin egoist, 
îndestul de filantrop încât să caute adeseori, el chiar, 
ocaziunea de a face bine, pentru plăcerea de a-1 face.

De aceea satul Măineştii-Plopilor, cu cătunele lui 
propăşiseră, se ridicaseră întru câtva prin buna lor 
stare, d’asupra celor-l’alte sate de pe moşiile megieşe.

Tot ce se vedea mai de seamă în Măineşti ca lucru 
public, se datoră domnului Iacob.

Ţăranii jurau în numele lui şi se rugau să’l noro- 
ciască Dumnezeu cu sănătate şi cu rodire 'înbelşugată 
în toate.

Rodirea, chip, nici odată nu lipsise. Mai multă ori 
mai puţină, —• vorba e, că totdeauna o avusese în cale.

Sănătatea însă nu-i rîdeâ de vr’o câţiva ani în casă.
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Nevasta lui, Mărgărinta, aceea pe care o iubise sta
tornic şi dulce, ajunsese paralitică de pe urma unei 
cumplite naşteri.

De atunci — şi nu erà mai puţin de cincisprezece 
ani, — veselie adevărata nu mai fusese în casă.

Intr’un rând medicii îi dăduseră încredinţare că peste 
un ari Mărgărinta eră să umble, pe deplin restabilită.

Nebun de bucurie, pusese numai decât de dărâmase 
casa veche şi clădise vila, "ca, la întoarcerea iubitei 
lui neveste, aceasta să găsiască un cuib nou, în care 
viaţa cea nouă să uite suferinţele vieţei de mai înainte.

Nenorocita martiră se întorsese însă, dacă nu tot 
atâta de suferindă, dar îndestul de neputincioasă.

Atât doar că o puteau plimba într’un cărucior drăguţ, 
prin casă şi prin grădină.

O rază de soare a vieţii lor întunecate, rămăsese 
fără doar şi poate, — Marioara.

Blondă ca mumă-sa, cu ochii negri ai tatălui ei, 
copila eră de o drăgălăşie rară, dacă nu tocmai de 
o frumuseţe de acelea care orbesc Ia moment.

Silită de împrejurări să înţeleagă foarte de timpuriu 
ce înseamnă a suferi şi de a fi în acelaş timp ne
schimbată mângâere a mumei bolnave şi a tatălui 
mâhnit adânc, — Marioara crescuse foarte plăpândă 
fiziceşte, dar de o energie sufletească de uimit.

Mai s’ar fi putut zice că ea n’a avut copilărie.
Rar om străin s’o fi văzut râzând sau jucându-se 

sgomotos cum e în firea copiilor.
Lângă mamă-sa însă nu găsiâ destule cuvinte prin 

care să-i arate iubirea şi* cu care s’o desmerde ; erâ 
de o veselie liniştită şi dulce, ca biata mamă-sa să 
nu o bănuiască de fel că ar suferi. Căuta să înveţe 
poveşti delà un om bătrân al curţii, pentru a le povesti 
a doua zi bolnavei ; — erâ dar nelipsită de lângâ dânsa, 
gata la fiecare clipă şă-i îndepliniască o dorinţă.

învăţase cele patru clase primare cu învăţătorul 
satului, iar patru clase de gimnaziu, în oraş, tot acasă, 
cu profesoare; în acest timp bolnava trebui să stea în 
Fălticeni.
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Marioara nu voise cu nici un chip să se ducă în 
pension, să se despartă de mumă-sa.

Pianul şi vioara îi erau foarte dragi ; — pianul 
pentru plăcerea mume-si,* care găsiâ o dulce alinare* 
în muzica ce făceâ pe acest instrument, odată favorit 
al ei ; vioara, plăcerea intimă a sa, care răspundea 
mai bine firii sale plăpânde, de o senzibilitate deosebită.

Nu-şi puteâ îndeplini însă decât foarte rar dorinţa 
de a cânta cu vioara, căci nu mai aveâ cine să-i mai 
arate şi s’o însoţiască şi la piano.

Tată-său îi promisese o guvernantă într’o zi ; ea 
nu primise.

O guvernantă par’că i-ar fi mai răpit din timpul ce 
trebuiâ să dea, bolnavei sale scumpe şi ar fi împe- 
dicat-o de a-şi avea acele puţine ore de singurătate 
când îi plăcea să viseze ori să citiască.

Delà venirea ciudatului „orăşan“ în Măineşti, Ma- 
rioara împărtăşise curiozitatea tatălui ei ; era un eve
niment, faţă cu uniformitatea vieţii lor.

De aceia când Iacob îi spuse cererea „orăşaniilui“ 
şi-i vesti venirea lui la ei, surprindere şi curiositate, 
cu mult mai mari, o cuprinseră.

Nu de puţine ori se interesase Marioara de acel 
„orăşan“ a cărui viaţă retrasă, aci, într’un sat depărtat, 
eră pentru dânsa o enigmă.

Logofătul îi povestise cât de frumos cântă din vioară,
' şi aceasta hotărâse numai de cât un fel de simpatie 

pentru el.
însoţită de logofăt, ascultase pe aproape, cu drag, 

mişcătoarele bucăţi cunoscute şi de ea, executate cu 
măestrie, de tainicul „orăşan“.

Dorinţa de a-1 cunoaşte nu şi-o arătase însă, ori 
cât se simţiâ de atrasă de acest lucru.

O opTiâ un simţimânt intim de ruşine şi de teamă 
că „orăşanul“ ar fi refuzat să renunţe la singurătate, 
al căreea farmec îl cunoştea şi dânsa.

Aştepta dar cu vădită nerăbdare să vină seara...
Vezi că... avea şi dânsa să-i facă o propunere, când 

îl va cunoaşte mai bine.
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* III

Soarele se lasă după dealul din faţă, roş de oboseală, 
pornit pe gânduri...

Par’că ştiâ că n’o să mai străluciască multe zile 
d’asupra acestei văi frumoase şi pe dealul -de pe care 
doi ochi, cu privirea melancolică, îl întâmpinau tot
deauna la rasăritu-i, cu dulce espresiune de bucurie.

Tonurile roşii-bronzate ale pădurilor păreau mult 
mai., roşii sub privirile lui de rămas-bun ; tonurile 
galbene păreau de aur, foarte uşor nuanţate de roşul 
apusului.

Peste toate colorile dealurilor şi văei acest asfinţit 
liniştit întindea o melancolie simţitoare.

Pe unele drumuri vitele urcau spre sat, doritoare 
de odihnă, — iar câte un dangăt de teleancă răsună 
din când în când scurt şi aspru faţă cu dulcea linişte.

Din deal, iazul se vedea ca o oglindă aburită, 
căci îl întunecau deja răsfrângerea în el a umbrelor 
serii.

Puţin încă, şi lătrături numeroase furară din farmecul 
asfinţitului, de şi erau vesele, ca la apropiatul vitelor 
de fiecare casă.

Din locuinţa din dreapta satului, ieşi pe din deal,’ 
un om îmbrăcat orăşeneşte foarte curat, dar şi fără 
nici o pretenţiune de „eleganţă“.

Purta un sacou cenuşiu-închis, vechiu dar bine 
păstrat, o jiletcă la fel cu pantalonii, de un albastru- 
închis. Pălăria cu margini late, umbriâ un chip brun- 
palid, încadrat de o barbă lungă puţin îngrijită.

Privirea ochilor de un albastru închis, era întune
coasă în clipele acestea, când omul se duceă cu 
capul aplecat ca sub povara unor gânduri mâhnitoare.

îndestul de înalt, potrivit de gros, vădia oarecare 
mlădiere în mişcări.

Se lămuriâ cevâ deosebit din întreaga lui înfăţişare ; 
însă pricepeai îndată că numai prea multa obişnuinţă' 
de. a gândi îl făcea să nu se ocupe îndestul cu îngri
ji re» de sine. _ i

Se opri o clipă, ~ când se văzu aproape de a
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intrà în una din liniile satului, de unde trebuiâ sa se 
ducă la casa proprietarului, — căci acolo părea că 
voia să ajungă, după direcţiunea ce luase.

Par’că se întrebă dacă nu eră mai bine să se întoarcă..."
Aruncă o privire lungă, întunecoasă, asupra casei 

ce-şi înălţă, liniştită vârfurile acoperemântului roşu, 
— ridică apoi din umeri, avu un zâmbet ciudat şi 
punând iarăşi capul în jos, purcese mai departe cu 
paşi înceţi.

Din Iăuntrul ogrăzilor câte un dulău, ori câte un 
coteiu alergau cu gândul să i latre: îl priviau mârâind 
şi se întorceau, ca şi cum trecătorul nu le insufla 
interes, nu plătiă cinstea unui lătrat al lor.

— Ei! „orăşanul“ ! îşi şoptiau ţăranii uitându-se 
după el, cu mirare.

— Unde naiba s’o fi ducând ?
— Se vede că a început să se mai omeniască.
— N’ar fi o minune, după cuvântul lui de la mort...
Pentru „orăşan“, nici par’că putea să întâmpine

vântul asemenea şoapte...
Eată’l în dreptul curţii proprietăreşti.
Tresări şi se uită înlăuntrul. I se păreă vrednică de 

privit mişcarea din fundul ogrăzii unde unele slugi 
mulgeau vacile, altele ţineau viţeii,—altele duceau boii 
şi plugurile la locurile lor.

Logofătul, fostul proprietar al locului casei lui, - - dă 
porunci, cu ochii în patru la toate. Nişte săteni strân
geau vre-o câteva ţoluri mari de pânză groasă ; alţii 
duceau oile în alt fund de ogradă ; doui, trei inşi 
alergau să prindă nişte păsări.

Felurite glasuri, felurite strigăte şi mişcări, în timp 
ce seara se lăsa din ce în ce, iar la asfinţit era numai 
o dungă roşie, uşor încondeiată de vr’o rază ce în
târziase să-şi urmeze stăpânul.

Logofătul zări pe „orăşanul“ stând înfipt în dreptul 
porţii, şi dădu fuga salutându-1 cu prietenie respec
tuoasă.

— Ai venit la boeru? Poftim.
— Cred că o să mă primiască.. răspunse „orăşanul“ 

c’un uşor zâmbet ironic,
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— Da cum nu ; poftim. Mi-a şi spus câ te aşteaptă,
. şi până la masă mai e timp.

După câteva clipe „orăşanul“, însfioşat puţin, aştepta 
într’o odae din rândul de. jos, fn care o lampă şi 
câteva lumânări împrăştiau lumină prea multă.

Iacob Avenian intră cu nişte ziare în mână pe care 
le aruncă pe masă şi întinse cu bunăvoinţă mâna, 
musafirului său aşteptat.

— Ia poftim şezi, domnule..,, începu Iacob.
Se opri o clipă zâmbind şi urmă : asta e curios. 

Noi ne-am vorbit astăzi fără să ne fi prezentat, după 
obiceiu.

— Curiozitatea în cazul de faţă e mai mult în 
faptul că, pc când eu vă cunosc numele şi ştiu cine 
sunteţi, dumneavoastră nu mi-I cunoaşteţi, dumnea
voastră nu ştiţi cine sunt, zise „orăşanul“ c’un zâmbet 
uşor ironic ce părea a-i fi foarte firesc, şi care’l prindea, 
de altmintrelea. Mă numesc Victor Cozmin, — nume care 
nu spune nimic, urmă „orăşanul“, după o clipă. Po
vestea vieţei mele a ajuns acum o banalitate, în această 
epocă de nervositate în toate. N’am învăţat nimic, după 
rânduiala stabilită : ştiu ceva din ceeace sufletul meu 
a ales potrivii cu gusturile lui. Am vrut să lupt aşa, în 
lumea iubitoare de fumuri şi de aparenţe, am vrut să 
lupt cu dorul de muncă cinstită şi conştientă, mândru 
fără a fi ţanţoş şi vanitos, ne primind sub nici un 
cuvânt, ce era nedrept şi făţarnic, şi am fost umilit, biruit, 
aruncat, insultat. Am căzut în adâncă melancolie ; m’am 
şters din rândul sgomotoaselor vieţuitoare ale oraşului 
şi am venit să trăesc aci, din puţinul meu agonisit 
cu greutate, atâta timp cât voiu putea trăi din el. Am 
o mamă domnule... Ea m’a înţeles pe deplin; mă 
iubeşte până la cea mai negândită jertfă ; a primit cu 
bucurie renunţarea mea la lume. Ducem amândoi viaţă 
plăcută, respectându-ne momentele de tristeţe, — fireşti 
unei asemenea vieţi, — ştiind apoi să ne mângâiăm 
şi să ne simţim mulţumiţi unul lângă altul. Vi 
părea, poate şi mai curios, ca de la întâia vorbă între 
noi, să mă desvăluesc aproape îii întregime ; însă mie 
îmi plac stările de lucruri limpezite dintr’o dată, ca

v

se va
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nu în* urmă, prin fel de fel de întrebări, să fiu silit a 
mă întoarce la amintiri supărătoare, la descripţiuni 
deşarte.

Mişcat, Iacob Avenian se ridică şi întinse mâna lui 
Cozmin.

— Iţi mulţumesc, domnule, de sinceritatea dumitale. 
Te cunosc şi eu aproape pe deplin şi te rog să pri
meşti prietenia mea, a unui om care ştie ce înseamnă 
a suferi şi a fi resemnat.

— Primesc prietenia aceasta cu singura condiţiune, 
domnule Avenian, adecă să nu mă smulgă din felul 
de viaţă ce mi-am hotărât.

— In chipul cum trăesc şi eu aci, la ţară, între copila 
mea, şi ;soţia de ani îndelungaţi bolnavă, am sperat o 
clipă să găsesc în prietenia dumitale şi tovărăşia su
fletească de toate zilele... Cu toate acestea îţi voiu 
respecta voinţa.

— Sunteţi inimă aleasă ; vă mulţumesc.
— Ori cum, urmă după un moment Iacob, doreşti 

să fii învăţător copiilor satului.. Tot e o depărtare 
de la singurătatea obişnuită.

— Este, în adevăr, şi nu este. In lumea aceasta mică 
şi mai ales simplă, a copiilor de ţară, mă voiu simţi 
tot atât de singur. In Ioc să vorbesc gândurilor mele, 
voiu vorbi unor minţi tinere care să mă înţeleagă, 
fără să răscoliască în pulberea sub care mi s’ascund 
alte gânduri. Când mă vor întreba, va fi ca să înveţe, 
nu ca să mă cunoască pe mine. Iar eu, mai nici 
nu voiu simţi deosebirea, între singur cu mine şi . 
singur cù ei.

Iacob Avenian nu-şi puteâ ascunde, că cu cât as
cultă pe omul acesta, cu atât mai multă simpatie 
dobândiă pentru el ; totuşi el urmă să-i rămâe încă în
destul de necunoscut. Simţiă că are de a face cu o na
tură cu mult mai bine înzestrată decât cum se descri
sese ea îpsăşi mai adineauri. I-o spuneau aceasta fruntea 
lui largă şi curată, privirile acelea pătrunzătoare, ori 
cât păreau ele învăluite de melancolie; i-o spuneau 
mlădierile foarte dulci ale glasului şi căldura cu care 

v sinceritatea lui se făcea să fie văzută ; i-o spunea,

%
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în cele de pe urmă, chipul ales în care se esprimă 
cu uşurinţă, părând iarăşi ceva firesc al lui.

— Văd că ai dreptate la toate, din felul cum judeci, 
îi zise Iacob, privindu-1 simpatic. Pentru împlinirea do- 
rinţii dumitale mă voi duce astăzi chiar, la oraş, să 
vorbesc cu prefectul.

— Şi cu revizorul şcolar, împlini Victor.
— Da, bine zici. Şi, cine ştie, — urmă Iacob — dacă 

nu-ţi vei schimbă vreodată chipul de a vedeâ. Poate 
să rămâi luminătorul acestui sat...

— Lasă că n’aşi voi aceasta, dar n’ar fi moral să 
iau dreptul unui normalist care s’a luptat cu absurdi
tăţile unui program, atâţia ani, pentru a-şi asigură o 
bucată de pâine. Pe urmă, să suplinesc o viaţă întreagă 
catedra aceasta, chiar de s’ar puteă, iarăşi nu aş voi, 
fiindcă nu m’aş duce la concurs : învăţaţii noştri 
oficiali nu m’ar găsi bun nici pentru o catedră de sat...

— Cu toate acestea, şi cu suplininţa ce ceri, nu 
crezi că va fi nevoe de oarecare acte pe care să Ie a- 
lâturi vre-unei pctiţiuni în regulă? *

— A ! da... eternele formalităţi... murmură Victor, în
cruntând sprincenile. Apoi, după o clipă : vei vedeâ, 
domnule Avenian, dacă nu le ajunge cumva un certi
ficat de şaple clase... La nevoe, le-aş puteă dă, cel 
mult dovadă... că sunt şi bacalaureat, termină el, apă
sând cu ironie asupra titlului din urmă.

Lui Iacob îi veni pe vârful limbei să mai întreb# 
ceva încă, dar se opri. începuse a bănui că pretinsul 

•neînvăţat aveă şi alt titlu de studii mai înalte. Lăsă 
viitorului însă a-i desvălui treptat, ciudata complexitate, 
ce aveă înaintea lui, sub numele de Victor Cozmin.

Se auzi atunci o bătae uşurică în uşă.
— Intră, strigă Iacob. ^
Drăgălaşa copilă a casei se ivi cu înfăţişarea foarte 

sfioasă.
— Domnul Victor Cosmin, Marioaro. — Copila mea, 

singura mea bucurie, adaose apoi, sărutând-o cu căl
dură pe amândoi obrajii... \

—îmi pare bine,'domnule, zise ea cu glas uşor tre-

c
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murător, care păru că impresionează pe Victor prin 
curăţia şi dulceaţa timbrului.

— Nu mai puţin, domnişoară, răspunse el, abia a- 
tingându-i mâna, cu răceală vădită, fără să se ridice 
de pe scaun.

Aceasta surprinse pe Iacob, iar copilei îi făcu im- 
presiunea rea.

— O să-mi daţi voe să vă las, zise Cozmin, ridi- 
cându-se.
. Dar Marioara venise cu o hotărâre: să vorbiască 
„orăşanului“, de vioară. Biruindu-şi impresiunea ne
plăcută de adineauri, îl privi in chip prietenos, de vreme 
ce eră să vorbiască artistului, şi grăi :

— Cântaţi pe vioară cu o espresiune admirabilă, 
domnule... Am avut plăcerea să. vă ascult de câteva 
ori, pe când mă plimbam pe lângă locuinţa dumnea
voastră.

— Nu ştiam că sunetul vioarei mele străbatea atât 
de departe, încât să aibă ascultători, răspunse el tot 
atât de rece.

Apoi, fără să priviască la tânăra copilă care se îngăl
benise, atinsă de acea lipsă de politeţă, salută cu ră
ceală pe Avenian, şi mai surprins, abia se înclină fetei 
şi ieşi, condus de Iacob până Ia scară.

Nici un cuvânt, la plecarea de aci, nici un nou salut.
Avenian îl privi cum îşi- luă drumul cu capul ple

cat, întunecos la chip, şi murmură :
— Ciudat om ! foarte ciudat...
Când se întoarse să intre, văzu pe Marioara la spa

tele lui.
Copila, şi el, se priviră o clipă....
— De ce-a fost aşa cu mine, tată ? întrebă ea, cu 

tristeţă.
— Trebue să fim iertători faţă c’un om pe care 

ram silit întru câtva să ni se facă cunoscut, răspunse 
Iacob, strângându-şi la sân pe drăgălaşa „Senzitivă“, 
cum o numiâ el.

—■ Dar cine e? întrebă Marioara cu puţină aprin
dere, care arătă ciuda că fusese, ori cum, nesocotită.

— Un om c&rë trebue să fi suferit foarte mult, răs-

. p
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punse Iacob, gânditor. Apoi adaose repede: asta nu 
trebue să te impresioneze de fel, copila mea. Rămâie 
singuratecei vieţi ce şi-a dat, şi pentru noi, acelaş ne
cunoscut de până eri. v

IV
, Pădurile, în mare parte rămăseseră numai crăngi 
goale, pe care ici colo mai mijiâ câte o frunză galbenă 
scorojită.

Acum de dimineaţă, păreau suflate cu argint. Aşa 
toţi copacii satului, aşa acoperemânturile caselor ; aşa 
întreagă înfăţişarea dealurilor şi a văiei, până departe, 
era sură.

După mai mult de două săptămâni de ploi mărunte 
şi reci, cerul se limpezise în timpul nopţii şi bruma 
căzuse groasă.

La ivirea celor d’întâi raze, dealuri şi vale se păreau 
numai o scânteiere.

Erâ un râs alb, de bucurie, al acestor locuri bătute 
atâta timp de vânturi şi de ploi.

Ploi binefăcătoare de altmintrelea, pentru grâul care 
se aşeza bine în sânul lanurilor, talent al muncii, ce 
avea să deă înzecit de mult.

Clopotele bisericii începură să grăiască dealurilor, 
care le răspundeau cu propriul lor sunet, mai înăbu
şit? vestindu-le ziua Domnului.

Calea bisericii se semănâ déjà de sătenii- şi de să- 
tencele doritori a mulţăml Domnului pentru cele vă
zute şi pentru cele în aşteptare.

Şi-i mânâ iarăşi către Sfântul loc'aş curiozitatea să 
vadă pe „orăşanul“, pe domnul Cozmin ; îi ştiau a- 
cuma numele.

Domnul Cozmin erâ doar învăţătorul şcoalei.^
Copiii déjà spuseseră pe' acasă că „domnuM ăsta îi 

învaţă mai bine decât răposatul ; mai spuseseră apoi, 
c’un fel de respect şi de uimire, că le grăiâ aşa de 
lămurit şi aşa de blând, încât nu le veniâ nici de fel 
să-şi mai “deâ ghionturi pe sub bancă, ori să mai a- 
runce pe furiş, unul în altul cu gogoloaşe de hârtie.
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Adevărul eră, că de vr’o zece zile, fără voea lor, 
luaseră seama şi părinţii, că pe acasă copiii învăţau 
mai mult acum.

Oricât de nepăsător încă, întru ce priveşte şcoala, 
ţăranul simte deosebirea repede şi prinde gust şi in
teres de carte pentru copiii Iui.

Aceasta eră întâia Duminică pentru care domnul 
Cozmin vestise pe copii să vie la şcoală, să se ducă % 
cu dânsul la biserică, lucru care plăcuse preotului.

De răposatul avusese să se plângă adeseori în pri
vinţa aceasta.

De aceea, preotul pregăti predică, în care aduse 
laude noului învăţător ; în care, sfătui pe săteni să 
aibă mai multă grijă de copii şi să deà mai multă 
luare aminte bisericii şi şcoalei, singurele isvoare de 
folos vieţii.

După biserică, Cozmin se întoarse la şcoală, urmat 
de mai toţi părinţii copiilor.

lacob şi copila lui se amestecară printre ei, înţeleşi 
amândoi să se feriască a fi văzuţi de Cozmin.

Erau curioşi de ceeace avea să se petreacă la şcoală'.
Fetele erau conduse de învăţătoare, soţia celui ră

posat.
Cozmin pofti pe copii să se aşeze pe bănci : pă

rinţii, cari pe lângă ei, cari în picioare, între păreţi şi 
bănci, îşi făcură loc cum putură.

lacob şi Marioara se strecurară, şoptind sătenilor 
că vor să stea între dânşii, neluaţi în seamă.

Cozmin, ori că-i văzuse, ori că nu, se urcă pe ca
tedră, după ce îşi dădu seama că toţi sunt la locul lor.

Se fâcù numaidecât tăcere.
— Copii, începu el, cu faţa luminoasă, cu ochii blânzi, 

cu zâmbet plin de bunătate, — închipuiţi-vă c’aţi fi a- 
casă de’naintea vetrei, ori la vr’o şezătoare. Nu-i aşa 
că vi-i dor atuncea de căte-o poveste? Afară-i frig; 
de’naintea vetrei călduţ. Cu ce drag s’ascultă povestea 
pornită din gură sfătoasă !

Uite, cam un fel de poveste am şi eu de gând să 
vă spun, în fiecare Duminecă, după ce vom ieşi delà 
biserică.
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Aşa, de pildă, a fost ci-că demult o ţară care se 
chemă Moldova ; şi ţara asta eră vecină cu alta care 
se chemă Valahia. Care cum s’ar prinde, străinii îi 
ziceau Valahia, dar oamenii dintr’însa apucaseră "nu
mele de Ţara Românească ori Muntenia. Pasă-mi-te, 
copii, şi oamenii din Moldova şi oamenii din Mun
tenia, grăiau tot la un fel ; se potriviau la port şi se 
mai potriviau şi la gând. Luptaseră ei, pe vremuri, 
cu Turcii, cu Tătarii, cu Leşii, cu Ungurii, — cu tot 
felul de liote; ba se luptaseră împreună, fiindcă vrăş
maşii de cari am pomenit, vârau pricini între cei din 
Moldova şi cei din Ţara Românească. Ce ,să . vedeţi 
copii, şi dumneavoastră oameni buni ? Iacă începură 
să-şi deschiză ochii Moldovenii şi cu Muntenii că sunt 
fraţi, de-un tată şi de-o mamă. Unora le eră dragă Mol
dova şi celor-lalţi Muntenia. Dar dacă erau fraţi, dece 

^ să nu le fie dragă Muntenilor Moldova şi Moldove
nilor Muntenia? Nu’i aşa? Şi într’o bună dimineaţa, 
după ce se socotiră, după ce se chibzuită, făcură tot 
o apă amândouă ţările. Asta* s’a întâmplat în 1859, 
cum ar veni astăzi două zeci şi .şase de ani ; şi-şi bo
tezară ţara asta mare, făcută din două : România. In - 
ziua de 24 Ianuarie 1859, adică 18 zile după Bobo
tează, se porni svon în lume de aşa faptă care se 
chiamă Unire, adică înfrăţire. Să ţineţi minte, copii, 
ziua asta, fiindcă e sărbăroare mare pentru neamul 
nostru; să ţineţi minte că Vodă al Ţării-a fost atunci 
Cuza, domn bun, inimă românească cu dragoste de v , 
ţara noastră.

Astăzi, copii, voi trăiţi în România. In România v’aţi 
născut, sunteţi Români.

O Ţară se mai chiamă şi Patrie, adică loc părintesc, 
unde părinţii noştri au trăit din neam în neam.

Patria noastră România are un târg mare care se 
cheamă Capitală, adică târgul de frunte, în care lo-.

V cueşte Domnul Ţării, întâiul târg din Ţară şi târgul 
ăsta e Bucureştii.

Pe urmă vin alte târguri, mari şi mici, de care o 
să fie vorbă altădată.

Ţara noastră e împărţită în judeţe. Da adecă dece 
împărţită aşa, — vă întrebaţi poate în gând ?
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Uite dece : să luăm ca pildă moşia boerului. Ca să 
poată fi semănată la timp, nu’i aşa că e împărţită moşia ■ 
în lanuri ? Pe unele se seamănă popuşoiu, pe altele 
grâu ? Fiecare loc depe moşie are câte un nume, nu’i 
aşa? Colea se chiamă valea Boului, dincoace dealul 
Şuviţa, ici Ia Plopi, mai dincolo Gâţu... Şi au nume 
fiecare ca să cunoască oamenii mai bine fiecare loc 
şi să-l deosebiască pe unul de altul.

Tot aşa şi ţara s’a împărţit în locuri mari, care s’au 
numit după cum v’am spus judeţe şi fiecărui judeţ s’a 
dat câte un nume.

Judeţul nostru bunăoară, — se chiamă cum ?
— Suceava ! strigară copiii.
— Suceava, aşa se chiamă judeţul nostru, copii, iar 

capitala lui, adecă târgul de frunte al judeţului nostru, 
se chiamă...

— Fălticeni, strigară copiii.
— Aşa se chiamă : Fălticeni. Dar nu toată lumea 

poate să steâ la târg. Părinţii voştri cari muncesc la 
câmp, puteau ei să-şi aibă căsuţele în târg ? Nu. S’au 
aşezat unde munciau ; — şi, fiindcă s’au făcut mai 
multe case la un loc, se chiamă că s’a alcătuit un sat, 
şi satului îi mai zice şi comună. Fiecare sat are şi el 
numele lui, şi satului nostru îi zice...

— Măineştii-Plopilor... strigară copiii.
— Şi-i zice aşa, ca să se deosebiască de satul 

Măineştii-de-peste deal. Tot aşa şi în sat nu puteau 
să stea toţi. S’au strâns pe aproape de el alji români, 
şi casele mai puţine la număr, au alcătuit cătune, cum 
buhioară avem noi cătunele Merii şi Lasca. Şi cătu
nele astea se chiamă că sunt tot din comuna Măineştii- 
PJopilor.

Care va să zică, copii, avem cătunul, sătul, târgul, 
judeţul, Ţara sau Patria.

Mă rog, vi-i drag v,ouă satul vostru Măineştii- 
Plopilor ? Vi-i drag ?

— Da, da...
— Dece vi-i drag? fiindcă v’aţi născut în el, fiindcă 

în el vi-i casa părintească şi în el o să trăiţi cum au 
trăit părinţii voştri. Trebue să vă fie dragi şi celelalte
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sate, fiindcă sunt toate în Ţara voastră ; trebue să vă 
fie dragă Patria, România, fiindcă în ea se cuprind 
aceste sate şi târguşoare în care toţi oamenii sunt 
români.

Dar cum o să arătaţi, e vorba, dragostea asta a. 
voastră ? Fiindcă vi-i drag ogorul vostru, îl araţi, îl 
semănaţi la timp ; fiindcă vi-i dragă casa părintească, 
ajutaţi părinţilor s’o lipia^că, s’o văruiască, să fie 
totdeauna curată.

Pentru că vi-i dragă Patria, trebue sa vă silfţi să 
ascultaţi, trebue să ascultaţi pe părinţii voştri, să le 
ţineţi în seamă sfaturile, şi tot ce veţi face, cu dragă 
inimă să faceţi. '

Aşa o să ajungeţi mari şi, toţi la un loc, să trăiţi 
în bună pace; şi toţi Ia un loc să vă daţi mână de 
ajutor ca să aveţi drumuri bune în sat şi în judeţ; să 
aveţi care bune şi să învăţaţi chiar voi să vi Ie faceţi ; 
să aveţi case luminoase şi curate, să aveţi vite pe 
care să le îngrijiţi bine, pe care să nu Ie chinuiţi.

Aşa, o să vă duceţi la oaste nu cu frică ci cu inima 
toată, ca să învăţaţi cum să vă apăraţi Ţara, în timp 
de răsboiu ; iar la oaste să fiţi ascultători şi cu mintea 
deschisă la toate poveţele şi învăţăturile ostăşeşti, şi 
cuminţi să vă întoarceţi pe acasă, după trei ani de 
militărie, tot cu aceeaşi tragere de inimă să îngrijiţi 
de casă, de ogor, de vite, de satul vostru şi de voi^

Dacă le faceţi toate astea cu răbdare, cu bunătate 
de suflet, cu cuminţenie, — însemnează că v’aţi făcut 
datoria către Patrie, că vi-i dragă Patria — şi toţi, mari 
şi mici, trebue să vă iubiţi Patria, fiindcă sunteţi 
Români.

Asta mi-i povestea pentru ziua de azi, copii. Du- 
ccţi-vă pe acasă şi în gândul vostru să rămâe ce v’âm 
povestit, cum rămâne firul de grâu în ogorul bun, ca 
să rodiască mai apoi cu ajutorul lui Dumnezeu.

— Să trăeşti I Să trăeşti, strigară sătenii, pe chipul 
cărora străluciâ mulţumirea că au ascultat şi au înţeles.

lacob Avenian şi Marioara voiră să-i mulţumiască ' 
pentru asemenea lecţie. Dar deja Cozmin se strecurase.

Când luară seama, îl văzură urcând la deal, cu a- 
celaş umblet, cu capul plecat ca sub povară. v
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V
In seara acelei Dumineci, Marioara, văzând că mu- 

mă-sa aţipise, se retrase în odaea ei pentru câteva 
momente.

Cu fruntea rezemată pe o mână, într’un fotoliu, din
colo de roata de lumină ce făceâ lampa depe masă,
— copila stâ pe gânduri...

La urechile ei ajungeau, ca din depărtare, cuvinte 
auzite, cuvinte spuse cu o simplitate şi c’un graiu 
plăcut care mergeau la inimă.

Erau lucruri cunoscute ei şi, totuşi, îi păreau nouă, 
căci erau însufleţite de anume însuşiri.

Cuvintele apoi se adunau par’că într’un chip ciudat, 
înaintea ochilor ei, şi alcătuiau o făptură omenească, 
cunoscută şi aceasta, — alta însă părându-i.

Vedea bine pe Cozmin, aflându-se în casă la dânşii,
— şi pe Cozmin cuvântând de pe catedră, însufleţit 
de dorul de a fi folositor.

Cine, la urma urmei, era omul acesta ?
întâlnise puţini oameni tineri şi mai în etate, delà 

cari prinsese în treacăt cuvinte măgulitoare, dar care 
nu i se lipiseră de inimă. Le uitase odată cu chipurile 
celor ce i Ie spusereră.

De ce nu putea să uite pe acestea auzite delà Cozmin, 
şr care, câtuşi de puţin, nu-i fuseseră adresate?

Pentru ce, cu o stăruinţă de mirat, chipul Iui luminos 
i se aşeza înainte mereu ?

Când ridică fruntea, ca să se scuture par’că de a- 
semenea ivire, tresări : lângă uşa era tatăl ei ; o privea 
cu curiozitate şi îngrijire.

— Adormiseşi ? o întrebă el, sau nu ţi-e bine, dră
guţa tati ?

Şi se apropie de dânsa, luându-i mâinile într ale Iui.
Ea se înroşi, plecă o clipă fruntea, apoi, cu since- 

' ritatea firii sale, răspunse:
_ Nu tată; mă gândiam la lecţia de astăzi şi la

domnul Cozmin. Eu nu pot pricepe de fel pe omul 
acesta.

/
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— Pentru ce ai voi să-l pricepi, drăguţa tati, când 
el voeşte să rămâe necunoscut?

— E fără voea mea, o recunosc, tată ; cu toate a- 
cestea, nu-mi pot birui curiozitatea.

— O ! Senzitiva mea drăgălaşă ! Cum te impresio
nează pe tine, mai mult decât trebue, unele lucruri ! 
Să admit că am şti, şi tu, şi eu, cine este. La ce 
ne-ar folosi ?... Să ne mulţumim a ni-1 închipui după 
cele ce vedem că face pentru sat, şi să-i dăm impor
tanţa acestor fapte, totuşi fără a ni-1 apropià mai mult 
decât vrea el.

— Ai dreptate, tată, răspunse copila...
Misterios lucru e însă că, un gând umblă să rămâe 

în noi, după ce şi-a făcut loc.
Iacob zâmbi.
— Şi mai misterios lucru îmi pare că prea mult te 

preocupă un om aşa de puţin sociabil, aşa de puţin' 
politicos.

Marioara înţelese aluziunea şf se înroşi ; apoi se 
anină de braţul lui tată-său şi ieşi cu el.

— In adevăr, se gândi copila, foarte puţin politicos^
•r s’a purtat cu mine atunci, — şi se simţi înciudată.

Aceasta nu o opri ca în Dumineca următoare, după, 
biserică, să roage pe tată-său să o ducă la şcoală. .

— Zău, ca distracţiune tată dragă, —îşi sprijini ea 
rugăciunea. Omul nu mai mă preocupă.

— Adevărat e, drăguţă? întrebă Iacob, privind-o lung. .
—- Vai, tată, să te fi îndoind oare? Atunci nu mai 

merg.
— Ba da, ba da.. să mergem. Mărturisesc şi eu că ' 

mire drag s’asçult pe sălbatc.cul ăsta.

Sala deja eră aproape plină, pe de laturile băncilor. 
Mulţi săteni se grăbiseră să iasă mai degrabă din bi
serică, îndată ce preotul terminase leturghia.

Eră de mirat cum aşa de curând să-şi schimbe sa-' 
tenii obiceiul de a umple, cârciuma, după biserică.^

Ce putere avusese cuvântarea lui Co.zmin, de năs
cuse în săteni interesul acesta?'

V
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Intàiu, nici vorbă, fusese curiozitatea, nu atât pentru 
ce puteau s’audă, cât pentru omul delà care erâ să 
audă ceva.

Iar când le-a ajuns Ia urechi nu numai aşa de lă
murit, ce spunea, — dar şi cu înfăţişarea aceea, cu 
privirea, cu glasul mai ales, cu care dânsul spuneă, 
— fără voea lor se simţiră prinşi de inimă.

In Dumineca asta îi aduceâ dorul. înrâurirea, până 
la puterea de vrajă, a omului acestuia, îi aduceâ.

Iată sala plină. Copii, băeţi şi fete, cum îl văzură 
intrând, cu pornire de dragoste, fără să se fi înţeles 
între ei, îi strigară: să trăeşi ! Le venise momentan în 
minte strigătul părinţilor delà capătul povestei din 
rândul trecut.

Până se urcă Cozmin pe catedră, chipul i se şi 
schimbă senin, blând, dulce...

Tăcerea se aşeză într’o clipă : copii şi oameni mari 
se făcură numai ochi şi urechi.

Da, da, Iacob Avenian putu să-l surprindă pe Cozmin, 
emoţionat. Şi erâ, în adevăr, în prima clipă când în
cepu să grăiască ; îl arătă glasul. Ce e drept, luarea , 
aminte, interesul, strigătul copiilor ce-1 ghicise a fi iz-0 
vorît atunci, cald şi sincer, — îl mişcase.

Cozmin, le grăi în ziua aceea de neamul românesc 
întreg, de purcederea lui ; de cine au fost strămoşii . 
Daci şi Romani ; de chipul cum a putut să se ţie pe 
lume neamul nostru, — toate având ca motiv : dra
gostea de ţară. Le vorbi de Transilvania, Bucovina, 
Basarabia, — de fraţii cari suferă ; le lămuri cari ne 
sunt vrăjmaşii cei mai primejdioşi ai vieţii noastre ca 
naţiune, şi termină, dovedindu-le că.numai prin noi, 
vom putea trăi, că numai noi ne putem ridica ţara; 
sprijinindu-ne unul pe altul, luptând cu adevărată fră
ţie om lângă om, sat lângă sat, judeţ lângă judeţ.

Se oprise chiar, când, un copil mai mărişor, întrebă 
cu curaj :

— Domnule, da adecă n’ani putea să luăm delà 
vrăjmaşi ţărişoarele celea care sunt ale noastre?

Cozmiii zâmbi şi începu a vorbi din nou arătându-Ie 
idealul naţional, Iămurindu-li-1 şi ajungând la înche-
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ierea: când îşi vor dâ osteneala să le fie înfloritoare 
toate cele de aproape vieţii lor, —toţi ştiind carte şi 
rămânând la plug, toţi săritori pentru unul şi fiecare 
cu gând bun pentru toţi, atunci se va puteâ ca visul 
să fie aevea: toţi românii într’o singură ţară mare şi 
puternică.

O ! ce însufleţire era în înfăţişarea tuturor !...
Toată ziua aceea n’a fost altă vorbă în sat, pe-acasă, 

ori în cetele depe linii, intre copii cât şi între cei măi 
bătrâni, —* decât de vrăjmaşii cari trebuiau mâncaţi 
fripţi, şi de o singură Ţară mare şi mândră, care să 
Ie fie tuturora spre bine.

Către seară, pe când soarele erâ nnmai de o suliţă 
la asfinţit, Marioara îşi anină braţele de un braţ al 
lui Iacob, şi cu una din acele priviri care mişca adânc 
inima lui de t^tă, îi zise fără turburare :

— Haide să ne plimbăm. Vrei ?... Mama mi-a dat voe.
— Pe unde să ne plimbăm, drăguţă?
— Pe unde ! Vezi că eşti curios ? vino cu mine... 

Cu cât ne-om sui mai tare, la deal, cu atât o să vedem 
mai bine cum apune de frumos soarele.

Intâiu, în adevăr, i se pără că aceasta erâ intenţiunea 
curată a Marioarei : urcară spre culmea dealului aproape 
în linie dreaptă.

Pe nesimţite însă tot vorbindu-i şi făcându-1 să pri- 
viască apusul, Marioara cobora spre partea dreaptă 
a satului.

Când i se păru ei locul potrivit pentru împlinirea 
gândului ascuns, se opri şi rămase în aşteptare, cu 
privirea pierdută în zarea asfinţitului.

Erâ negrăit de frumoasă în atitudinea ei, luminată 
de viua roşaţă cu care apusul semăna această culme ; 
erâ frumos acest capăt de zi, în liniştea ce picură din 
înălţimile senine şi pe care pământul nu o turbură 
prin nimica străin.

De odată Marioara apucă braţul lui Iacob.
— Ascultă tată, ascultă., şi cu degetul îi arătă o 

direcţiune...
Din casa cea din urmă, căreea încă nu-i luase Iacob

2
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seama, purcedeau nişte melancolice şi dulci sunete de 
vioară.

Atunci Iacob înţelese, dar nu grăi şi rămase să as
culte ca şi fie-sa, totuşi observând-o pe furiş.

Cântecul se auziă din ce în ce mai bine, plin de 
căldură, executat cu măestria ce purcede din inimă, 
şi eră aşa de duios, încât te făcea să te uiţi în ascul
tarea Iui şi să nu-ţi simţi nici lacrimile, — nişte lacrimi 
de uşurare par’că, de dulce mulţămire, care dacă-ţi 
pun un val privirei, te fac să vezi înlăuntrul tău pri
velişti fermecătoare.

Era un cântec din acelea care ţi se pare cunoscut 
fără să-ţi spue vr’un nume : — o bizară înlănţuire de 
note care sunt idei ce-ţi vorbesc, idei într’aripate care-ţi 
iau sufletul şi ţi-1 poartă cu el printr’o anume lume 
de imagini şi de simţiri.

Intr’un moment, ajunse o adevărată exaltare, un to
rent luminos delà o înălţime care ameţeşte, o revăr
sare puternică de simţiri, peste un stăviiar sfărâmat, 
şi deodată se pierdu într’un uşor suspin al coardei 
subţiri, că trebuiâ să te pleci mereu ca să poţi urmări 
acea notă care părea sleirea puterilor, oprirea apei în 
albia sa, — ultimul suspin al poetului care moare în 
timpul visului şi are numai o clipă cunoştinţă de visul 
său delicios.

Cântecul se terminase...
— Ah ! tată, tată, ce frumuseţe ! şopti Marioara, cu 

ochii înrouraţi, uşor tremurătoare.
— In adevăr e artist ! Ciudat om, — ciudat !...
— Hai Ia el, zise ea fără’ chibzuire.
— Dar nu-i cir putinţă, draga tati... I-am pricinui 

cea mai mare neplăcere, sunt sigur...
Marioara oftă, — apoi, după o clipă, şopti :
— Ce fericită trebue să- fie mumă-sa !
— Să ne întoarcem, grăi Iacob, s’a făcut prea frig.
Ea îi luă braţul şi nu mai vorbi mult timp.
Iacob o observă cu îngrijare : pentru întâia oară se

simţia cuprins de o temere ce nu îndrăzniă însă a şi-o 
formulă.

Erau aproape de casă.
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— Ştii tată, grăi Marioara, că începusem binişor şi 
eu, cu vioara... Ce păcat că nu am un profesor...!

Cât m’ar ocupă de bine grija de a învăţă şi dra
gostea de vioară !...

Iacob ghici dorinţa copilei în aceste cuvinte, spuse, 
dealtfel, cu intenţiunea de a arătă acea dorinţă.

— Voeşti să-ţi caut o profesoară ? trebue să se afle 
undeva vre-o virtuoasă, vre-un talent care să te poată 
mulţăml.

Marioara nu răspunse. Iacob, cu toate că eră destul 
de întuneric deja, — putu să zăriască pe chipul copilei 
nemulţumirea că nu-i fusese pătruns gândul.

Aceasta îi întări teama. *
O ! închipuirea tinereţei ! gândi el. S’aprinde într’un 

chip fatal, uneori.
Am să scriu mâine la Iaşi, zise tare.
— Tată dragă, ar trece prea mult timp, şi la urmă, 

aşteptarea îndelungată ar puteă să ne rămâe înşelată... 
Adevăraţii artişti nu vin ei să se închidă într’o casă, 
Ia ţară, pentru plăcerea de a dă lecţiuni.

— Ai spus' un adevăr, copila mea... Adevăraţii ar
tişti nu pot primi aşa lucru;

— Când sunt departe, fireşte, răspunse ea cu hotă
râre, de oarece se simţi ghicită acum.

Iacob nu mai răspunse. Dorinţa Marioarei era lă
murită şi categorică.

De altfel şi intraseră în curte.

VI .
Este pe la zece dimineâţa. Iacob aude de odată un 

sunet de vioară, tresare şi dă fuga în odaea nevestei, 
de unde porniâ sunetul.

De câte ori nu auzise el, mai de mult, asemenea 
lucru şi nici nu se mişcase! Acum îi trecuse prin minte 
nebuna idee că Victor Cozmin cedase poate unei ru
găciuni a Marioarei şi că venise, fără ştirea lui, să cânte.

Fără să- şi dea sema dacă aceasta s’ar fi putut şi 
mai ales în camera bolnavei, — intră încet de tot şi 
se opri pe prag:
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In patu-i de suferinţă, doamna Avenian stà rezemată 
pe perine.

Chipul său e lungăreţ, slăbit de atâţia ani de boală, 
iar acum în urmă a rămas aşa, mai mult din cauza 
gândului nelipsit că astfel îşi va termina viaţa.

Se vede că a fost foarte frumoasă în tinereţea ei, 
după ochii ce şi-au păstrat o privire negrăit de dulce, 
după zâmbetul care-i dă numai de cât o vie lumină 
de seninătate şi de blândeţe.

Marioara îi povestise tot, până acum în urmă, despre 
„orăşanul“.

Se deşteptase auzind par’că acea bucată de muzică 
din ajun, încercase în camera ei, s’o fure din memorie 
şi s’o pue pe vioară; îi păruse că „merge“ şi alergase 
la mumă-sa, plină de o bucurie copilărească, să i-o 
cânte şi ei.

Memoria, foarte credincioasă, părea dispusă să nu 
o trădeze : dar arcuşul în mâna puţin experimentată, 
dâ greş, — distona.

Marioara se supăra, începea iar, se ajuta cu vocea, 
— iar mama făcea haz, totuşi încurajând-o.

Domnul Avenian împărtăşiâ de câteva momente bune, 
plăcerea soţiei lui, nevăzut de Marioara, — când, aceasta 
se opri, privi la mumă-sa lung, se apropiă şi se aşeză 
lângă ea.

— O 1 dragă mamă, când ar voi tata să-l convingă 
pe „artistul urs“, pe ăst Victor Cozmin să mă perfec
ţioneze Ia vioară, — cât aş fi de fericită ! Zău aşa, 
mamico !

Doamna Avenian arătă cu degetul spre uşă ; Marioara 
se întoarse, privi şi rămase foarte ruşinată, cu capul 
în jos.

— In adevăr că ai fi aşa de fericită, copil răsfăţat ? 
zise tatăl,* înaintând, c’un zâmbet care spunea toată 
dragostea lui pentru dânsa.

— Da tată, răspunse ea, cu simplitate, în emoţiunea 
ei, privindu-I drept, privindu-1 cu drag.

— Dar nu te gândeşti, copil ce eşti, începù Iacob, 
cât de greu e să-ţi pot îndeplini dorinţa, faţă c’un om 
care fuge de semenii lui?
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— Ce fel, Iacob, grăi mama, e aşa de sălbatec 
Cozmin acesta?

— Dragă Mărgărinto, e mai rea o sălbătăcie voită 
până la încăpăţinarea cea mai hotărâtă. ^

— Cu toate acestea, observă Marioara, s’a făcut în- 
' văţător, stă între copii ; Duminica vine la biserică şi 

pe urmă grăeşte în faţa satului întreg.
— Dragă Marioară, sălbătăcia lui nu trebue înţeleasă 

aşa. El fuge de legături de prietenie. Nimeni'nu pă
trunde în casa lui ; la nimeni nu se duce. A mai venit 
pela noi decând i-am fost trebuitor pentru ocuparea 
catedrei ?

— I-ai făcut un bine, trebue să-ţi răspundă printr’un 
serviciu, zise Marioara.

— Nu te-ai gândit de ajuns drăguţă, îi observă Iacob. 
Serviciul ce i-am.făcut, nu l’a cerut pentru el. Ca să-i 
cer o îndatorire, în numele acelui serviciu, ar fi ca şi 
cum i-aş impune o răsplată ce mi s’ar cuveni, 

r — Cu toate acestea, nu e mai puţin adevărat, zise 
Mărgărinta, că trebue să fi avut şi el o mulţămire de 
pe urma mijlocirii tale. S’a făcut folositor satului, — 
aşa e ; însă pentru viaţa lui, ocupaţiunea aceasta cată 
să fie ca un fel de mângâere, ca un fel de rupere 
priincioasă delà cine ştie ce gânduri amare, -r- pe cât 
se pare că-i pricep starea. Dece n’ar primi încă o 
ocupaţiunej — să fie profesorul copilei noastre ? Ai 
puteâ să-l asiguri că nu-1 vom sili la o prietenie care ' 
să-i turbure tăcerea ce vrea să-i învăluiască persoana 
şi viaţa... Cearcă dragă lacobe. Suntem datori faţă cu 
Marioara să-i dăm o distracţiune plăcută, căci destul, 
scumpa copilă, a fost înţercată de mulţămiri...

Şi o strânse la sânul ei cu dragoste nebună.
— Nu zice aşa, mamico. Eu am fost totdeauna 

mulţămită pentru mine... O ! dacă ai fi pe deplin 
sănătoasă !...

— Copila mea, eu mi-am trăit viaţa. Tu de aci 
înainte ai să ţi-o trăeşti. Noi pentru tine trebue să ne 
gândim ; ai déjà şaple-spre-zece ani.

— Cum se poate 1 sunt aşa de bătrână ? râse Ma
rioara. Pentru dumneavoastră, dragă mamă, şi dragă
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tată voiu să am totdeauna zece ani... A ! dar ia stai, să 
vedem, — necurmat o să fie arcuşul ăsta, nesupus ?

Dimineaţa trecù în chipul cel mai plăcut şi cel mai 
vesel, căci Marioara îşi aminti de micul ei „repertoriu“ 
şi arcuşul nu se arătă tocmai aşa de nesupus.

Iacob Avenian se hotărâse să convingă po „artistul 
urs“, cum îl botezase Marioara.

VII
Eră pe la orele patru după arnează când Avenian, 

coborând spre şcoală, văzu pe bâeţi şi pe fete că ieşiau 
în rânduială deplină, cete-cete, de pe linia pe care 
aveau să apuce.

— Tocmai bine am nemerit, gândi Iacob.
La şcoală însă, i se spuse de învăţătoare, că dom

nul Cozmin e cu fetele şi cu băeţii din clasele a IH-a 
şi a IV-a cu cari face muzică

— Cred că aş puteâ să intru şi eu ? zise Iacob.
— Ştiu eu, domnule Avenian ? Pe mine cel puţin 

nu vrea cu nici un chip să mă primească.
In acel timp se auzi vioara dând un ton şi îndată 

câteva glasuri.
Avenian ascultă puţin, apoi se aşeză pe prispă, 

scrise câteva rânduri pe o cartă şi o dădu învăţătoarei.
— Te rog, îi zise, să i-o înmânezi d-lui Cozmin.
Apoi îşi luă drumul spre casă.
Aproape de biserică întâlni o femee îmbrăcată foarte 

modest orăşeneşte, — o figură care a trebuit să fi 
fost frumoasă odată, bântuită insă de cine ştie ce su- 
ferinţi care-i lăsaseră urme adânci.

Espresiunea unei bunătăţi fără margini, rămăsese ^ 
singură, şi dâ o înfăţişare plăcută acestui chip ofilit.

O cunoscu numai decât, căci o văzuse la biserică 
lângă Cozmin.

O salută şi se opri să-i vorbiască.
— Doamna Cozmin nu e aşa?
— Da, domnule, răspunse dânsa.
— Am fi foarte bucuroşi eu şi nevasta, să vă vedem 

pe la noi, mai ales că biata mea Mărgărinta e para-

4
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lizată de aproape cinci-spre-zece ani, şi nimeni delà 
oraş nu ne vine decât pe la zile mari... Ce mult i-ar 
prii prietenia dumitale, doamnă...

— Noi ne-am luat demult rămas bun delà prietenia 
omenească, domnule. Nu bănuim să nu mai fie oa
meni buni, să ne feriască Dumnezeu ; însă, — adaose 
ea, oftând, — e mai bine să fim singuri şi departe de 
alţii, în starea noastră...

— Oamenii sunt făcuţi să se întâlniască, doamnă, — 
şi cei buni să se apropie. Cât despre durerea sufle
tească, oricât de mare şi oricât ne-ar păreâ că nu vă 
mai trece, o micşorează timpul fără voe-ne, iar o prie
tenie desinteresată, sinceră, nu se poate să nu aducă o 
uitare deplină a celor pătimite.

— Poate că ai dreptate, domnule. Insă trebue să 
ţinem Ia voinţa celor ce au mai rămas pe lângă noi 
şi ne sunt scumpi.

— Domnul Cozmin va să zică...
— El ca mine şi eu ca dânsul, domnule... Rămas bun...
Bătrâna i se plecă şi porni fără să mai aştepte răspuns.
Iacob, privi mult timp pe urma doamnei Cozmin:

acelaş umblet, — aceeaşi linişte în o neînfrântă mâhnire.
— N’am să isbutesc, îşi zise Iacob. Trebue să în

cerc însă.

Cum trecu pragul porţii, doamna Cozmin par’că se 
mai însenină.

Se vedeă numai decât ce dragă îi eră ograda care, 
în timpul verii, eră o grădină simplă dar foarte plăcută.

O rânduială de mirat domniâ în tot acest cuprins 
dintre gardul înalt şi bine închis pretutindenea.

Cu atât mai de mirat, că nici un picior străin nu-i 
trecuse pragul.

Prin urmare toată rânduiala o ţineau aceşti doi oa
meni : mama şi fiul.

Casa, simplă de tot, ca orice casă de ţară — însă 
neîntrecut de bine îngrijită pe afară, cu prispă largă 
aşternută cu scânduri, — iar pe timp bun, cu velinţe 
peste ele.

De lângă prispă începea grădina şi'se ducea până

* *
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de vale, pe coastă, unde se mărginiă cu gardul curţii 
logofătului.

Gardul erâ pe jumătate văzut. Un şir de tufişuri de 
lemn câinesc ce se făcuseră mari, îi ascundeă cea
laltă jumătate. Acum rămăseseră numai crăngile.

In dreapta curţii, un gărduleţ de ostrefe despărţia 
grădina de locul legumelor de tot felul, de curticica 
păsărilor, de magazia de lemne şi de bucătăria de vară.

Doi câini, frumoşi, cu chip foarte deştept, întâmpi
nară pe doamna Cozmin cu sărituri şi cu lătrături de 
bucurie.

Ea îi desmerdă, le porunci apoi să se astâmpere şi 
descuiă uşa casei.

O tindă foarte curată şi largă, se ivi, aşternută cu 
rogojini bune, cu pereţii acoperiţi de străchini, linguri, 
fluere, cimpoae, urcioare mici şi ploşti de diferite 
mărimi.

Două uşi în stânga, — două în dreapta.
Doamna Cozmin deschise pe întâia din dreapta, şi 

căută dacă erâ destul de cald.
O masă în mijlocul odăiei, plină cu cărţi foarte 

bine rânduite, serviâ de biurou, un pat simplu ţărănesc 
cu perini lungi de perete şi acoperit cu o velinţă co
lorată, ocupă peretele din fundul odăiei.

Şease scaune de lemn alb, foarte curate, prindeau 
loc ici, colo.

Pe nişte poliţe de lemn de brad, tot atât de curate, 
se aflau cărţi şi note de muzică.

Vre-o cinci tablouri, pictură pe lemn şi pânză, îţi 
surprindeau privirea prin valoarea lor artistică şi prin 
contrastul cu simplitatea acestei odăi.

Anumitul picior pentru ţinut caetele de muzică, îm- 
pliniâ mobila.

După ce doamna Cozmin aruncă în sobă încă vre-o 
patru bucăţi de lemne, trecu peste sală în odaia ei.

Simplă ca şi cealaltă, se asemănă cu dânsa numai 
prin trei tablouri şi un număr bunicel de cărţi.

Foarte cu multă îndemânare începu să pue masa, 
— căci odaia ei făceă serviciul şi de sofragerie în 
timpul iernii.

k
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Aduse dintr’o odăiţă din fund, — In rând cu odaia 
lui Cozmin, — două ulcele cu mâncare gătită de di
mineaţă şi le puse în gura sobei ; mai aşeză pe masă, 
două farfurioare acoperite cu căpăcele de lemn, — şi, 
după ce aruncă o privire să se încredinţeze dacă le 
orânduise toate, după trebuinţă, — luă o carte de pe 
una din poliţi şi se puse pe citit.

Erâ plăcut să priveşti în mijlocul unei aşa de mari 
curăţii, chipul acesta liniştit şi blând, adâncit în citire, 
— însă, ca să zici aşa, cu inima la pândă gata .să 
tresară la sgomotul obişnuit care i-ar fi vestit întoar
cerea acasă a fiului negrăit de drag.

Uneori ridică ochii de pe carte şi-j aţintiâ în vre-un 
punct al odăiţei, cu aceeaşi lumină de veselie în ei 
ca şi pe buze. Urmăriâ, de sigur, pe Victor, în ocupaţia 
lui şi-şi şoptiâ lăuntric : „bine că se mai distrează“ !

începuse a se înserâ când Victor Cozmin dădtijdru- 
mul copiilor aleşi pentru alcătuirea unui cor.

Ca unul care pricepea înrâurirea artelor, şi mai ales 
a muzicei, asupra moravurilor, îşi pusese în gând să- 
insufle copiilor gustul pentru ea ; — iar mai târziu, 
după ce vor fi terminat şcoala, chiar de nu ar mai fi 
fost el învăţător, să urmeze cu foştii lui elevi cursul 
de muzică. Când vor ajunge mari, satul să aibă un 
„cor de plugari“ atât pentru biserică, cât şi pentru 
buna lor plăcere de a cânta la sărbători.

Mare Ii fii mirarea când învăţătoarea care-1 pândiâ, 
îi dădu carta proprietarului.

Cuprins de frigurile nerăbdării de a face cât mai 
mult cu putinţă, într’un timp scurt, şi în chipul cel 
mai metodic pentru a nu obosi minţile tinere, — Victor 
uitase cu totul pe proprietar; îl vedeâ Duminicile la 
biserică, îl zărise printre săteni, în şcoală, — însă 
gândul de a urma cu el prietenia, nu fusese timp când 
să-i vie.

,,Am venit eu Ia d-ta, însă erai ocupat şi nu am 
voit să te turbur. Te rog, fii bun, vino şi dumneata la 
mine, iubite domnule Cozmin, după ce vei termina, — 
astă seară“.

Citind rândurile acestea, încruntă sprincenele..

•

1
i
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— Ce are cu mine, frate ! îşi zise.
Se uită la cutia de sub supţioară.
— Sà mă duc cu vioara ? — Nu. Fac apoi şi pe 

mama să se neliniştiască de o întârziere neobişnuită.
Salută pe învăţătoare şi porni spre casă cu paşi 

repezi.
Pe când cei doi câini îl întâmpinau cu lătrături de 

nespusă bucurie şi dragoste, în cadrul uşii se ivi 
mama cu zâmbetul pe buze.

Se înserase bine ; într’o odae erâ lumină.
— Inchipueşte-ţi, mamă, că trebue să mă duc la 

Avenian. Grozav mă supără omul acesta cu prietenia lui.
— Să mănânci întâi, Victore; pe urmă t’ei duce.
Intrând în casă, îi povesti întâlnirea cu Avenian,

fără să-şi deâ vre-o părere. Ea îi lăsă întotdeauna cu
vântul din urmă.

— Ce zici dumneata, mamă, asupra stăruinţii acestui 
om, de a ne apropia cu orice chip de casa Iui ? în
trebă Victor pe când se aşeza Ia masă.

— Nu pot să zic, drăguţă, dacă stăruinţa Iui faţă cu 
noi poate fi un rău sau un bine. Pentru dânsul însă, 
destul de singuratec şi el, în poziţiunea în care se 
află, prietenia unui om ca tine, însemnează mult. A- 
ceasta ar putea să te încredinţeze de preţul ce dă el 
prieteniei cu tine.

După o clipă, Victor răspunse privind cu drag Ia 
mumă-sa.

— Ai dori,* mamă, asemenea prietenie ?
— Nu ştiu ce să răspund, Victore. Când mă uit In 

urmă, mă cutremur. Iarăş îmi zic însă adesea : în 
orice colţ de lume te-ai afla, de îndată ce vei găsi pe 
al doilea om, pare cu neputinţă să nu te apropii de 
el, oricât n’ai dori aceasta. E în firea omenească 
apropierea...

— Dragă mamă, răspunse Victor, râzând, dumneata 
pledezi pentru apropiere.

— Nu, zău nu, Victore ; trag o încheiere din chipul 
cum totdeauna se înfăţişează împrejurările.

— Ai dreptate, mamă.
— Tu condu-te după cum crezi. Anr luat seamă
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că e în noi un instinct care ne spune dacă un pas 
proectat o să iasă bine.

— Presimţirea, răspunse Victor. Şi când nu e în joc 
amorul propriu, care orbeşte, putem auzi glasul in
stinctului acesta. Ei, vrei să-ţi spun mamă? Presimt 
par’că, în chiar clipa asta, că prea multa apropiere 
de familia Avenian, o să fie isvor... a cine ştie ce ne- 
mulţămiri.

Doamna Cozmin privi la fiul său cuprinsă de teamă.
— O ! atunci... şopti ea...
— Şi cu toate acestea, urmă Victor, mai întunecat 

Ia chip, e par’că o fatalitate, care ne îndeamnă într’un 
moment, să facem pe necugetate un prim pas. De 
ce m’am adresat lui să mijlociască pentru catedră? 
Mi-a venit aşa, — şi zis a fost. Iată-mă acum legat 
fără de voe de pasul acela, şi când legătura aceasta 
tinde să şe mai strângă, vine şi presimţirea să-şi 
spună cuvântul.

— Stai pe loc, dragă Victore.
— Cu drept e însă să recunosc, dragă mamă, că 

primul pas aduce pe al doilea. Acesta e răul socia
bilităţii, al apropierii : ai cerut sau ai primit un ser
viciu, — trebue să-l întorci prin cevâ. Rămâi întru 
câtva sclavul acelui serviciu primit.

Legea sociabilităţii te obligă să nu dai înapoi ; şi 
iată cum treci peste glasul instinctului, care, ţi-a vorbit, 
aşa e, însă numai cu o clipă prea târziu.

— Cam ce rău ar puteâ să purceadă însă din pri
etenia cu Avenian ?

— Ştiu eu mamă! Uneori goţi prevedeâ. Când 
zăreşti un noraş în depărtare, poţi bănui că dintr’acolo 
o să vină ploae. Dar când vezi numai un fulger din • 
senin, poţi bănui din care anume parte o să vină?

Ridicându-se de la masă, rămase locului, o clipă, 
nehotărât. ,

— Nu e prea târziu, pentru astă seară? întrebă 
doamna Cozmin, ghicind chibzuinţă lui Victor.

Acesta se uită la orar.
— Abia şeapte. El mănâncă mai târziu. Mă duc; 

sper să nu fiu silit să stau mult.

■ ?

» %
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VII

In salonaş : doamna Avenian, gătită pentru a primi 
— stă pe o canapea, învelită până peste mijloc, cu un 
tartan ; Iacob, lângă ea, vorbeşte din când în când cu 
dânsa încet ; în dreptul lămpii din tavan, Marioara 
face exercijii pe vioară pentru a-şi mlădiâ mâinile. *

— întârzie, şopti într’un rând. Mărgărinta.
— E în stare să nu vie, răspunse Iacob.
Se auziră lătrături puternice.
Marioara' se opri şi ascultă.
— Mi se parea că vine artistul-urs... zise copila 

râzând, în timp ce uşoara roşeaţă a obrajilor săi se 
mai întări.

Iacob ieşi afară în sală...
— Nu mai scapă artistul-urs, în astă seară, zise 

Marioara.
Glumeţ îi erâ tonul ; se vedeâ însă că erâ emoţi

onată, ceeace observă mama.
Atribui emoţiunea aceasta împrejurării că Marioara 

aveâ să se producă înaintea unui „mare artist“, după 
cum ÎI considera dânsa, — şi zâmbi.

In clipa aceea Cozmin intră.
— Dragă Mărgărinto, grăi Iacob, îmi dai voe să-ţi 

prezint pe domnul Victor Cozmin, de care am vorbit 
de atâtea ori.

Dintr’o foarte repede aruncătură de ochi, Cozmin îşi 
dădu seama de adânca suferinţă ce trecuse peste corpul 
şi sufletul acestei feritei.

Respectă suferinţa dusă până la aşa grad de resemnare.
De aceea, — oricât de îndărătnic venise, hotărât să 

închee repede cu pretenţiunile acestor oameni Ia prie
tenia lui, — ca printr’o vrajă se schimbă ; chipul lui 
se însenină într’o clipă, — amical, respectuos, înduioşat, 
sărută mâna slabă şi delicată ce-i întinsese doamna 
Avenian.

O dulce înţelegere sufletească, fără nici un cuvânt, 
se şi stabilise între cei doi suferinzi ai vieţii.

Doamna Avenian pricepu pe om şi îşi închipui pe
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artistul pentru el QVictor judecă într’o singură clipă, 
toată'starea acestor trei fiinţi, Ia un Ioc, şi a fiecăreea 
In parte, faţă cu celelalte.

Simpatia lui pornise.
Astfel, salută cu politeţă dulce pe Marioara, foarte 

surprinsă şi cu** atât mai emoţianată dar, faţă cu 
asemenea neaşteptată schimbare a „artistului-ursu ; 
apoi, întinse mâna lui Iacob strângându-i-o într’un chip 
care arătă că se dăduse de acum acelei prietenii do
rită de el.

— Cum, domnişoara e artistă Ia vioară ? întrebă el 
cu acel zâmbet bun şi dulce, aproape părintesc.

— O ! artistă !... răspunse copila adânc mişcată şi 
făcându-se foc de roşie...

— Are mare dragoste de vioară, zise mama. De când 
însă, din cauza boalei mele, suntem siliţi să stăm re
traşi la ţară, biata copilă nu a mai avut cu cine să se 
ocupe. Pe urmă, o profesoară bună, înţelegeţi dumnea
voastră, domnule Cozmin, cu foarte mare greutate o 
poţi găsi, când e vorba să se izoleze pentru timp în
delungat.

— Aveţi foarte multă dreptate, răspunse el. Voinţa 
omului, cu toate acestea, birueşte greutăţile.

-—.In artă, domnule Cozmin, le birueşti numai cu 
ştiinţa, şi ştiinţa numai un artist ţi-o poate dă, zise 
Marioara, cu ochii în jos, puţin mai stăpână pe sine.

— Ştii dumneata domnişoară că, „focul sacru“, după 
cum se obişnueşfe a se zice talentului natural şi plă
cerii pentru muzică, îţi dă acea ştiinţă pe nesimţite? 
Iubirea de artă şi stăruinţa hrănesc acel foc sacru şi, 
dacă încă în cazul cel m?.i rău, nu-i dau artistului • 
toată cunoştinţa teoretică .a subtilităţilor artei, îi dau 
însă, neapărat, printr’o excelentă practică, limpezimea; 
justeţea şi sentimentul. Unui artist singuratec, pentru 
a-şi mulţămi setea de muzică, îi ajung asemenea în
suşiri naturale.

— Trebue însă, trebue şi mijlocirea artistului com
plect, — stărui copila, cu privire rugătoare chiar.
• Victor zâmbi...

— Acesta e cazul cel mai fericit, domnişoară, zise 
. dânsul...

... I

i
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■— Cât mi-ar fi de drag să fie cazul meu, şopti 
dânsa, mişcată.

— Biata copilă! zise muma, învăluind-o cu negrăită 
privire de dragoste.

lacob nu voi însă ca prea deodată să vie stăruinţa, 
aşa cum o pornise Marioara, cu nerăbdarea ei.

— Haide, draga tati, luă el cuvântul, arată dom
nului Cozmin până unde ai ajuns cu cunoştinţile tale, 
şi pe urmă vom vedeà ce va mai fi...

— Dacă domnul Cozmin permite, zise ea, şi-i furişă 
o privire şi un zâmbet.

— Mai ales, mai ales. Ascultându-te, voiu ţine şi 
pianul.

O ! cum îi bătu de tare inima.
Ajunsese dar aci !...
Numai de ar aveâ destul curagiu !
Cozmin se şi ridicase apropiându-se de pupitrul pe 

care se aflau câteva caete.
— A 1 Sonata în F.-major de Beethowen, zise el.
— O ştiu, o ştiu binişor, — se grăbi Marioara să 

răspundă, şi cu mâinile uşor tremurătoare, pregăti în 
câteva clipe, la piano, şi la pupitrul ei.

Erau mai bine de doi ani de când Cozmin nu atin
sese clapele unui pian.

Le încercă pe acestea : sunetul erâ bun.
Străbătu cu privire repede filele caetului, în timp 

ce Marioara schimbă cu părinţii priviri de nedescrisă 
mulţămire ; apoi, întorcând capul Ia Marioara, îi dădu 
tonul.

Marioara cu multă îndemânare îşi potrivi repede 
. coardele vioarei.

— Bine, zise Cozmin, şi începu.
Cu oarecare stâijjinire întâi, Marioara începu şi dânsa, 

— apoi din ce în ce mai sigură pe arcuş, din ce în 
ce încordându-şi luarea amimé, înnaintă cu execuţiu- 
nea, însemnând „intrările“ cu preciziune : iubirea ei 
de muzică, mulţămirea că-şi ajunsese întru câtvâ scopul, 
speranţa că şi-l va ajunge pe deplin, împliniră restul.

Eră adevărată plăcere pentru părinţi, mai ales că 
după chipul lui Cozmin, judecau în bine felul de exe- 
guţiune al copilei lor^
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Când se termină bucata, Marioara plecă arcuşul şi 
aşteptă, cu ochii în jos, cuvântul Iui Cozmin.

Acesta «se apropiă de dânsa.
— Bine, domnişoară, bine, îi zise cu căldură. Te-ai 

înfrăţit cu arta ; eşti în taina multor amănunte ale teh- 
nicei. Puţin lucru îţi lipseşte şi acela îl vei dobândi...,

— Eşti prea indulgent, domnule Cozmin, răspunse 
ea, mişcată.

— Nici de cum, — o întrerupse el cu oarecare gra
vitate. Nu laudele măgulitoare, ci adevărul, formează 
pe artist.

De aci se încinse discuţiune asupra metodei şi a 
condiţiunilor favorabile pentru desvoltarea simţimân- 
tului artistic, la care Marioara luă parte aşa de bine 
cu spiritul ei intuitiv, încât Cozmin prinse adevărată 
plăcere a-i da motive să vorbiască.

Li-se aduse ceaiul ; erâ băutura aleasă şi obişnuită 
a lui Cozmin. Nu se lăsă să fie rugat în a face toată 
cinstea unui samovar generos.

— Domnule Cozmin, cu riscul de a-ţi părea pururea 
exigentă, o să te rog să nu-mi refuzi o rugăciune, i se 
adresă Marioara.

— Fiindcă nimeni nu poate cere imposibilul, eu cred 
că toate cererile se pot împlini, între artişti, răspunse 
cu bunăvoinţă Victor.

încurajată, Marioara se grăbi să-şi formuleze rugă
ciunea :

Mi-a rămas In minte, domnule Cozmin, o bucată 
muzicală, care, pentru mine n’are nume. Am ascultat-o 
împreună cu tata, din deal delà locuinţa dumitale, 
într’o Duminecă seara, în faţa unui splendid apus de 
soare... Ni-ar face cea mai mare plăcere dacă ai 
cânta-o.. Erâ mişcătoare până la lacrimi ; vorbiă su
fletului c’un farmec atât de misterios şi atât de dulce, 
că nu mi se păreă că mai sunt în lume...

—■ Ce bucată va fi fost? şopti Cozmin pe gânduri...
Copila apucă repede vioara şi începu ceeace încer

case de atâtea ori.
Cozmin tresări, se făcii roşu, privi la copilă uimit, 

cuprins de o ciudată senzaţiune foarte plăcută şi, în 
acelaş timp, de nemulţămire par’că.
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A ! domnişoară, zise el, ai memorie muzicală sur
prinzătoare...

Apoi, deveni melancolic.
— In adevăr că această bucată nu are nume, grăi 

Cozmin. E un fel de vis : e una din acele porniri ale 
unei inimi artiste, cari, nu se pot fixă pe hârtia li
niată prin semnele muzicale convenite. Şi nu atât pentru- 
că un compozitor nu ar putea-o fixă; ci pentru că un 
artist e gelos el singur de producţiunea aceasta pe 
care o vreâ păstrată numai pentru sufletul lui, pe care 
o vrea să rămâe numai în memoria lui.
. — Ei, te rog nu mai fii gelos şi cântă-ni-o... se 
rugă Marioara c’o adorabilă simplitate copilărească...

Cozmin o privi, zâmbind o clipă.
— Oare să mă cunoască vioara dumitale?
— Sunt sigur că te aude, te vede, te simte, că tre

mură deja de emoţiune, zise copila cu entuziasm, şi-i 
prezintă vioara cu mâinile tremurătoare.

Cozmin o potrivi din coarde, se plimbă câteva mo
mente prin casă, şi, oprindu-se lângă pian, într’un loc 
mai cu puţină lumină, începu.

Aproape ghemuită într’un fotoliu, cu bărbia spriji
nită într’o mână, cu ochii pironiţi în umbra unde acum 
artistul începuse a-şi trăi fermecătorul vis muzical,-- 
Marioara nu mişcă, nu mai vedeă nimic, nu mai vedea 
pe nimeni în preajmă-i.

O ! nimic alt ca muzica nu-ţi poate dă emoţiuni mai 
răsvrătitoare, mai negrăit de dulci, care să te nimi- 
ciască cu totul ca materie şi să te facă să vibrezi de 
plăcerile unei lumi nemuritor de ideală !

Nemişcată, doamna Avenian plângeă fără să simtă, 
cu ochii pe jumătate închişi, cu capul puţin pe spate, 
cu mâinile încrucişate...

Avenian, cu atenţiunea foarte încordată, pentru a 
judecă valoarea muzicală a acelei melopee, o gustă cu 
nemărginita satisfacţiune a spiritului său critic.

Când artistul trecù delà melancolia visului la puter
nica exaltare a poetului ce pare că-şi vede idealul 
ajuns, — acel bizar amestec de sunete ale tuturor coar
delor se deslănţui ca o furtună de bucurie, — iar cili-
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pul lui Victor luă înfăţişarea ideală care-1 făcea frumos. •
Marioara se ridică electrizată. Doamna Avenian 

părea că găsise puteri de mult pierdute care erau gata 
s’o pună pe picioare ; Avenian, cu capul plecat înainte, 
sorbiâ acel torent de note cu voluptate de adânc cu
noscător.

Dar iată acea parte când sufletul pare sdrobit de 
prea multă emoţiune ; iată acel suspin dulce şi uşor 
al coardei subţiri, suspin de uşurare care se pierde 
în amorţeala plăcută ce premerge somnului...

Artistul lăsă arcuşul : terminase. Nu se mişcă însă 
din loc ; părea în adevăr sdrobit.

Domnul Avenian aplaudă.
Când Victor se ivi Ia lumină eră palid, tremură ; 

— aveă p'e buze un zâmbet trist.
— O I eşti mare artist, îi strigă doamna Avenian, în- 

tinzându-i mâinile.
Victor i le strânse şi se lăsă într’un fotoliu ca pă

răsit de puteri.
— In cântecul acesta îmi retrăesc vieaţa şi la urmă 

rămân obosit, după cum am rămas şi de pe urma 
ei... zise el, lăsându-şi capul într’o mână.

Marioara rămăsese locului, încă sub impresiunea 
acelei beţii sufleteşti, şi de acolo priviă la artist lung, 
lung... cu espresiune greu de definit.

— Amice, zise Avenian, punând o mână pe umărul 
lui Victor, când ai asemenea Divinitate, ca Muzica, să 
te inspire şi să te facă să uiţi lumea, consideră-te cel 
mai fericit dintre oameni... Vieaţa nu te va piiteâ doborâ.

Victor se ridică stăpân pe sine, cu zâmbetul liniştit.
— Arta singură nu e ingrată, răspunse el şi trecu 

să pună de-oparte vioara ce-i rămăsese sub supţioară.
Marioara se grăbi să i-o ia.
— Mulţămesc din suflet, îi şopti dânsa cu căldură.
La sunetul acestui glas, nervii săi déjà destinşi îl 

făcură să tresară.
El aproape uitase pe frumoasa copilă.
Ii zâmbi, şi-i răspunse :
— O să mai cântăm împreună.
După câteva momente Cozmin plecă.
Afară începuse a ninge.

1
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IX
Când se sculă Cozmin, a doua zi dimineaţă, neaua 

ca de vre-o jumătate metru, liniştit ninsă, aşterneă 
bine pământul pretutindenea.

Alb şi cenuşiu eră întreaga fire. Cerul păreâ tot o 
pânză de neauă, trasă pe d’asupra, şi arătând cenuşie 
din cauza imensei depărtări.

îmbrăcat c’o haină scurtă, căptuşită cu blană de 
miel, cu căciulă, cu cizme în picioare, Cozmin ieşi 
din casă şi începu a face cărări prin curte.

îngriji apoi de păsări şi se apucă de tăiat lemne 
cu ferestrăul, spărgându-le după aceea cu toporul.

Cine l’ar fi socotit atunci artistul din seara trecută ?
^Chipul lui erâ posomorât, căutătura asprâ?; îmbră

cămintea aceea şi neorânduiala maréi lui bărbi îi dă
deau înfăţişarea de rând a unui sătean la casa lui.

După ce-şi termină obişnuita lui primă ocupaţiune 
de dimineaţă, intră în casă c’un braţ bun de lemne, 
umplu soba delà el şi delà mumă-sa, se spălă, se în
griji, şi se aşeză la masa de lucru.

Străbătu repede cu ochii mai multe coaie de hârtie 
scrise, le puse număr de ordine şi le 'aşeză la urma 
unui teanc, destul de gros de asemenea file.

De sigur că Victor şi scriă ceva : poate memoriile 
lui, începute de mult, deoarece până la o pătrime din 
acel teanc, filele erau îngălbenite şi cerneala rândurilor 
învechită.

Doamna Cozmin îi aduse ceaiul, într’un mic samovar 
de alamă, foarte curat.

După ce-i turnă Iui, îşi turnă sieşi, şi aşteptă ca el 
să deschidă vorba.

Cel puţin o jumătate de oră, în timpul ceaiului de 
dimineaţă, stăteau amândoi Ia sfat.

Cozmin aveâ totdeauna ce să spue.
In dimineaţa aceasta, mestecând ceaiul, se uita me

lancolic într’un punct al mesei, şi întârziâ.
De cu seara, când se întorsese delà Avenian, şi ea 

îi deschisese uşa, Victor, îi sărutase mâna ca de obiceiu, 
însă nu-i vorbise nimic.



Străin în Ţara lui... 43

Tăcerea lui de atunci, tăcerea lui de acum o făceau 
să cugete că i se întâmplase ceva neobişnuit.

De odată simţi privirea lui Cozmin asupră-i. Se uită- 
el îi zâmbea.

— Ai crede mamă, dacă ti-aş spune, începu el, că 
groaza ce am de femei, că ura ce am pe ele, a căzut 
aseară în faţa unei martire ? Mă dusesem, hotărât să 
rup cu o stăruinţă care-mi displăceâ. Am rămas în
credinţat însă că mai pot fi prietenii bune, de oarece 
există şi suferinţi mai grele, poate, decât ale noastre.

Cele,trei ore şi mai bine cât am stat acolo, au 
fost o plăcere cum de ani îndelungaţi nu mai gus
tasem în casă străină. Ne-am îmbătat de muzică, fiindcă 
cu toţii o înţelegeam de o potrivă ; ne-am plăcut unii 
allora în discuţiuni inteligente şi ne-am despărţit, înţeleşi 
prin o tăcere şi mai semnificativă, că rămâneam prie
teni. Cu toate acestea, vezi dumneata mamă ? Nu rupi 
aşa de uşor o deprindere ce porneşte dintr’o hotărâre 
bine definită şi judecată. In noaptea astajn’am revoltat 
împotrivă-mi. Acum de dimineaţă mi-am pus înainte 
viitorul acestei prietenii faţă cu viitorul traiului nostru 
de aci. Am rămas surprins, că puterea mea de preve- 
dere, în legătură cu presimţirea mea de deunăzi a stat 
mută şi oarbă. Să-ţi spun drept, aceasta m’a înfricoşat.

Chipul lui îşi reluase umbrele melancoliei...
— Ai suferit destul, dragă Victore. De ce te-ai 

gândi că ai putea să mai suferi ? Gondiţiunile de viaţă 
ni s’au schimbat. Lege chiar de-ar fi să suferim mereu, 
— anume condiţiuni de traiu, o modifică.

— Aşa îmi zic şi eu mamă ; — mi-o zic acum însă 
când, fără voea mea, văd că aceşti oameni îmi sunt 
simpatici; Să vezi pe doamna Avenian, mamă şi să ră
mâi mut de respect şi de admiraţiune pentru chipul cum 
îşi rabdă starea, pentru chipul cum caută cei din jurul 
ei să nu se simtă cu totul nenorociţi din cauza acelei 
stări. C’o singură privire am înţeles aceasta şi din 
acea clipă am pornit să fiu prietenul ce doriau ei. De 
aceea, în una din zilele acesteă o să mergem îm
preună acolo.

— O! cu plăcere, Victore, cu plăcere.
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Dacă însă doamna Cozmin, ar fi întrebat pe fiu-său 
ceva privitor la Marioara, de sigur că ar fi surprins 
adevărata cauză a revoltei de care-i vorbise.

Da, Victor Cozmin aveâ un gând ce nu-1 spuneâ 
mume-si.

Acest gând îi răpise o mare parte din odihna nopţei.
Cu energie puţin comună, îl alungase din minte, 

dar nu e mai puţin adevărat că suferise mare po
topire din parte-i.

11 împersionase multa senzibilitate a copilei, dra
gostea ei de muzică şi cu deosebire acea memorie 
care putuse să fure şi să reţie, din o singură dată, o 
parte din visul lui muzical.

Ori cât de puţin vanitoşi am fi, nu ne putem feri de o 
plăcere dulce când vedem admirată cu emoţiune sinceră, 
o lucrare a noastră.

Persoana ce ne admiră e, fără voea noastră, obiect 
de observaţiune mai de aproape, şi însuşirile ei au 
asupră-ne tăcută înrâurire, ce pe nesimţite, se accen
tuează şi ne aprinde gândirea.

Această înrâurire lucrase şi asupra acestui suflet 
de artist.

Era de ajuns însă pentru ca omul să se înspăimânte 
şi să se revolte împotrivă-i.

Dacă starea doamnei Avenian îi însuflase prietenie şi-l 
smulsese acelei singurătăţi ce-şi impusese, — pentru 
domnişoara Avenian, trebuiâ să rămâie străin în mar
ginile strictei politeţi.

Această hotărâre ce simţiâ el bine că nu o să se 
desmintă, îl liniştise.

La opt fără un pătrar pomi la şcoală.
In aceiaşi diminieaţă, întâia grijă a Marioarei Ave

nian a fost să ia vioara la lucru.
Adormise supt farmecul unei sublime bucăţi muzicale, 

fără ca artistul ce-o executase să se amestece în visul ei.
Se deşteptase supt imboldul de-a se deprinde cu 

execuţiunea acelei bucăţi.
Artistul rămânea toi deoparte.
Cu bucurie-de nedescris văzu că, de astă dată, me

moria o servia de minune.
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Dacă execuţiunea lăsă încă de dorit, bucata întreagă 
cel puţin era învăţată.

îi rămânea să se exerciteze câteva zile, cu stăruinţă 
şi-şi promitea să o cânte apoi artistului, cu justeţă, 
dacă nu cu căldura lui sufletească...

Chipul artistului urma să nu i se arate.
Pe când însă, după vr’o două ore, repeta bucata 

înaintea mume-si, şi o termina cu acel suspin ad
mirabil, în aplauzele doamnei Avenian, răpită, — Mari- 
oara văzît ivindu-se din umbră chipul palid al lui 
Cozmin şi inima-i bătu puternic...

Braţele-i căzură, cu arcuşul şi cu vioara în jos, şi 
îşi plecă pe piept capul, îngreuiat de gândire nouă.

— Suferise foarte mult, în viaţa lui, — se vedeă bine.
Dar pentru ce suferise ? Din cauza cui ?

Doamna Avenian socoti că fie-sa imitează, în glumă, 
oboseala din seara trecută, a artistului, şi zâmbind i 

' se adresă :
— Foarte bine executată, până şi oboseala. Dacă 

te-ar vedea domnul Cozmin însă, teamă mi-e că s’ar 
simţi rău impresionat de această parte din urmă.

Marioara privi foarte surprinsă la mumă-sa.
— Nu înţeleg mamico, ce vrei să zici... răspunse ea 

şi se apropiă de pat.
Doamna Avenian trebui să se esplice pentru ca să 

poată aveă şi ea lămurirea acelei înfăţişări de mai 
adineauri, a Marioarei.

Copila îi spuse gândul ei, fără nici un înconjur.
Doamna Avenian atunci căută numai decât să-i vor- „ 

biască asupra acestui punct, pentru ca gândirea ei să 
nu se frământe în zadar.

îi fu frică apoi ca, din pricepere prea timpurie, 
mai mult din instinct pornită, Marioara să nu gă- 
siască cumva, aproape de adevăr, motivele suferinţilor 
lui Cozmin, lucruri ce nu trebuiau ghicite de dânsa.

Doamna Avenian cunoşteă vieaţa ; îşi închipuise déjà ^ 
că din cauza unei femei suferiseră, o natură^ artistică, 
o inimă aleasă ca ale lui Cozmin; ea ştia că o femee 
poate da fericirea; dar şi cea mai adâncă durere care 
rămâne pecetea vieţei întregi.
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Marioara citise în adevăr câteva romane bine alese 
de ea, ca mumă, în care se vorbise de iubire, de pu
ţinele plăceri ce dă şi de multele nenorociri 
zează când acest simţimânt este rău înţeles. Cu toate 
acestea, pentru ce frageda simţire a Marioarei să 
ajungă a bănui, că tocmai iubirea erâ adevăratul izvor 
de suferinţi al acestui nou amic al lor?

De aceea, i-1 înfăţişă fie-si numai ca artist, şi-i des
crise luptele ce trebue să ducă un talent mare faţă cu 
o societate, care, chiar dacă-1 înţelege, caută să-l umi- 
liască şi să-l înfrângă din invidie şi din alte patimi.

Unele naturi energice pot învinge şi-şi gustă izbânda 
în viaţă, încheiă doamna Avenian ; altele, au numai spi
ritul' dreptăţei şi al mândriei, fără să aibă şi tăria de 
a luptă. Pe acestea le doboară asprimile viejei. Singu
rul lor curaj atunci e să sufere cu demnitate, dar de
parte de lume, şi acesta, cu siguranţă, e cazul dom
nului Cozmin.

— Adevărat, mamă, răspunse copila, aşa trebue să 
fie... E .dureros însă, e dureros...

Doamna Avenian privi o clipă la tristeţea ce se a- 
rătâ pe chipul Marioarei şi ca să-i risipiască această 
pornire generoasă de compătimire de care nu voiâ s’o 
vadă prea cuprinsă, — Ii ceru să-i cânte ceva din re
pertoriul ei.

ce cau-

X

Se apropiaseră sărbătorile Crăciunului.
Cu câteva zile înainte de a le da vacanţă copiilor, 

pentru aceste sărbători, într’o Sâmbătă, pe când ieşiau 
delà şcoală, Cozmin şi şcolarii lui se opriră să pri- 
viască la o scenă ce se petreceâ chiar în faţa şcoalei.

Un sătean se întorcéà acasă cu carul cu lemne. Ca 
să nu facă de două ori drumul până la poalele dea
lului unde un parchet de pădure erâ în tăiere, încăr- 
case carul prea peste puterea celor doi boi. .

Şi aşa chiar, în loc să ocoliască pe unde coasta 
nu erâ prea aplecată, voise să dea mai de-a dreptul.
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Pe-acolea însă, prin faţa şcoalei, coasta eră grea 
de suit şi boii trăgeau din răsputeri.

Aburul le ieşiâ pe nări, şalele li se băteau ; încor- . 
dau gâturile în jug şi-şi încovoiau spinările în zadar.

Săteanul, şi un fiu al acestuia, băeţandru, în loc să 
împingă din urmă carul, tăbărâseră cu câte-o despi- 
cătură de lemn pe bieţii boi şi-i băteau fără milă.

— Faceţi rău, bade, le grăi Cozmin. împingeţi carul 
de dinapoi că vă ajut şi eu... Ia veniţi şi voi băeţi, 
vro câţi-va, colea, la roate...

— Lasă cucoane, zise săteanul, că aşa’s haramurile 
astea de boi : nărăviţi, nu că nu pot trage.

Cozmin şi cu copiii ridicară carul. Săteanul porni 
mulţămind ' învăţătorului.

A doua zi, după biserică, — odaea cea mare a şcoa
lei gemeâ de săteni.

Din cuvântările de Duminică tot satul îşi făcuse 
acum petrecere sufletească dorită.

Multe auzise, multe învăţă, darde auzit şi de învă
ţat încă, nu fugeă, odată ce-i dăduse de gust.

E foarte adevărât că trebue omul să ştie să se im- 
pue şi cu persoana, pe lângă ştiinţa lui ; să mai cu
noască apoi şi taina de a se apropiâ minţii ascultă
torilor săi pentru a-i putea folosi cu ce ştie dânsul*.

Când intră Cozmin în sală, cu greu se strecură 
printre sătenii îngrămădiţi în uşă.

Ce tăcere se făcu îndată ! Ce priviri de respect şi 
de dragoste pironiră toţi asupră-i !...

— Copiii mei şi, dumneavoastră dragi săteni, începu 
el, — astăzi o să grăim împreună de nişte tovarăşi 
buni ai traiului plugăresc. E vorba de boi.

Şi ştiţi de unde mi-a dat asta prin gând? Uite, din 
o întâmplare de ieri, nu mai departe. Pe când ieşiam 
delà şcoală, pentru amează, un sătean de-ai noştri 
voia să sue dealul cu un car cu lemne. Carul erâ foc 
de încărcat. Părechea de boi se rupeâ trăgând fiindcă 
e prea dreaptă coasta aici, în faţa şcoalei.

Nu-i pară rău lui badea care era cu carul, — că gră- 
' esc de aşa lucru. — Eu nu vreau să-l dau în gura
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satului, cum1 . ... . . . s ar prinde adecă. Dar rău mai croiâ pe
eţn boi in latul spinării cu nişte jărghii, ştii, mai- 

mai cat mâna de groasă.
,Ia sa vedem, măre oameni buni, dacă boii erau de 

vro vină. Sui, tu, om singur, pe-o coastă dreaptă 
şi par’că nu ştiu ce te trage înapoi; dar mi-te un car 
cu jumătate de stânjen, — că era o jumătate, cum vă 
văd Şi jnă vedeţi !... Badea cel cu musca pe căciulă, 
dacă văzu că boii umblă să se opriască, în loc să 
pue umărul şi dumnealui Ia coada carului, — cum 
v’am spus, prinse a dă în ei ca la bătut păpuşoiu. 
Aşa-i, să înciudează omul când nu-şi dă bine seama 
de o treabă. Dar om cu rânduiaiâ e acela care chib- 
zueşte. Şi mai bine-i de-o mie de ori să te cunoşti 
tu că ai greşit, decât să pedepseşti, decât să’ţi des
carci ciuda pe făpturi ce nu-s de vină.

Că, ia să ne gândim o leacă : în viaţa plugarului 
cine-i stă lui mâna de ajutor? Boul ori calul. Mai 
ales boul însă, fiincă duce mai bine greul şi e mai 
cu putere şi mai cu răbdare decât un cal. Boul, fiindcă 
după toate celelalte îţi mai dă şi carnea, îţi dărueşte 
şi pielea pentru multe feluri de trebuinţi.

In copilăria lui e gingaş, sburdalnic, drăgăstos ca 
şi un copil ; tot ca şi copilul ştie numai să mănânce 
şi să se joace.

Dar lunile trec ; eacă*l juncan. Dacă a scăpat să 
nu treacă Ia târg pentru a-şi răpune de tânăr vieaţa în 
cuţitul casapului, — firea începe a-1 pregăti pentru înto
vărăşirea lui cu omul la munca ţarinilor.

Pielea i se face mai groasă, părul mai des, muşchii 
i se întăresc.

Românul însă aproape pretutindenea, în ţară Ia noi, 
Iasă numai pe Dumnezeu să facă ce e de făcut. De 
şi boii i-s dragi, nu vrea ori nu ştie să le cumpă- 
niască puterile după cum li-i etatea şisăle dea nutreţ 
şi îngrijire cum se cade.

Abia i se pare românului că juncanul s’a făcut 
pentru jug, şi mi-1 trânteşte dintr’odată la greu. Nu 
odată am văzut juncani stricaţi la ceafă. Unde mai 
puneţi că, multa greutate, delà începutul începutului,
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nu-i mai lasă pe juncani să crească aşa după cum 
li-i felul, şi vorba aceea, se chircesc.

Cei cărora le dă mâna să crească un juncan ori 
doi pe lângă casă, dacă n’au la ce lucru uşor să-i 
pue să ducă numai carul aşa cu câte ceva : un săcu
leţ doi de păpuşoiu până colea la moară ; mai apoi, 
să tragă câte jumătate zi la plug, ori câte o zi la grapă.

Aşa se învaţă şi copilul : întăiu să pliviască, să 
care nuele la cei ce îngrădesc, câte-o lecuţă la cuibărit 
popuşoiul, la prâşilâ, şi pe urmă la muncă mai grea.

Să nu zică omul nici odată : „i !... da unde am timp 
să le chibzuesc eu aistea toate!“

Uite, trebue să-şi găsiască omul timp de chibzuit, 
fiindcă numai cu bună chibzuială, ieşi la bună so
coteală.

Să nu-i vie românului în gând că prea mult timp 
mănâncă juncanul până să facă şi el treab.\

Nu mănâncă şi nu face umbră pământului degeaba 
nu ! fiindcă, la trebuinţă, o să-l aibă odată cu toată 
puterea firească întru bun ajutor la muncă.

Cât îi trebue grâului după ce dă colţ şi până ce-1 
vezi pe arie ? Apoi a fost în deşert timpul ce a tre
cut şi munca ce a pus românul până după treeriş ? Nu.

Pom bine îngrijit, roadă bună şi cu belşug o să dea.
Dar eacă-1 la urma urmei, pe juncan, c’a ajuns bou 

în tot locul. De acu, muncă şi iar muncă, fel de fel 
şi de tot felul, de cum se deşprimăvărează şi până 
ce dă bruma groasă ; ba de multe ori şi iarna, ba la 
una ba la alta.

Să ne închipuim că tot românul, vorba ceea, ap
roape îşi ia lui delà gură, ca să dea boilor lui.

Este oare de ajuns atâta ? ' •
Numai în mâncare se mărgineşte toată grija pentru 

dânşii ?
După o zi întreagă dc muncă, pe arşiţă şi din greu, 

te întorci seara acasă. Eşti şi. tu, prăpădit de oste
neală, şi boii .tăi. Aşa-i?...

Vrei însă să le dai nu numai mâncare şi odihnă, ci 
şi altă îngrijire care ajută mult trupului lor bătut de 
muncă ?...

3
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Ia o ţesală, ca pentru cai, ţesală-i bine, ca tot col
bul strâns între păr să se cureţe ; aruncă câte o cofă 
două de apă pe dânşii, şterge-i bine cu câte un smoc 
de pae şi mai dă-le odată cu ţesala. I-ai curăţit, i-ai 
răcorit ; le-ai dat o parte din puteri, prin îngrijire ; 
mâncarea şi odihna o să le împliniască cealaltă parte 
de puteri în timpul nopţii. Pielea lor care rabdă toată 
ziua fel de fel de pişcături de lighioane, şe îndreaptă 
prin îngrijirea asta ; iar în timpul zilei chiar boii nu 
o să mai simtă tot atât de mult greutatea muncei.

Dar o să zică unii : „uite, n’am auzit până astăzi 
aşa minunăţiei“ alţii: „sărac de mama mea, d’apoi 
când mă întorc eu sara prăpădit, de ţesăleala boiler 
o să-mi ardă sufletul ?“

Măre oameni buni, în viaţa asta omenească nimic 
nu e cu neputinţă ; toate se fac cu timpul şi la so
rocul lor. N’ai mai făcut un lucru şi ţi se pare nu 
ştiu cum, peste mână, să-l faci... Dar după ce te-ai 
pus să-l faci, par’că l’ai ştiut de când lumea.

Vezi că deprinderea este mare lucru ; deprinderea 
te face să ştii să rabzi, să poţi munci, s’o duci cu 
necazurile şi cu sărăcia ; şi tot deprinderea te face, 

. când dai de belşug, să nu scurmi în el ca găina, ci 
să strângi ca furnica.

In ţări străine, oameni buni, se îndeplinesc minuni, 
cu tragere de inimă şi cu ascultare. Unii pe alţii se 
îndeamnă cum să facă să trăiască şi ei bine, ca oa
meni, şi vitele de pe lângă ei, — ăşti tovarăşi buni ai 
vieţei omeneşti !

Toţi se leagă între ei şi fac tovărăşii ; pun la un 
loc, care cum poate, un ban, o dupcă, un leu, care 
în loc să fie date pe băutură, se strâng zi cu zi, 
lună cu lună. Iar după un timp toţi acei bani ai tu
turor, ajung să steâ în ajutor la câte o cumpănă. Toţi 
din tovărăşie trebue să îngrijiască la un fel de vite; 
nimeni nu are voe să. le bată...

Eacă o mare vină . iarăşi a românului nostru : să 
' bată vitele !

Măre oameni buni, să nu socotiţi că boul, fiindcă 
despre el am grăit mai mult, n’are pricepere, n'are 
minte.



y
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I-a ieşit săracul de dânsul, nume rău, cum şi omului 
îi iese adeseori.

Blândeţea lui cea mare, răbdarea lui fără margini, 
au făcut pe oameni să-l socotiască prost : de aceea 
auzim nu odată zicându-se unor oameni : proşti ca boul.

Oameni învăţaţi însă au dovedit că boul e ager Ia 
minte, — nu cum e calul, în adevăr, — dar îndestul 
de ager.

Uitaţi-vă în ochii lui : câtă blândeţă ! Desmierdaţi-1, 
o să vă înţeleagă numai decât.

Dacă vă pare îndărătnic adeseori, vina este că-1 
deprindeţi să fie aşa.

Ce aude el decât înjurături ? Ce vede, decât bătăi ? 
Ce face decât munceşte, fără să simtă din partea o- 
mului nici un fel de dragoste?

Dragostea ce pare că aveţi pentru bou, e numai 
interes, fiindcă fără bou n’aţi puteâ munci ; puterea 
braţelor nu v’ar fi de ajuns.

Gândiţi-vă însă că este făptură de carne şi de oase, 
ca şi făptura omenească ; în vinele lui e sânge, ca şi 
în vinele omului ; cum simte omul durere, o simte şi 
boul.

Dacă ar aveâ graiu v’ar spune ce neomenoasă e 
purtarea omului faţă cu el 1

Dacă v’aţi da seamă şi aţi cătă în ochii lui, aţi pri
cepe repede când sufere şi că vă roagă să-i mai uşu
raţi sarcina, ori să nu-1 bateţi.

De câte ori am văzut lacrimi că se rotesc în ochii 
lui : de câte ori Tarn auzit răcnind de durere 1

Când vreţi să daţi într’un bou ori în calul ce aveţi, 
închipuiţi-vă în clipa aceea că daţi în dumneâvoastră.

Voi, copii, să nu chinuiţi nici un dobitoc, nici o 
pasăre, nici o vietate. Apăraţi-vă dacă se dă la voi ; 
încunjuraţi-o dacă o ştiţi nărăvită ; căutaţi s’o îmblân
ziţi cu încetul ; faceţi-o să simtă prietenia voastră, şi 
ea o să vă ghiciască repede că vi-i gândul curat.

Dumneavoastră, oameni buni, daţi pildă de blândeţă 
şi de înţelepciune copiilor ce aveţi ; creşteţi-i cu grijă 
şi cu dragostea dumneavoastră pentru vitele ce Dum
nezeu le a lăsat omenirei de folos.
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Vita, ca şi omul se poate cârmui cu glasul. Vorba 
e să ştii cum să-i grăieşti acasă, să ştii cum să-i 
grăieşti Ia muncă.

Incerca(i cu răbdare şi cu tragere de inimă, şi să 
vedeţi că aţi isbutit.

Cu bine, pe săptămâna viitoare...

Sătenii plecară pe gânduri. Le spunea inima că aşa 
trebuia să fie cum a grăit „domnu“.

Toată ziua aceea şi multe zile apoi, n’avură alta de 
vorbit, decât asupra poveţilor , domnului“.

Puţini prinseseră i$eea tovărăşiei ; bine le sunase 
la ureche, însă inima Ie cereâ lămurire mai cu temeiu.

De aceea, un sfătos al satului îşi pusese în gând 
să-l întrebe pe „domnu“, şi el să le grăiască „mai altfel“

XI
Cozmin ar fi voit ca de Crăciun să fi învăţat pe 

copii cântece de stea, colinde şi să-i facă să cânte 
„Heruvicul“ şi vr’un „ácsion“.

Insă începuse de prea puţin timp. Speră ca de Paşte 
să aducă satului şi bucuria aceasta la biserică ; iar 
din ziua premiilor să facă adevărată sărbătoare.

Ii aducea mare mulţămire aplecarea copiilor, a băe- 
ţilor ca şi a fetelor, către muzică.

De aceea îi şi împărţise pe copii în două cete: în
tâia, copii din clasa Il-a şi a IlI-a, învăţau din ureche ; 
cei d’a IV-a, cari trebuiau să urmeze şi mai pe urmă 
cu el muzica, învăţau pe note.

Făcea apoi şi cor general cu ei toţi.
Ocupat pe deplin cu această lume ce i se făcuse 

dragă ; ocupat cu lecţiile ce clă domnişoarei Marioara 
Avenian, — timpul trecuse pe nesimţite şi-i promiteă 
să treacă în chip plăcut şi liniştit.

In ziua de Crăciun, care pică într’o Sâmbătă, era un 
viscol de nu se mai vedeâ cerul şi pământul.

Câteva din liniile satului erau cu totul înnămeţite.
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Sătenii trebuiră să-şi facă loc cu Iopeţile, şi să se 
ducă la biserică cu ele, ca să aibă cum răsbl acasă, 
la întoarcere.

Avenian veni singur, cu mare greutate ; Cozmin, de 
asemenea singur.

Oricât doriseră de mult şi tânăra Marioara şi bă
trâna doamnă Cozmin să nu lipsiască ia o zi ca asta, 
delà biserică, pe una nu o lăsase tatăl, — pe alta fiul.

Cu toate acestea doamna Cozmin trebuiâ să iasă 
d’acasă mai târziu : promisese familiei Avenian să vie 
cu fiul ei acolo la masă.

Rămasă acasă, Marioara începù să se ocupe, cu 
mare luare aminte şi cu grabă, de pregătirea mesei 
pentru ziua aceea.

Cât îi eră de dragă doamna Cozmin!... Nu se mai 
deslipise de dânsa, în cele trei, patru rânduri când 
venise pe la ei ; i se păreâ o bunicuţă bună şi blândă, 
care la rândul ei, o perdea din ochi de dragă pe Ma
rioara.

Şi apoi, pentru acea zi a Crăciunului, domnul Coz
min îi promisese execuţiunea a trei bucăţi de mare 
valoare muzicală.

O ! doamne, ce mare sărbătoare 1
Căută farfuriile cele mai bune, care nu serviseră de 

mult : tacâmurile de argint massiv, paharele cele mai 
de preţ.

Dădu şervetelor o formă ciudată, pe care se necăji 
mult până să o nemeriască după gustul ei.

Ba încă, ceeace de mult timp nu făcuse cu atâta 
stăruinţă, orânduise cu bucătarul felurile de bucate, 
supraveghiând momentul punerii la foc.

Cu o zi înainte făcuse „turte“ pentru Ajun, torte şi 
prăjituri.

Voise, cu orice preţ, să se recomande doamnei Coz
min, şi ca domnişoară casnică...

Doamnei Cozmin !...
Numai ei oare?
Dacă i-ai fi întrebat cum-va gândul ascuns, ce nici 

ea singură nu şi-l lămurise bine încă, s’ar fi înroşit, de 
sigur, — dar şi-ar fi mărturisit că... şi pentru Cozmin,
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— ba poate humai pentru dânsul erau acele pregătiri...
In adevăr, bucuria că Victor primise fără nici o co

dire să-i dea lecţii de vioară ; plăcerea ce-i aducea 
fiecare venire a lui şi petrecere cu el, — adeseori sin
guri ; prietenia, sau mai bine zis un simţimânt aproape 
părintesc a lui pentru dânsa, — toate acestea schimbau 
pe Mari oara.

Aveâ şapte-spre-zece ani trecuţi.
La etatea aceasta închipuirea se aprinde uşor; evo- 

luţiunea fecioarei către vieaţa de femee se face îndestul 
de repede, pe nesimţite, în chip normal.

Dar când mijlocesc şi asemenea împrejurări în care 
bărbatul se iveşte supt lumină cu totul escepţionalâ, 
sensaţiunile sunt cu mult mai vii, evoluţiunea se face 
şi mai repede.

Apropierea lui Cozmin de Marioara nu avea nimic 
provocator, întru cât îl privia pe dânsul, învinsul vieţii. 
Totuşi, acele tainice dorinţi ale cărnei, ori cât de cu
rată era inima acestei fecioare, începeau să vorbiască 
în fiinţa ei.

Când era el alăturea cu dânsa, fiinţa ei se făcea 
pojar; avea sfieli neînţelese, şi, aproape fărătranziţiune 
îndemn de vorbă, veselie nespusă, — dragoste şi mai 
accentuată de lecţiunile ei, pentru vioara ei.

După ce plecă dânsul, rămânea dusă pe gânduri ;
— mumă-sa o surprindeă distrată, o vedea înroşindu-se 
sau îngălbenindu-se fără cauze aparente bine hotărâte, 
îndemnul ei la vorbă se făcea greu ; singurătatea îi de- 
venia mai plăcută şi o căuta mai des. Numai muzica 
o mai învioră, şi aceasta la gândul că eră să o as
culte el. Trebuiă să înveţe bine ce-i dăduse el.

Când ştia că timpul venirii lui e aproape, o cuprindeă 
nerăbdare ciudată, nelinişte, aproape teama că nu va 
ieşi bine poate, cu lecţiunea, aşa cum el de sigur se 
aşteptă şi doriă. In câte un moment îi păreă că i se 
duceâ mintea cu tot ce învăţase ; simţiă în braţe greu
tate sau lâncezeală şi rămâneă multe clipe cu ochii 
închişi. Dar un sgomot uşor o făceă să tresară şi să 
se uite speriată... îşi adună atunci energia şi aşteptă, 
nu fără nerăbdare, dar cel puţin cu mai multă aparenţă 
de linişte.
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Nu ştiu de ce, aduceâ aşa lucrurile faţă cu mumă-sa 
ca lecţiile să le facă numai cu dânsul, — şi apoi câte 
o mică producţiune a amândurora să fie în camera 
mume-si.

Noroc că avea în casă două instrumente : un piânin, 
într’un salonaş vecin cu biuroul tatălui ei, şi pianul din 
odaea mume-si, care fusese altă dată în casa din oraş.

Această întâmplare îi favorizâ dorinţa de a se găsi 
singură cu... el.

Încă nu-şi adresase acel „pentru ce“ al tuturor acestor 
crize sufleteşti.

Era noapte încă pe puterea ei de pricepere, noaptea 
pornită însă către zori.

La răsăritul amorului ce începuse, trebuia o uşoară 
rază numai şi ziua deplină era să se facă.

Avenian se întoarse acasă cu anafără.
Nici Marioara, nici doamna Avenian nu luaseră nimic 

în gură, cu dor ca la asemenea zi să guste întâi din 
pâinea sfinţită...

In această familie, credinţa rămăsese neştirbită şi 
pentru anume obişnuinţi ale practicei religioase.

După ce Mărgărinta şi Marioara gustară din anafără 
şi făcură cruce, — se îmbrăţişară şi se sărutară amân
două şi apoi cu Iacob, urându-şi cu duioşie negrăită 
vieaţă lungă şi bună.

Privirile amânduror părinţilor se opriră, pe când 
erau mână în mână, asupra copilei lor.

In acea privire strălucia neţărmurita lor dragoste 
pentru dânsa ; acea privire eră ideea însufleţită a jertfei 
celei mai depline ce erau gata să facă, numai ca fe
ricirea copilei lor să fie eternă zi cu soare.

— Ei, Marioară, casnica tati, ţi-s gata toate, ia spune? 
Cozmin s’a dus acasă repede să ia pe mumă-sa.

— O ! da, tăticule. Ia vino să vezi
— Şi mi te-ai făcut „gigea“ de tot, — drăgălaşă ca 

un trandafir înflorit iarna...
Marioara puse ochii în pământ, înroşindu-se.
Găteala ei era foarte simplă ca totdeauna, dar şi 

foarte vădită erâ îngrijirea amănunţită ca această găteală 
să nu păcătuiască prin nimic...
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— Hai, mergi cu mine tată, zise copila, ca să 
scape de stânjinirea ce-o cuprinsese.

— Da, da, fireşte că merg...
• In sala de mâncare era o curăţie şi o rânduială 
minunată.

Dulapurile străluciau, scaunele de ştejar, cu spate 
înalt, de asemenea.

0 căldură foarte potrivită te puneă de grabă la în
demână.

01 dac’ar fi fost şi soare! Asemenea zi merita şi 
lumină puternică.

Masa, cu orânduiala ei întreagă, cu buchetele de 
flori, cu înaltul vas-poliţă de fructe, avea înfăţişare 
domnească.

— Bre ! bre ! bre ! strigă Iacob, pe ton glumeţ, 
asta-i masă din poveste... Ţi-e frică par’că s’o atingi.

— A ! n’o să se facă nevăzută, tată, te asigur, răs
punse copila, râzând din toată inima, foarte mulţămită 
de această întâie izbândă.

Afară se mai potolise viforul. In coşuri nu mai fluerâ 
vântul. Neaua începuse a cădeă mai liniştităj erâ 
adevărat nor îmbucăţit, de fluturi mari.

Doamna Cozmin şi Victor sosiră în sania curţii, 
care cu mare greutate putu sâ se lupte cu nămeţii.

Amânduror sărbătoarea le stă pe chip. Nici o de
osebire de celelalte zile, în vestmântarea lor.

In timp ce doamna Cozmin o mânca din ochi de 
dragă, pe Marioara, care mai cu seamă astăzi Ii amin- 
tiâ de fiica iubită, moartă foarte de tânără,—Cozmin 
se adâncise în vorbă cu Avenian asupra ultimei lui 
cuvântări de la şcoală.

Proprietarul îi înfăţişă câte-va observaţiuni prin care 
căută să dovediască neputinţa de-a se îngriji boii cu 
acea rigurozitate ce recomandase învăţătorul.

— De pildă, eu, zicea Avenian, am mulţime de boi 
pentru plugurile mele. La noi în Moldova, nu se face 
căutarea moşiilor ca în Muntenia, unde arendaşul 
ori proprietarul poate să nu aibă vite, poate să nu aibă 
pluguri, de oare ce fie-care ţăran muncitor are pe ale 
Iui, cel puţin o pereche, cel puţin un plug.



Străin în tara Iui.. 57

Prin excepţiune, locuitorii din Măineşti-Plopilor au 
vitele lor fie-care. Dar aproape în totalitatea satelor 
din Moldova, locuitorii lucrează cu boii şi cu plugurile 
arendaşului ori proprietarului. E cu putinţă ca două 
sute opt zeci de boi să fie îngrijiţi de^oamenii mei 
după chipul dumitale de vedere ?

— E cu putinţă, dacă-ţi vei da bine seama, răs
punse Victor. Locuitorii din Măineştii-PJopilor şi că
tunele ce ţin de comuna aceasta, lucrează cu boii lor 
şi cu plugurile dumitale. După ce se întorc acasă, Ia 
dânşii, le trebueşte o jumătate de oră, până ce gă
tesc nevestele masa, să îngrijiască boii în felul arătat. 
Ceilalţi locuitori din alte sate, muncitori pe moşia 
dumitale, cari lucrează cu boii dumitale, când vin seara 
să-i lase la curte, să piardă o jumătate de oră şi acei 
cari se mai, întorc seara p’acasâ, şi acei ce dorm în 
curtea proprietăţii, şi să îngrijiască de boi tot aşă-

Ce ţi-ar fi dumitale, dacă de pildă i-ai cinsti pentru 
treaba aceasta c’un rachiu mai mult, ori cu vr’un ban 
doi mai mult, peste învoială? Nu neputinţa acestui 
lucru, ci greutatea pornită din nedeprindere, se în
făţişează întâi minţii noastre când ceva nou vine să 
revoluţioneze, ca să zic aşa, deprinderile vechi. De alt
fel o să lămuresc şi mai amănunţit cestiunea aceasta 
când le voi grăi locuitorilor, într’o Duminică, mai spre 
primăvară, despre producţiunea la noi şi felul cum 
o fac agricultura locuitorii ca răzăşi, ca mici pro
prietari.

— Bine faci, răspunse Avenian. Cuvântările dumitale 
sunt foarte folositoare pentru săteni şi pentru noi chiar, 
ca şi muzica ce-o faci cu copiii, şi la noi ; ca tot ce 
purcede de la dumneata...

Poftirea la masă puse capăt acestor laude care’l 
stânjiniau pe Victor.

Masa, la început, mai mult din cauza foamei de sigur, 
a fost tăcută.

Privirile Marioarei căutau câte o laudă pentru fie
care fel şi dorinţa ei nu rămânea înşelată.

Puţin câte puţin vinul vechiu şi curat mai desmorţi 
vorbele ce stăteau pitite sub limbă.
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Cozmin se simţi mai Ia el acasă ; varietarea cu
noştinţelor lui îi dădu repede varietatea subiectelor de 
convorbire.

Veselia lui delà urmă acelei mese surprinse pe doamna 
Cozmin în deosebi ; cu atât mai mult o surprindeâ, cu 
cât veselia o vedea împărtăşită în mod zgomotos de 
Marioara.

Mai apoi doamna Cozmin se simţi neliniştită chiar, 
când văzu privirile ce neîncetat schimbau Marioara şi 
fiul ei, — cu atât mai neliniştită, căci doamna Avenian 
supravegheâ fie-ce mişcare, fie-ce privire şi de multe 
ori nu mai zâmbiâ.

După masă, trecură în salonaşul unde erâ pianul.
Doamna Avenian îi însoţi în căruciorul ei ; acolo 

domnul Avenian şi doamna Cozmin o aşezară pe o 
canapea între perine. c

— Acum să vedem surprinderea ce ni-ai promis-o 
se adresă Marioara către Cozmin.

— Da, da, răspunse el. Astăzi surprinderea va fi 
şi mai plăcută, cred, adaose cu veselie glumeaţă, căci 
vioara mea va aveă onoarea să se producă înaintea 
dumitale, domnişoară artistă...

— Vioara dumitale? strigă copila bătând din palme. 
Unde e ? unde e ?

— Am dat-o în primire vizitiului, ca să nu o vezi 
aşa de curând.

— Mă duc s’o caut.
Marioara eşi ca o furtună şi tot aşa se întoarse, 

după câteva momente abia, cu vioara şi c’un sul de 
note pe care-1 şi desfăcu cu grabă :

— A ! strigă ea : Wkniawschi şi Vieuxtemps !.
— Da, răspunse Cozmin : Balada şi Poloneza de con

cert (op. 58) şi Fantazia appasionata, (op. 34) de 
Vieuxtemps, — iar de Wieniawschi : Poloneza, (op. 21) 
şi Legenda (op. 17). Le cunoşti, domnişoară?

— Puţin, Poloneza lui Wieniawschi : pe celelalte nu.
— O să bine-voeşti să mă însoţeşti la piano, domni

şoară? îi zise Victor, cu privire încurăgiatoare.
— Dar o să pot, la prima vedere? răspunse ea 

înroşindu-se.
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— Eşti foarte bine la piano, ca să nu poţi. Nu tre
buie să fii sfioasă. Uite, de pildă Balada şi Po
loneza Iui Vieuxtemps. Descifrează-le puţin. Greutăţile 
se biruiesc prin muncă, e foarte adevărat, întru cât 
priveşte execuţiunea artistică. A cântă Ia prima vedere 
e rutina muzicantului, însă şi pătrunderea ageră poate 
înlocui rutina, până Ia un punct. Agerimea pătrunderii 
o ai, domnişoară, deci, Ia lucru. Priveşte puţin parti- 
ţiunea până ce-mi voi orânduî vioara.

După ce Victor îşi şterse cu îngrijire vioara, cu o 
piele de castor şi îşi sacâzui arcuşul, îi cercă coardele.

Nota ce trebuiă să i-o deă pianul, o avea în ureche; 
vioara îi fù acordată în o clipă.

Chipul i se făcu serios. Nu arăta emoţionat ; — cu 
toate acestea eră în el emoţiunea ce totdeauna i-o dă 
plăcerea de a cântă.

— începem domnişoară... zise el...
Luarea aminte a Marioarei, o făcu să poată întovă

răşi pe Victor în execuţiunea lui artistică, până la urmă, 
fără să deă greş, ceeace îi atrase mulţămirea sinceră 
a altistului.

După aceea îi făcu critica acestei bucăţi minunate, 
lămurind spiritul ei cu acea cunoştinţă întinsă a litera
turii muzicale, cu acel metod bun al lui de a se face 
înţeles, cu uşurinţa şi cu graiul lui dulce şi convingător.

Poloneza şi apoi admirabila Legendă ale lui Wieni- 
awschi, urmară una alteia după scurtă pauză, cu ace
leaşi lămuriri.

„Fantazia appasionata“ de Wieniawsclii, această bu
cată plină de melancolie înduioşătoare, vibră, la urmă, 
pe coardele vioarei artistului, cu deosebita căldură ce 
punea în execuţiunea bucăţilor care păreau rupte din 
sufletul lui.

Dar şi Marioara îi pregătise artistului o surprindere.
După ce se aduse ceaiul, ea se aşeză la piano şi 

execută cu îndemânare de uimit Sonata neasemănat de 
delicioasă, „Lumina Luneiil a lui Beethowen, — una 
din sentimentalele opere ale maestrului.

Durerea, mila şi mângâierea vorbesc atât de bine 
în această bucată, încât pe lângă plăcerea ce-ţi dă, te
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face să vibrezi, până la lacrimi, de toate aceste simţi- 
minte de care a fost agitat compozitorul în momentul 
creării operii sale.

— Iţi mulţămesc domnişoară, îţi mulţămesc 1 îi zise 
el şi-i strânse mâna, destul de absorbit în propria lui 
impresiune pentru a puteà luâ seama cum tremură 
mâna fetei, în mâna lui.

— Cunoşti cu ce anume ocazie a scris Beethowen 
această capo-d’-operă ? întrebă Victor.

— O ! mă mărturisesc foarte ignorantă, domnule 
Cozmin, răspunse ea cu simplitate, totuşi Inroşindu-se. 
Te-aşi rugă să-mi povesteşti însă aceasta.

— Bucuros. — Beethowen fugeă de lume. Nu numai 
locurile cele mai retrase şi le alegea, într’un oraş, ci 
şi oraşele cele mai puţin sgomotoase. Se află într’un 
rând în oraşul Bon, şi se plimbă prin împrejurimile 
lui, într’o seară, pe o lună plină de acelea când mai 
ales la ţară, aşa de puternică lumină şi linişte deplină, 
sunt un farmec negrăit de dulce pentru un suflet sin
guratec. Deodată se deşteptă din lunga lui visare. De 
pe aproape, prin ferestrele deschise ale unei case sim
ple, se împrăştiau armonioasele note ale uneia din 
chiar o peri le lui. Execuţiunea eră aşa de justă şi plină 
de atâta simţire, — bunioară cum a fost a dumitale 
mai adineauri, —■ în cât Beethowen, fără să-şi deă 
seamă de ce face, intră în casă. Se văzu într’o încă
pere simplă dar foarte curată. La piano cântă o fată. 
Copila, cum auzi uşa, fără să se întoarcă, întrebă dacă 
e tatăl ei şi urmă cu cântecul înainte. Cum termină, 
copila se ridică...—Tată, vino să te sărut, fiindcă nu 
pot eu să viu la dumneata... Beethowen rămase dureros 
impresionat. In faţa lui aveă o frumuseţe tânără, plină 
de drăgălăşie... dar... oarbă... Durerea îl făcu să aibă 
un strigăt de groază şi de milă.

— Cum ? nu eşti dumneata, tată ? întrebă copila...
— Nu te nelinişti domnişoară, îi răspunse maestrul 

cu blândeţă dulce... îţi mulţămesc pentru chipul cum 
ai executat sonata mea...

— Ah 1 să fii cumva Beethowen ? E cu putinţă ? 
Şi copila începù a plânge de emoţiune, dar şi de du
rerea că nu puteà să-l vadă.
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— Dacă nu mă poţi vedeâ, Ii zise maestrul, care-i 
înţelesese gândul, mă poţi auzi.

Şi, Beethowen se aşeză la piano, cu lacrimile în ochi. 
Durerea, mila, mângâerea, simţiri ce-I însufle{iau în 
acele clipe, genialul artist Ie trecu clapelor, şi astfel 
împroviză minunata elegie, care a ajuns celebră sub 
numele acesta de „Lumina Lunei“ J).

Astfel se termină această zi de Crăciun care trebuiâ 
să rămâe Marioarei şi lui Victor, ca amintire plăcută 
dar şi plină de regrete.

XII
A doua zi de Crăciun eră Duminică.
Nu le zisese copiilor să vie la şcoală; Cozmin eră 

aproape sigur că nu erau să vie.
Foarte vesel, la deşteptare, începu a glumi cu mumă-sa 

cum nu făcuse de mult, — ceeace o miră, fără s’o în
demne a-i şi arătă această mirare.

Victor îşi văzii apoi de obişnuitele ocupaţiuni de di
mineaţă : mâncarea păsărilor, tăiatul lemnelor, ducerea 
braţelor de lemne în casă şi apoi ceaiul.

Doamna Cozmin muncită dejgând nou, îi pâră lui . 
Victor ca nu tocmai răspunzând bucuriei lui.

— Mamă, îi zise el, zâmbind, dumneata pari să fi 
având ceva care te nemulţămeşte, — şi m’ar miră mult 
să fie aşa.

— A 1 nu, drăguţă, răspunse ea c’un zâmbet care 
risipi Iui Victor bănuiala. Atât doar că par’că mă simt 
obosită şi nu ştiu de ce.

— Schimbarea felului vieţii, mamă, — zise el, cu 
acelaş zâmbet de mulţămire. Ce mult mi-a plăcut 
ziua de eri !... Sunt sigur că şi dumneata eşti mulţă- 
mită; însă, ori cum, e schimbare, şi aşa lucru obo
seşte. Eu chiar, mă simt plecat spre lene, totuşi mă 
simt uşor, vesel. — Asemenea petreceri intelectuale au 
fost totdeauna sufletul meu.

1) Această legendă a Sonatei „Lumina Lunei", am cilit-o 
revista „Româniţi Muzicală“.

în
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Incepù a sorbi din ceaiu cu plăcere şi a privi afară 
ca într’un fel de visare dulce.

Doamna Cozmin îşi înăbuşi un suspin, privindu-1 
• pe furiş.

— Aceeaş eternă poveste, — îşi zise ea. Şi Ia o etate 
mai înaintată omul poate fi tânăr, supus unor emoţiuni 
de care nu-şi dă seamă, nouă pentru el, şi care duc 
la acelaş desnodământ...

Doamna Cozmin începuse a bănui din ziua ce tre
cuse, că fiu-său se lăsă pe nesimţite farmecelor foarte 
ispititoare ale copilei propietarului. Mai bănuia că Ma
ri oara era în întâiul avântai inimii sale tinere, care, nu 
judecă nici deosebirea de poziţiune, nici cea de etate.

Copila simpatiza pentru artistul, — eră lămurit pentru 
doamna Cozmin. Ii luau văzul însuşirile artistului şi 
la om nu se gândiâ, nici putea apoi să gândiască.

Cc-şi da ea seama de viitor şi de greutăţile unei - 
aşa de nepotrivite iubiri !

Să previe oare pe Cozmin ? Situaţiunea era foarte 
delicată. Nenorocitul ei copil ! Abia începuse a găsi 
vieaţa mai dulce, şi să-l deştepte aşa de curând!

Trebuiâ însă; altfel, ar fi avut mai târziu să lupte 
4 şi mai cu cruzime împotriva înlăturării unei pasiuni 
* înaintate.

— Haide ! te au furat gânduri triste, mamă, după 
cum văd, îl auzi zicându-i, ceeace o făcu să tresară.

Ea 'se încercă să râdă.
— Nu, nu, tot oboseala, zise doamna Cozmin. Mi se 

pare că n’o să merg la biserică. La şcoală o să vor
beşti astăzi ?

— N’am încă subiect. — Am să găsesc eu însă ceva 
de vorbă.

— Azi o să stăm acasă ? întrebă dânsa fără să-l 
priviască...

—- Azi... răspunse Victor, rămânând puţin pe gân
duri... voiesc... Afară numai dacă nu va stărui Avenian...

Ce repede ar fi răspuns altă dată că rămâne acasă ; 
ba încă ar fi fost surprins de asemenea întrebare. Acum 
sç codise puţin. II trăgeâ inima la casa proprietarului.
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— O să faci şi azi lecţie cu Marioara, întrebă 
doamna Cozmin, privindu-1 furiş.

II văzu tresărind, cuprins încă de uşoară roşeţă.
— Nu, nu cred... răspunse el, cu privirea în vag...
Se ridică apoi să se îmbrace. Uşoară melancolie îl

cuprinse. Se îmbrăcă mai mult mecaniceşte. Nu avea 
vioiuciune în mişcări ; cunoştinţa limpede a stării lui 
din acele momente, îi lipsiâ.

— Mă duc la biserică, mamă.
Se opri o clipă şi adaose :
— Ciudat. Nu mă simt aşa de vesel, aşa de senin 

ca de dimineaţă.
Doamna Cozmin nu-i răspunse; el plecă după ce-i 

sărută mâna.
— E cuprins, cuprins... îşi zise bătrâna, după ple

carea lui.

In dreptul şcoalei, băeţii şi fetele, strânşi toţi, în 
păr, se jucau asvârlindu-şi mingi de omăt.

Frigul era puternic, dar foarte sănătos ; cerul senin 
şi dându:ţi impresiunea de ceva proaspăt şi curat, ca 
bolta unei biserici de curând zugrăvită. Soarele privia 
pe d’asupra dealului, ridicându-se şi părând că se în
vârteşte pe loc în ridicarea lui. Eră o zi de iarnă, aşa 
cum îi place de multe ori firei, ca să arate că fiecare 
anotimp îşi are frumuseţile proprii lui.

Acea tăcere imediată îl făcu să ridice fruntea, să se 
reculeagă şi să zâmbiască. II mulţămiâ faptul că copiii 
veniseră fără să Ie fi zis el.

— Bună dimineaţa, strigără toţi întrun glas.
Intr’o singură mişcare căciulile se ridicară şi se aşe

zară la Ioc.
Iţi fâceă plăcere asemenea regularitate de mişcări, 

pornită nu din simţirea fiicei şi a silei, ci din dragos
tea şi respectul care pecetluiau foarte vădit chipul şi 
acele mişcări ale copiilor.

— Bună dimineaţa copii. Sănătoşi? >
— Da.
— Ei, aţi umblat cu „florile d’albe“, cu „steaua?“ 

Pe la mine nu v’arn văzut.
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Un băeat mai mare, monitorul clasei a IV-a,' ieşi din 
rând şi-şi luă căciula.

— Mi-au spus mie băeţii că erau să vie la duni- 
neavoastă, dar Ie era teamă să nu vă supere.

— Dinpotrivă, copii, dinpotrivă, mi-aţi fi adus mare 
mulţămire. Care din voi aveţi stea, veniţi când va a- 
murgl. Iar la anul nou să-mi veniţi cu colindul.

— Venim, venim...
— Acuma, copii, la biserică...
— Domnule, mai zise monitorul, noi ne-am vorbit 

să venim şi la şcoală, după biserică...
— Bine, bine...
începuse a tocă de leturghie... Vibraţiunile clopotelor 

se opriau par’c’ar fi fost împiedicate de ceva în aer ; 
nu ştiu ce putere le rupeà par’că de odată fără să dea 
timp ecoului să Ie poarte pe braţele lui, în depărtare.

După ce copiii se liniştiră în biserică, Cozmin trecu 
spre strana dreaptă unde îi eră locul.

Un mănunchiu de raze străbăteâ prin o fereastră a 
altarului şi prin uşa dreaptă a lui se aşterneâ pe părete...

In o strană, luminată de aceste raze, Marioara i se 
ivî Iui Cozmin atât de frumoasă, încât se opri locului 
o clipă, până să i se' astâmpere, supt apăsarea voinţii 
Iui, puternica bătae de inimă.

Privirile lor se întâlniră ; se salutară c’un zâmbet în 
acelaş timp.

Stăpânindu-şi această cutremurare lăuntrică, Cozmin, 
după ce dădu mâna tatălui şi copilei, se aşeză în 
strană lângă Avenian, — ceeace surprinse pe Marioara.

Locul lui eră până atunci lângă dânsa — iară ea, ca 
o trăsură de unire între tatăl ei şi artistul.

Pentru ce asemenea schimbare?
De nenumărate ori se priviră în timpul serviciului, 

şi se putură mult mai bine privi, decât dacă ar fi fost 
alături.

îşi găsiau vre-un înţeles oare acelui graiu mut?
Marioarei îi păreâ că Victor nu-şi aveâ seninătatea 

din timpul din urmă. Eră preocupat... Urmăriă par’că, 
cu privirile, anume şir de idei.

Privirile ei se luminau şi de câte un zâmbet, când
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se opriau asupra lui ; ale lui când se opriau asupra ei, 
păreau umbrite de melancolia unui regret.

Ce aveâ oare Victor Cozmin?
Sufletul copilei vedea bine efectul, fără să poată 

ghici cauza.
Cauza aceasta există, şi pentru întâia oară se înfă

ţişă cu imagini în gândirea lui Victor.
Din clipa când Marioara i se ivise acum, în biserică, 

aşa de neînchipuit de drăgălaşă, pe acel fond luminos 
roşatec-auriu al mănunchiului de raze, Victor începu 
a simţi în adâncul săujmpunsăturile unei nedefinite 
suferinţi.

Fără de voie mintea lui făcu salt în urmă peste 
prăpastea ce-1 despărţia de trecut, în o epocă asupra 
căreea nu-şi mai aruncase foarte de mult privirile. *

Şi după o plimbare de câteva minute printre ruinile 
acelei epoce, un gând neted îi sclipi, ca pe un cer 
noros, întâiul fulger premergător furtunii : — cum de 
nu mi s’a ivit în prima mea tinereţe, asemenea perfec
ţiune de fiinţă, atunci când aveam credinţa, atunci 
când mă călăuziă inima plină de adevărata putere de 
viaţă a unui organism bine alcătuit!

Acest gând dă privirii lui melancolia regretului.
însă ca să i se fi putut naşte gândul acesta, trebùià 

să se fi petrecut mai înainte cevă în sufletul artistului.
Dar de acest ceva nu-şi dă seamă încă. Simpatia 

lui Victor pentru Marioara săpă pe ascuns, fără să 
se formuleze în cugetul lui prin o conştiinţă netedă 
a existenţei sale.

Ca efect se arătase déjà ; cauza, rămânea nepătrunsă 
încă, şi numai o întâmplare putea să-i limpeziască 
fiinţarea.

Ori cum, Victor pornise pe calea bătută încă odată. 
— atunci, departe în trecut, cu ştiinţa şi cu vrerea 
lui ; acum ca unul ce se credea pierdut pentru tot
deauna pentru aşa sentiment, pornia în afară de şti
inţa şi de vrerea lui.

Acest simţimânt era pârâul liniştit şi curat ce vine 
din adâncătura unui munte, necunoscut cu totul, şi-şi 
face loc pe sub iarbă, curgând în taină deplină.

»
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Numai un pas neprevăzut, în umbletul firesc de 
altfel, poate să descopere existenţa acestui pârâu 
singuratec, când sub greutatea piciorului, ochiul sur
prins va vedea ţâşnind de sub iarbă stropii lui stră
lucitori.

La eşirea din biserică, Marioara şopti repede câte-va 
cuvinte lui Avenian.

Copiii tocmai se îndreptau spre şcoală, unde mulţi se 
vedeau stând pe prispă ori în faţa clădirii, cete-cete.

— Azi ne vedem, amice Cozmin ? grăi Avenian lui 
Victor. Marioara zice că ar fi zi de lecţie.

Victor zâmbi.
— Vom face să fie zi de lecţie, răspunse el. Pe Ia 

trei, voiu veni.
Voi să plece.
— Te însoţim şi noi la şcoală, zise Marioara.
Victor trebui să meargă alăturea cu dânşii.
Puţin în urma lor, bărbaţi şi femei cum eşiau din 

biserică, se îndreptau spre şcoală.
— Despre ce o să ne vorbeşti astăzi ? întrebă 

Marioara.
— Mărturisesc, domnişoară, că nu am încă subiect. 

Nu eram sigur că vor mai veni şi astăzi, copii şi săteni... 
Dă-ini dumniata unul, adaose după o clipă.

Marioara se înroşi...
— Aşa că ai păţit-o, Marioaro ? zise Iacob, de şi 

surprins întru câtva de cererea prietenului lor.
— In adevăr că am păţit-o, răspunse ea, râzând, 

fiindcă... nu am în gând nimic...
— Să-ţi viu eu în ajutor Marioaro, zise Iacob. Dom

nule conferenţiar, vorbeşte-ne despre răul băuturii...
— Bun subiect, mai ales că în sărbători băuturica 

este foarte şugubeaţă, răspunse Victor.

XIII •
Eată-I pe catedră.
Tăcere, luare aminte, nerăbdare.
Marioara era în culmea curiozităţii. Cum erâ să
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vorbiască, nepregătit ?... Ii eră teamă par’că. Pe urmă 
zâmbi. Căldura încrederii o însufleţi numai de cât.

— A fost odată într’o ţară depărtată, — începu 
Cozmin, — un muncitor. Eră cu atâta dare de mână 
în cât să-şi poată înşira zilele cu câte un belşug din 
toate. Casa lui eră curată, muerea lui harnică şi cu 
spor la hărnicie. Duceau bună înţelegere unul cu altul, 
că, vedeţi, când ziceâ el că-i albă, muerea răspundea 
cu credinţă că albă eră. Când ziceâ muerea : bărbate, 
da ştii dumneata că e fum acolo ?

— Fum, nevastă, răspundea el.
Chibzuiau de cu iarnă ce aveau de făcut la primă

vară, până la capătul toamnei, şi bine le eşia Ia chib
zuială, fiindcă o porniseră cu înţelegere între ei şi cu 
cuminţie Ia -muncă. Aveau ochi numai pentru ţarina 
lor, pentru casa lor şi pentru două găgălici de copii 
cari creşteau rotofei şi veseli ca nişte puişori de cio
cârlii.

Ştiţi cum erau ăşti doi copii pentru casa părintească? 
Uite, ca două lumini de la soare care pătrund într’o 
odae, dimineaţa, după faptul zilei.

Ce să vă mai spun de oamenii ăştia?
Dacă mulţămirea sufletului ar lua trup şi s’ar ivi 

pe lume, ar fi, fără doar şi poate, trupul şi chipul 
ăstor doi.

Insă oameni buni, să ştiţi aceasta :
In firea omului trăeşte pofta pentru alte lucruri de 

cât acelea ce are;.iar dacă în sufletul lui e poftă, în 
lume se află ispita, care dă ghiez sufletului să se în
frupte şi cu din cele ce nu are omul.

Şi rău mai e, Doamne, când omul se pleacă ispitei!
Eacă aşa păţiră cei doi români ai noştri din cea 

ţară depărtată.
Un nu ştiu care om de neam străin, greşi într’o 

bună dimineaţă a călca prin acel sat în care trăiau 
cei doi.

In cotiguţa lui d’un cal, ducea o balercuţă; iar el 
strigă cât îi luâ gura: poftiţi că n’a mai rămas ! poftiţi 
că n’a mai rămas/...

Să ştie omul ce nu ştie încă, iar este în firea tui.
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Tot satul se grămădi împrejurul străinului.
~ Măre, se întrebau toţi, .ce vinde românu ăsta de 

strigă că n’a mai rămas ? şi-J întrebă şi pe străin ce 
vinde ?

— Leac pentru necazuri 1 răspunse străinul. Leac 
pentru necazuri ! Câţi dintre românii satului n’aveau 
necazuri I

Hai să vadă şi ei 'cum eră leacul acela pentru ne
cazuri. Şi cerură, — ba cerură încă şi cei cari n’aveau 
necazuri aşa de mari, în cât să le trebuiască leac 
numai de cât.

Negustorul desfundă balercuţa şi c’un fel de tinichea, 
— cum ar fi bunăoară la noi cinzeaca, — începù să 
le deâ pe câte o para tinicheluţa, un fel de apă cu 
miros, aşa cum nu mai gustaseră.

— Luaţi, beţi, oameni buni, îndemnă negustorul. 
Cu cât îţi bea mai mult, cu atât leacul are să fie mai 
cu'*putere de tămăduire.

Şi unde mi se puseră badeo, pe gustat şi iar pe 
gustat, românit noştri din cea ţară depărtată, — că de 
la un timp par’că începu să li se cam învălue pe 
dinaintea ochilor.

Nu ştiu ce căldură li se făceă în pântece şj porniă 
de acolo prin tot trupul, ştiţi, cum porneşte sângele 
prin toate vinele.

Negustorul dăduse gata balercuţa şi se gătiă de 
ducă.

— Ba nu, ia să ne mai dai, începură a striga românii.
— Nu mai am, dar dacă vreţi, mă întorc peste o 

zi două...
Negustorul se porni, iar în urma lui, românii, pentru 

întâia oară se văzură cu poftă de sfadă între ei. Ba 
unii, mai arţăgoşi, se şi încinseră la păruială...

Românul cela al nostru, cum ajunse acasă la ne
vastă, s’apucă şi el de sfadă ; mai mai să se bată, şi 
alta nu.

— Mă, ce dracul de leac pentru necazuri a fost apa 
aceluia ? grăi un bătrân, — că în loc să tămăduiască 
necazurile cari nu erau cu zurbà, a adus necazuri cu 
sfădire şi cu încăerături.
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A doua zi lumea se trezi Ia locul ei. Dar, vedeţi 
lucru de mirare, poftià de nn mai puteâ după apa 
străinului aceluia.

A treia zi, cam pe la toacă, negustorul blestemat 
veni în sat cu vreo două harabale pline cu lucruri de 
ale casei şi alte două pline cu poloboace, care mai 
mari, care mai mici.

Pasămi-te, oameni buni, negustorul veniâ să se aşeze 
în satul lor.

Ce să vezi ! Nu trecu o lună delà aşezarea străi
nului, şi nu mai puteai cunoaşte satul dacă mai eră 
tot acela de mai înainte.

„Leacul pentru necazuri“, al străinului, era curat 
rachiu : iar necazurile începură să sporiască, măre, 
ca ciupercile după ploile de primăvară ; mai toţi din 
sat se făcuseră beţivi.

Ştiţi cum erau, bărbatul cu nevasta, cu cei doi copii, 
cu cari am început povestea?

Ispita însă le ieşise înainte în calea traiului lor şi 
nu se putuseră stăpâni.

Azi o Ieacă de rachiu, mâini mai mult, poimâini şi 
mai mult, eacă începură să nu mai poată chibzui ca 
mai înainte.

Dacă le lipsi chibzuiala, nu mai putură munci cu 
spor, nu mai fură în stare, săracii, să-şi îngrijiască de 
casă şi de copii. Ţarina lor nemuncită bine şi la timp, 
Ie dădu mai puţină roadă; de-o parte nu mai avură 
cum să pue : — sărăcia începù să le rânjiască la uşă. 
Şi de spaimă mai e, Doamne, sărăcia, când apucă 
odată să-şi facă drum în casa românului !

Ce s’a mai întâmplat, vă puteţi lesne închipui, oa
meni buni, — şi voi copiilor.

Nevasta muri într’o bună dimineaţă de aprinderea 
maţelor, din pricina băuturii de rachiu mult ; bărbatul, 
când se mâi văzu şi fără nevastă, apucă şi mai rău 
calea crâşmei, iar bieţii copii începură un traiu ca 
vai de ei, Ia îndurarea vecinilor şi a rudelor.

Aşa ia capăt povestea, dar nu şi vorba, — că, dacă 
aţi căutâ bine cum se întâmplă lucrurile şi pela noi, 
o să aflaţi potrivire cu povestea.
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Duminicile şi sărbătorile de peste an, ca şi în mul
tele zile de iarnă, dumneavoastră, oameni buni, vă cam 
strângeţi colo jos, Ia rateş, pe malul iazului, ori în sat 
Ia crâşma lui kir Nasta.

La crâşmă vă întâlniţi unul cu altul ia, ca să mai 
zică unul una, altul alta, — că om eşti şi cată să dai 
ochi cu oamenii.

Vorba e că, litrele de rachiu se cam plimbă des pe 
mese, par’că cuvântul ar avea nevoe de udeală ca să 
poată ieşi din gură.

Eacă, vedeţi, aci e lucrul deochiat.
Dumnezeu, oameni buni, a lăsat de toate pe pă

mântul ăsta bine cuvântat.
Dar de aceea a dat şi minte omului, ca din toate 

să guste cu .măsură.
Unele lucruri sunt pentru hrană ; din acelea omul 

mănâncă mai mult, fiindcă hrana ţine trupul, iar trupul 
sănătos ţine şi sufletul sănătos.

Alte lucruri sunt numai aşa, de un gust : ca pome- 
turile de pildă,

Le mănâncă omul nu ca să se sature din ele.
Ca băutură, apa e cea mai sănătoasă, cea mai prii- 

toare, e vinul cel mai vechiu din lume pe care-1 calcă 
broaştele ; umflă pântecele, dar nu îmbată, nu ame
ţeşte, nu perde mintea.

Vinul a fost născocit de om, târziu de tot. Vinul 
are în el nişte substanţe adică nişte feluri de lucruri 
care fac'bine trupului; mai ales când e slăbit de 
muncă, îi dă puţină tărie, îl înviorează.

Va să zică, fiindcă vinul este în lume, să se folo- 
siascâ omul de el, dar nu cum ar bea apa ori când 
îi e sete, — ci câte puţin, după câte-o osteneală mare, 
ori când e la vreo veselie, cum e nunta, cumetria, 
şezătoarea...

Ce i-a mai venit însă omului în minte?
Pe de o parte nu erâ atât vin în lume cât erâ lă

comia omenească; pe de altă parte a vrut şi altceva 
mai tare.

Aşa, din drojdiile vinului a născocit spirtul şi l’a în
doit cu apă ca să facă rachiu.
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Ce a ieşit din vin, a ieşit mai tare, mai ameţitor 
decât vinul.

De unde dar puteai sä bei o litră de vin şi să fie 
de ajuns, — din rachiul de vin, adică din spirtul ames
tecat cu apă, trebuie să bei un păhărel şi nici acela 
plin cu vârf.

Pe urmă lăcomia după câştig a negustorilor nu s’a 
mulţămit cu rachiul care ieşiâ din vin : a început să 
născociască rachiuri de tot felul, scoase din grâne, 
adecă rachiurile de pâine, cum le zic pe la noi ; le-a 
pus miroase felurite, le-a dat boiuri felurite ca să ia 
ochii şi nasul şi să ispitiască pe om în toate felurile.

In rachiurile astea, — ca să coste mai puţin şi să-i 
facă să câştige mai mult, negustorii au început să pună 
vitrion l), — şi vitrionul arde maţele şi îmbolnăveşte 
pântecele.

De unde puteai dar să bei câte puţin de tot ca de 
un gust, din rachiul de vin, — acuma ca om cu minte 
nu trebuie nici vârful limbei să ţi-1 înmoi în blăstă- 
măţiile de rachiuri stricate şi stricăcioase, care se 

1 vând în toate crâşmele.
Hei, luaţi bine~~seama, oameni buni 1 Fiindcă, dacă 

ar fi vorba numai de dumneavoastră, calea^valea... Cum 
v’aţi aşterne aşa aţi dormi.

Dar sunt copiii.
Că, să vedeţi ce se mai întâmplă:
Beţia de vin şi de rachiu, când a apucat odată să 

se facă obiceiu, strică foarte rău sângele omului.
Dumneavoastră ştiţi că sângele e vieaţa; sângele 

hrăneşte trupul, fiindcă din ce mănâncă omul, în sânge 
se grămădeşte tot ce trebuie trupului pentru ca să 

' poată trăi.
Apoi dacă sângele se strică din cauza beţiei, cum 

vreţi să mai poată hrăni bine trupul?
Maţele, se strică şi ele: nu mai mistuie bine mân

carea; dacă n’o mistuie bine, sângele nu poate să 
tragă nici el bine tot ce-i trebuie.

Va să zică pântecele e în legătură cu toate celelalte

/

1) Vitriol.
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părţi ale trupului, prin sângele care le hrăneşte pe toate.
Dacă se strică una, se strică toate.
Din oameni stricaţi de beţie, or să iasă copii be- 

tegi, bolnăvicioşi, fără minte multă.
De aceea vă spunem adineauri, că dacă ar fi vorba 

numai de om, calea-valea ; dar e vorba şi de co
piii ce o să porniască din el, — şi eacă pe aceşti 
copii că vin pe lume nenorociţi din cauza năravurilor 
părinteşti.

Şi ce sunt vinovaţi, nu e aşa, să pătimiască copiii, 
săracii, de pe urma păcatelor părinţilor?

Să fie românul beţiv, e ca şi cum ar omorî pe ci
neva, — fiindcă îşi lasă neoameni pe copiii Iui.

O vieaţă de om fără minte, fără dor de muncă, 
fără tragere de inimă Ia lucruri bune, e mai rea decât 
moartea !

Sărăcia îşi face vad în bătătura casei lui ; boalele 
îşi fac Ioc în casa lui ; chinurile cele mai aprige îi 
dihoacă trupul şi-i slăbesc şi mai tare mintea lui destul 
de slăbită de beţie.

Nu mai beţi rachiu, oameni buni, — ascultaţi-mă, — » 
că multe am văzut ; multe vedeţi şi dumneavoastră 
dar fără să vă daţi socoteală.

Luaţi aminte, spre binele dumneavoastră, că nu e 
rău mai mare decât răul ce singur omul şi-l face.

Călcaţi-vă pe poftele vinovate, cu hotărîre, cu chib
zuinţă...

Gustaţi vinul numai cu măsură, ia veselie, ori când 
vă strângeţi la crâşmă ca să mai staţi la sfat ; iar ra
chiul să vă stea în faţă ca focui iadului ; să vă oţă- 
rîţi ca de fiere la gândul numai că v’ar îndemna cineva 
să-i beţi.

Fugiţi de rachiuri, ca de vrăşmaşul şi de tâlharul 
stă la pândă să vă ia nu numai punga, dar şicare 

vieaţa !
Cei ce or asculta glasul meu, bine Ie va fi, şi 

Dumnezeu le va ajută.
Aşa să ne ajute Dumnezeu tuturora!

Atâta înrâurire avii asupra sufletelor această cuvân-
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tare, că sătenii rămaseră toţi în tăcere chiar după 
plecarea învăţătorului lor.

— E mai presus de orice laudă truda dumitale, 
amice, îi şopti Iacob strângându-i mâna...

— O ! domnule Cozmin, îi zise Marioara cu adâncă 
privire de recunoştinţă, care-1 mişcă, — ce putere de 
improvizaţiune ai ! Cât bine le faci ţăranilor noştri !

XIV

• Alături cu odaea în care dormia doamna Cozmin, 
nu am pătruns încă.

De când îşi clădiseră căsuţa şi terminaseră cu orân- 
duiala ei, Victor nu intrase^ nici odată în odaea aceea, 
— „cuibul amintirilor“ cum o numise el.

Singură doamna Cozmin, în timp de vară, mai des, 
în timp de iarnă mai rar, se duceâ în acel „cuib" 
pentru a-1 mai aeră şi a-1 mai şterge de vălul foarte 
subţire de praf ce se aşeză pe mobile.

Eră în ajunul anului nou, de dimineaţă.
Culmile dealului păreau frunţi încărunţite, într’o 

noapte, de cine ştie ce spaimă, — aşa promoroacă 
deasă acoperia fiecare creangă, fiece rămurică.

Copacii singurateci, ca într’o zi de bal mascat, pă
reau că se îmbrăcaseră cu lungi şube întoarse pe dos, 
ale căror căptuşală eră de blană sură la toţi.

Soarele, ca o bombă atunci asvârlită din cuptorul 
adâncurilor, păreă că se învârteşte în juru-i pe zarea 
dealului, căutând să spargă o perdea de ceaţă ce i se 
pusese piedică în cale.

Eră un ger care urzică rău.
Cu toate acestea doamna Cozmin trebuiă să se ducă 

în sat pentru oarecare târguieli, acum că fiu-său, 
ce-şi rânduise treburile casei, îşi sorbiă ceaiul, —dus 
pe gânduri.

Purcesese pe gânduri, în adevăr, dar nu de mâh
nire, de mulţămire: nici nu se află într’o stare de 
nehotărîre şi de lângezeală.

Mintea lui, dinpotrivă, părea în faptul unei Urziri;
4
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tÄÄtÄjSP: pe " ***»•*
De sigur că, după cum poetul îşi vede parca ver- 

SLinle, ce în curând se vor aşterne pe fila de hârtie,
Victor vedea în acele clipe notele cine ştie cărei 

compoziţiuni şi asculta ca venind din depărtare, me
lodioasa apropiere a unora de altele.

Int r’un anume moment se ridică şi cu pas repede 
trecu în sală. Avu o clipă de codire în faţa uşii delà 
„cuibul amintirilor— apoi intră.

Erâ călduţ înăuntru, ceea ce’l surprinsese- încruntă 
sprincenile, rotindu-şi privire aspră asupra acestei în
căperi şi... repede la piano.

Soarele biruise ceaţa şi o risipise. Năvălind pe fe
reastra de alăturea cu pianul, da încăperii înfăţişare, 
nu de veselie, — ci de linişte, de oboseală, de reîn
vierea puterilor, cum ar fi în camera unui convales
cent după grea boală.

Această încăpere destul de mare, cuprinde orându- 
iala unui salonaş foarte cu gust împodobit, dar în care 
toate mobilele par’că poartă pecetea unei melancolii, 
rămasă din vie mâhnire de altă dată, la care ar fi fost 
martore. In mare parte pereţii dispar supt covoare alese.

Pe părelele din fund trei portrete mari aşezate unul 
mai sus, şi celelalte două, de o parte şi de alta, delà 
jumătatea celuilalt în jos. Sunt acoperite cu câte un 
văl de tifon de un albastru aproape negru.

Portretele îşi au punctele de fixare aproape de tavan, 
de unde se ţin prin şnur de mătase.

Câteva tablouri şi portrete de familie, prea bine a- 
şezate, împodobiau ceilalţi pereţi.

Pe două poliţe colţare, mărunţişuri de artă şi portrete.
O păpuşă mare, acoperită c’un văl alb, pare că 

doarme într’un colţ al canapelei din fund.
La mijloc, o masă rotundă cu acoperitoare de pluş 

cărămiziu, are pe ea doua candelabre de argint fru
mos lucrate, — şi două albumuri legate cu pluş tran
dafiriu.

Pe bronzul foarte curat al micului policandru cte 
d’asupra mesei, se jucau razele soarelui ; iar oglinzile
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lungi, sprijinite pe mescioare, răsfrâng aceste sclipiri 
de aur

Victor, aci cu privirile spre culmea dealului, aci a- 
ţintite pe piano, dă fiinţă muzicală inspiraţiunii sale 
lirice ; note vesele, râd, un râs armonios şi sonor, plin 
de nevinovăţia copilăriei, devin apoi visătoare, trec la 
un dulce freamăt şi gângurit de primăvară, ca al frun
zelor şi al păsărilor, când vieaţa Firii reîncepe, — apoi 
puţin câte puţin se aprind, îşi dau mâna, se încing 
într’un danţ de sărbătoare a plăcerii de a trăi, şi is- 
bucnesc într’o chemare pasionată a unei supreme do- 
rinţi. — E copilăria, prima tinereţe, primul dor, primul 
avânt către ceeace trebuie să fie odată măcar în viaţă : 
amorul adevărat, marele simţimânt.

învăpăiat, cu totul cuprins de inspiraţiunea deja me
morizată, Victor trecu repede în odaia lui de lucru şi 
începù să aştearnă pe hârtia liniată noua compoziţiune.

Când se întoarse mamă-sa, dânsul o într’aripă deja 
pe vioară.

Doamna Cozmin se ivi în uşă, el îi zâmbi plin^de 
mulţămire şi urmă înainte cu execuţiunea, îndreptând 
partiţiunea prin câte o ştergere, ori prin câte un adaos 
de note, ici, colo : îi da din ce în ce forma artistică 
ce o cereâ simţul muzical şi cunoştinţile de armonie.

In acea zi nu se duse la lecţiunea de la Avenian.
Tătre seară primi un bilet de la Iacob :
„M’am întors chiar acum de la Iaşi. Te putem 

aşteptă pentru a sărbători sosirea noului an? Spune 
doamnei Cozmin dorinţa noastră. La revedere.—Iacob.

După ce se sfătui cu mumă-sa, Cozmin răspunse 
că vor veni, — însă ceva mai târziu.

Victor se aşeză apoi,. cu aprindere neobişnuită,"să 
presc/ie partiţiunea.

In acelaş salonaş îi regăsim pe toţi, într’o dulce şi 
liniştită convorbire prietenească.

Aşteptau să vie miezul nopţii, pentru a trece' în 
sala de mâncare, unde trebuiă să primiască pe noul 
an, cu paharele în mână.

Fiecare păstră câte o surprindere pentru momentul 
de apoi.
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La două-spre-zece fără cinci, toţi se ridicară îndru- 
mându-se către sala de mâncare.

Numai o lumânare pâlpâia într’un colţ al încăperii, 
pusă şi aceea după un mic paravan ce înfăţişă un 
fluture cu aripile întinse.

Când cea din urmăbătae a orologiului, răsună, patru 
servitori intrară cu lumânările aprinse în candelabre : 
lampa ded’asupra mesei fu repede aprinsă şi ea, — în 
timp ce dopurile de la sticlele de şampanie săriau 
cu sgomot.

Atunci şi în curte se auziră pocnind pistoale, biciuri, 
iar buhaiul şi glas de colind porniră sub ferestre.

Eră mişcător momentul acela. Mirarea şi plăcerea 
luminară chipurile, în mijlocul acelor lumini din casă 
şi a zgomotelor de afară.

Avenian ridică cupa cu vin spumos :
— Dragă doamnă Cozmin, amice Cozmin, scumpă 

nevastă şi scumpă copilă, încépu Iacob cu glas învă
luit de emoţiune, de mulţi ani nu m’am simţit aşă de 
mulţămit ca în timpul din urmă. O alinare mai sim
ţitoare a durerilor tale Mărgărinto, veselia ta mai 
dulce,Marioaro, prietenia dumneavoastră bine-făcătoare, 
doamnă şi domnule Cozmin, au înseninat acest capăt 
de an al nostru. Noul an ne găseşte la un loc în 
această plăcută intimitate a sufletelor ce se înţeleg şi 
se simt legate prin prietenie statornică. — Să închinăm 
paharele cu voe bună acestui nou an, cu dorinţa de 
mai .bine pentru fiecare din noi...

Ciocniră cu toţii şi apoi se aşezară la masă.
Pe farfuria fiecăruia se află o mică listă de carton 

ce arătă felurile de bucate.
Victor le citi :
1) „Pot-pouri“ internaţional de mezeluri.
2) „Sonată“ de epure cu măsline, în „Fa-major“.
3) Curcan „tenor de operä-Seric“, pe „şolfegiuri“ de 

varză călită.
4) Plăcintă de nucă cu „librete de operă bufă“.
5) „Cor11 de fructe.
6) * solo“ de Cotnar.
7) „Pizzicato“ roş Nicoreşti.
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• 8) „Allegro“ d'in Şampania.
9) Un „andante“ de îngheţată.

10) „Finale vivace“ de Iiqueruri.
— Frumos concert, zise Victor, după ce făcuse haz, 

împreună cu ceilalţi, de fiecare număr în parte.
T— Să nu râdeţi de asemenea listă puţin muzicală, 

zise Marioara...
— Dinpotrivă, e atât de muzicală, grăi Iacob că 

or să joace fălcile noastre după dânsa.... Ia poftiţi 
de luaţi din „pot-pouri".

„Sonata“ de epure, o găsiră delicioasă; curcanul, 
li se păru un tenor „di primo cartello“, iar „Solfe- 
giurile“ foarte bine călite.

Când ajunseră la „libretele de operă bufă“ ce se 
aflau în plăcintă, se încinse un râs foarte vesel bine 
susţinut de „solo“ Cotnar şi apoi de „pizzicato“ Nico- 
reşti.

„Corul“ de fructe stropit cu acel „alegro“ spumos 
din Şampania, deschise zări şi mai trandafirii veseliei.

„Andantele“ mai răci puţin însufleţirea spiritelor, 
pregătindu-Ie pentru a doua parte a „revelionului“, 
— pentru adevărata muzică ce erâ să urmeze.

De aceea „Finale vivace“ al liqueururilor avu cel 
mai mare suces al mesei.

— Am să vă cânt ceva mai nou, — de oarece şi 
anul e nou, — zise Victor, după ce se văzură în salon. 
E o frantazie pe care am scris-o azi chiar, căreia 
i-atn dat un nume: „zâmbete de primă-vară“ şi pe 
care cer voe doamnei si domnului Avenian, să o dedic 
aceleea ce înfăţişează Primăvara, între noi, — domni
şoarei Marioara, distinsa mea elevă.

Cu multă stăpânire de sine, pentru ca glasul să nu 
pară emoţionat după cum îşi simţia inima, grăi Victor 
aceste cuvinte.

— Primim cu plăcere, răspunse Iacob, căci penti.u 
noi e o mărturisire a meritelor muzicale ale dragei 
noastre copile.

— Şi ce mai frumos dar de anul nou, domnule Coz- 
min, — zise muma, întinzându-i mâna.
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Iar în timpul acesta Marioara cu ochii în jos, roşie 
de plăcere şi de o dulce emoţiune care-i săltă dră
găstosul sân, nu ştia ce să zică.
" Doamna Cozmin zâmbia, căci trebuiă să zâmbiască 
de faţă cu asemenea bucurie a prieteniei măgulită ; 
însă în inima ei avea o presimţire şi mai limpede a 
unei apropiate suferinţi pentru fiul ei.

Să scrie cu aprinderea, ce văzuse la el în timpul 
zilei şi să dedice acea „fantazie" Marioarei, era semn 
şi mai hotărâtor că Victor îşi apropia inima de copila 
familiei Avenian.

— Tu nu mulţămeşti domnului Cozmin, întrebă 
lacob, desmierdând capul Marioarei.

— Ba da răspunse fata, .aprinzâdu-se la chip şi 
întinse mâna lui Cozmin. Mulţămesc, domnule Cozmin, 
adaose ea, aţintindu-1 cu privire dulce, înrourată de 
lacrămi.

Doamna Avenian căiă lung la Cozmin, —■ apoi pri
virile ei se întâlniră cu ale doamnei Cozmin.

Ca şi cum ar fi ghicit, amândouă mamele, că au 
înţeles apropiata situaţie a copiilor lor, — atitudinea 
lor deveni stânjinită una faţă cu cealaltă şi-şi plecară 
repede ochii în jos.

Dar în curând măiastră „fantazie“ începu să se 
resfire pe coardele fermecate ale vioarei, şi toţi se 
lăsară înrâuririi înveselitoare a acestei bucăţi în adevăr 
delicioasă.

Pe la patru dimineaţa se despărţiră cu urări căl
duroase.

Ori cât de mulţămite, doamna Avenian rămânea cu 
grija în suflet, doamna Cozmin se duceâ cuprinsă de 
o teamă cu mult mai întemeiată de cât grija celei
lalte mame.

/

XV

In ziua de anul nou, Cozmin căută să vadă la bi
serică pe Avenian şi pe Marioara.

Aşteptarea până la urmă, îi* fii în deşert.

Mu
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Se simţi cuprins de mâhnire şi de îngrijire, iar 
gândul nu-i mai fù la cele Dumnezeeşti.

Doamna Cozmin hotărâse să-i deschidă ochii, după 
biserică chiar. Cu ori ce preţ, Victor trebuia să’şi vie 
în fire şi bine să judece împrejurările în care lua 
naştere un amor cu totul nepotrivit.

La ieşirea din biserică, el şi ea se văzură încon
juraţi deodată de toţi sătenii... Cu căciulele în mâini, 
toţi scoaseră boabe de grâu ori de orz şi aruncân- 
du-le asupra amândurora, strigară într’un glas :

— La mulţi ani, să trăiţi !
Atât de degrabă se făcu aceasta, că Victor tresări, 

nemulţămit întâi de ce voiâ să însemne aşa sgomot 
în juru-i.

îşi dădii repede seama şi-şi scoase şi el căciula, 
gata să le mulţămiască.

Dar un bătrân, ieşi din cerc, puţin mai spre el, şi 
grăi :

— Să ne iertaţi, domnule dascăl, da aşa-i din stră
buni obiceiul ca la Sân-Vasile să semănăm pe cine 
ni-i drag şi să-i urăm viaţă lungă şi sănătate. Ai făcut 
pentru satul nostru ce n’au făcut părinţii noştri, din 
neam, că, uite, pârdalnicii de copii ni-s altfel, — ba 
încă delà flăcăi şi până la alde noi bătrânii, toţi ne ' 
prindem de învăţătura dumitale şi ne alegem cu fo
loase. Uite, de Duminica ce-a trecut, şocoţi c’a mai 
pus cine-va rachiu în gură? Mai trecutu-s’a cine-va 
cu dedeochiul Ia vin ? Doamne păzeşte ! Suntem oa
meni, cucoane, şi cunoaştem cine binele ni-1 vrea... 
Uite, şi... să ne iertaţi de faptă nepotrivită poate,— 
de 1 ştiu eu ? Da te rugăm, să nu ne isgoneşti cu ru
şine şi să ne primeşti cu inimă bună un dar delà noi 
toţi, să-l primeşti în ochii noştri ai tuturora şi Dum
nezeu să-ţi ajute, că mare ni-i bucuria şi tare ne eşti 
drag...

Moşneagul °se dădu de-oparte ; cercul se desfàcù. 
Atunci se iviră doui flăcăi gătiţi ca la nuntă, — ţinând 
o văcuţă cu viţel ; ea tânără, grăsuţă, curată, —^ el, 
mititeluţ, blând, drăgălaş, — el şi ea găţiţi cu cordele.

Fù un moment de nedescris, în simplitatea şi fru-
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“W lui ; ţăranii căutând în ochii învăţătorului, 
lspucniască într’o veselie sgomotoasă ; învă

ţătorul, mişcat adânc şi stăpânindu-se pe cât putea, 
ca sa poată zice cevâ, — ca să nu plângă.

Doamna Cozmin eră déjà în lacrimi, înduioşată, 
fericită că fiu-său erâ atât de iubit.

— Dragii mei, începu Cozmin, darul săracului e 
cel mai bine primit de Dumnezeu. Cum să nu-1 pri- 
miască un om, când asemenea dar porneşte din dra
goste curată, din adevărata mulţămire a sufletului 
vostru ?... Poate trebuiâ să mai aşteptaţi încă roadele 
învăţăturii mele ; poate că erà mai bine, nu prin 
daruri făcute mie să arătaţi roada învăţăturilor mele, 
ci prin faptele voastre bune, unii faţă cu ceilalţi.

Ori cum, vă mulţămesc din suflet şi vă urez ani 
buni, ani mulţi cu sănătate, fapte bune folositoare vouă 
şi plăcute lui Dumnezeu. Să trăiţi, dragii mei !

— Să trăiţi ! isbucniră ţăranii. Să trăiţi !
Doamne, ce bucurie sinceră !... Femeile plângeau,

sătenii tineri îşi svârliau căciulele în sus.
Cozmin voia s’o ia la deal spre casă... Îşi aruncă 

ochii la şcoală, şi rămase o clipă surprins.
Copiii şedeau şir, — cu steagul şcoalei în mijloc,— 

de-o parte fetele, de altă parte băeţii.
Coborâ dar spre şcoală, urmat de tot satul care 

strigă mereu : să trăiţi ! La mulţi ani !
Iar soarele strălucia în adâncimea cerurilor curate 

şi razele lui se răsfrângeau pe toată întinderea albă 
a pământului acesta, în milionimea stelelor de zăpadă.

Primarul, încins cu brâul tricolor, însoţit de consi
lieri', îi ieşi înainte şi-i ură ani mulţi, mulţămindu-i de 
tot ce face pentru copiii lor.

Când ajunse în dreptul copiilor, băeţi şi fete îl se- 
mănară, strigându-i într’un singur glas:

— Sănătatea noului şi la mulţi ani /
Cozmin mulţămi şi copiilor cu câtevâ cuvinte, căci 

se simţiâ obosit de emoţiunea adâncă ce-i dase ma- 
nifestaţiunea aceasta, şi porni spre casă, după ce-i 
pofti pe toţi la şcoală, pentru Duminica de a doua zi.

Cine orânduise manifestaţiunea aceasta ? Cine dăduse
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ideea darului acela ? Nimeni nu putu afla. Porniseră 
par’că de-odata din inimile tuturor, şi gândul şi fapta.

Acasă când,ajunseră, doamna Cozmin şi Victor, 
aflară pe un om delà curte, aşteptând înaintea porţii.

Acesta le dădu un mic pachet şi se depărtă repede.
După ce amândoi făcură loc vacii şi puiului ei, 

intrară în casă şi rămaseră o ,clipă în tăcere, pe câte 
un scaun, privindu-se cu aceeaşi căutătură care spune 
tot, în locul graiului pe care o mare emoţiune ÎI 
înăbuşă.

— Ei, ce zici mamă? întrebă în cele de pe urmă 
Victor, zâmbind printre lacrimile ce nu le mai putu 
opri.

Doamna Cozmin veni de-I strânse în braţele ei şi-l 
sărută de nenumărate ori.

— Zic, Victore, că ţăranii, pe cari oraşele îi văd 
numai cu ochii nefniloşi ai exploatatorilor, sunt cei 
mai cu inimă oameni din lume... Zic, Victore, că e 
fericit cine le dobândeşte iubirea şi recunoştinţa şi 
sunt nespus de mulţămită că eşti tu acela !... Să trăeşti, 
fătul meu ! Să trăeşti, dragul meu !

După o îndelungată îmbrăţişare a acestor două 
fiinţi care se iubiau până la jertfă, doamna Cozmin, 
cea dintâi, se gândi Ia pachetul delà Curte.

II desfăcu repede şi scoase trei portrete, mărime 
cabinet, puse în trei rame de argint, foarte frumos 
legate şi care trebuiâ să fi fost înţrladins comandate.

Iacob Avenian şi Mărgărinta, erau mai de mult fo
tografiaţi, de sigur în anii întâi ai însoţirii lor; Mari- 
oara, de curând, zâmbitoare, nespus de drăgălaşă.

Fiecare portret purta în dos semnătura per
soanei, cu dedicaţiunea : „Amicilor noştri scumpi, 
doamnei şi domnului Cozmin" — din partea părinţilor 
Marioarei ; iar din partea ei: „doamnei Cozmin şi iu
bitului meu profesor şi maestru".

In faţa unor asemenea emoţiuni, doamna Cozmin 
amână şi pentru, ziua aceea cele ce doriâ să spue 
fiului ei.

Avenian, indispus din cauza mesei prea „muzicale“ 
delà „revelion“, nu se putuse duce la biserică.
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Logofătul povestindu-i cele întâmplate după bise
rică, Iacob simţi mare mulţămire ; aceasta îl şi puse 
pe gânduri însă, căutând încă odată săt pătrundă taina 
sub care se ascundea trecutul Iui Cozmin.

In timpul acesta, Marioara, după ce descifrase Ia 
piano, înaintea mame-si, fantazia „Zâmbete de primă- 
vară", se apropiase de Mărgărinta, gânditoare, şi-şi 
culcase capul pe braţele ei.

— Mamă dragă, ia ghiceşte ce am să .te întreb eu 
acum ? zise Marioara, privind foarte cu drag la Măr
gărinta.

Muma tresări ; îşi adânci privirea în ochii copilei 
şi răspunse cu un ton, care, Marioarei, i se păru ciudat.

— Nu pot ghici.
— Atunci, îmi dă voie mămică, să-i spun ce gând 

mi-a venit, aşa, fără să fi căutat eu?
— Spune, drăguţă, spune.
Ochii mumei arătau îngrijare.
— Nu e gazetă, în care, când o desfaci, să nu vezi 

în anume timpuri veşti ca acestea, de pildă : „domni
şoara... cutare, s’a logodit ori se mărită cu domnul... 
cutare“. In ori-ce roman apoi numai de căsătorii e 
vorba... Azi dimineaţă chiar, în romanul ce mi-ai dat 
voie să-l citesc de alaltăeri, după multe şi după multe, 
eroii romanului ajung la căsătorie. Şi atunci, într’un 
moment, mi-a verçit să mă întreb : toate fetele trebuie 
să se căsătoriască ? Dumneata ce zici, dragă mamă ?

Doamna Avenian se gândi o clipă, neputând să zâm- 
biască de naiva întrebare a fie-si.

Totuşi, naivitatea aceasta îi păru ei că ascunde alt 
gând, o cugetare nu din întâmplare venită în mintea 
copilei, ci provocată de-o chibzuire cu ea însăşi, mai 
îndelungată.

Dar pentru că din convorbirea aceasta puteâ să iasă 
firul lucrului de care déjà se temeâ, hotărâ degrabă 
să conducă aşa convorbirea încât să smulgă copilei 
sale taina ce bănuiâ.

— Da, fireşte, Marioara mea; fiecare domnişoară, 
trebuie să se mărite.
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— Dar pentru ce mamă ? Ce este căsătoria ? întrebă 
copila cu accent déjà de seriozitate.

— Ceeace vezi la noi, răspunse doamna Avenian, 
după o clipă de gândire. îşi mărturisiă acum că lă
muririle, asupra acestei cestiuni, erau foarte grele.

Marioara aştepta însă ceva mai mult. Ochii săi de
veniseră adevărate puncte de întrebare.

— O casă, ca s’o ridici, urmă mama, are nevoe de 
temelie ; societatea, ca' să poată trăi, are nevoie de 
familie. Familia o alcătuiesc un bărbat şi o femee— 
pentru a trăi, aşa cum eu trăesc cu tatăl tău, — nu în 
suferinţi ce m’au lovit şi de care pătimiţi şi voi a- 
mândoi, ci în legătura asta de dulce prietenie care ne 
face să ne interesăm unul de altul, totdeauna, să ne 
vedem cu plăcere şi să ne spunem tot ce sperăm 
pentru viitor, fără să ne ascundem vr’odată cevâ,

Marioara se gândi puţin.
— Dar cum se face căsătoria asta ? Cine aduce lu

crurile aşa, încât doi inşi; un bărbat şi o femee, să 
se poată luâ ?

— Părinţii au grija aceasta pentru copiii lor. Dacă 
ar fi trăit Alexandru, un mic frăţior ce ai avut şi pe 
care Fam pierdut de mic, când ar fi fost tânăr, cu 
studiile terminate, i-am fi căutat o fată. de care am 
fi fost noi siguri că se potriveşte cu el la fire şi la 
etate. Ne-am fi înţeles cu părinţii fetei şi iată cum 
Tarn fi căsătorit pe Alexandru.

Marioara privi lung Ia mumă-sa. întrebarea ce voia 
să facă eră atât de bine lămurită de şcea privire, că 
doamna Avenian nu se putu opri să nu zâmbiască.

Nu voi însă a-i răspunde.
— Dar pe o fată cum o mărită părinţii, întrebă ea 

în cele din urmă, modificând întrebarea precum îi ve
nise întâi: „dar pe mine cum o să mă măritaţi?ft

— A ! pe o fată o mărită cu mult mai greu, părinţii, N 
răspunse doamna Avenian, neputându*se opri să nu 
ofteze. Fata creşte mai lipită de casă, supt o prive
ghere mai de aproape, fiindcă mai multe pericole de 
afară o pândesc pe dânsa decât pe băiat. Lipsită cu 
totul de experienţă, ca fată, o dobândeşte mult mai
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curând decât băiatul, de îndată ce copila s’a măritat. 
Dar tocmai pentru că nu are experienţa, ca fată, de 
aceea pote foarte uşor să se lase unor visuri care să-i 
aducă mai târziu suferinţi. Ca să-şi mărite părinţii fata, 
trebuie prin urmare să cerceteze cu multă grijă şi cu 
multă'pătrundere pe omul care s’ăr păreâ cu multă 
stăruinţă pe lângă dânsa, pentru a i se face plăcut. De 
aceea şi copila de partea ei trebuie să înţeleagă că 
dorul părinţilor ei este să o vadă fericită, trebuie să-i 
secundeze neascunzându-le din impresiunile şi din pre
ferinţa ce ar avea faţă cu stăruinţile vr’unuia din tineri.

Marioara, foarte îmbujorată la chip, ascultase cu 
capul plecat.

Inteligentă, pricepu numai decât că maică-sa îi fă
cuse mai mult morală, decât îi lămurise cestiunea în sine.

— Dar pentru ce dorul acesta Marioara mamii ? o 
întrebă după puţin,- dacă o văzu că se gândeşte.

— Zău, nu ştiu. Mi-a -venit aşa, să cunosc şi eu 
un lucru de care se vorbeşte atât de mult, şi la care, 
ştiu eu ?... o să fiu poate... şi eu supusă... cândva ?

— Te-ai gândit, va să 2ică, drăguţă, că ţi-ar puteâ 
veni şi ţie rândul ?

Marioara se aprinse mult mai tare la obraji.
— Da, răspunse ea cu un glas năbuşit.
Doamna Avenian o privi îngrijată : era oare mărtu

risirea atât de aproape? Ajunsese pân’aci ; trebuia să 
se ducă până la capăt.

— Atunci, drăguţa mamei ,nu avem decât să ne mu
tăm în Fălticeni, oraşul nostru, şi să-ţi dăm ocaziunea 
să întâlneşti tinerime, iar cu experienţa noastră să te 
călăuzim în alegerea acelui ce-ţi va fi tovarăş de vieaţă.

— A ! nu mămico, nu, — strigă èa, tresărind, ca din- 
tr’un vis ; — cu întrebările mele nu am vrut să arăt 
graba ce a-şi avea de măritiş. O ! nu, repetă ea, după 
o clipă... îmi e destul de bine lângă dumneata şi 
lângă tata...

Dintr’un simţimânt de pudoare, uşor de înţeles, 
doamna Avenian se opri, aici. In strigătul Marioarei 
citise lămurit însă că scumpa ei copilă intrase deja 
în primele momente când, supt aprinderea închipuirii»
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fiinţa dibue să se cunoască pe sine şi caută să-şi dea 
seama de împrejurările de dinafară în legătură cu 
starea ei sufletească.

Şi fiindcă omul ce o înrâurise îi eră cunoscut, tre- 
buiă să se sfătuiască cu soţul ei.

— Bine, draga mamii, bine ; vom face, eu şi tatăl 
tău, după vrerea ta. Te rog numai să nu ascunzi ni
mic din ce vei crede că ai început să ghiceşti.

Marioara plecă fruntea. înţelegea avertismentul.

XVI
Trecuseră două săptămâni.

. Acum Marioara îşi urmă lecţiile numai în salonaşul 
unde stă mumă-sa.

Nimic deosebit nu mai observase Mărgărinta în 
acest timp, în atitudinea lui Cozmin faţă cu fie-sa.

Doar că profesorul i se păreâ trist, mai puţin vor
bitor; de asemenea, în afară de orele de lecţii, nu 
mai venia ca mai înainte.

Doamna Cozmin i se arătase aceeaşi, dar pe fiu-său 
nu-1 mai însoţia.

Vizitele ei erau cu totul la alte ore decât cele rân
duite pentru lecţiuni.

La capătul acestor două săptămâni, Avenian primi 
o scrisoare din Fălticeni delà o mătuşă a lui, prin 
care bătrâna cereă pe Marioara, „ca să se mai distreze, 
în oraş, la seratele de familie“.

De sigur că această cerere a bătrânei erà de mai 
înainte orânduită de doamna şi domnul Avenian, de 
oarece când acesta arătă scrisoarea soţiei lui, dânsa zise:

— Să vedem acum în ce chip o să primiască Ma
rioara vestea...

Când intră copila, părinţii se priviră o clipă.
îşi comunicau aceeaş impresiune ; copila lor nu mai 

avea chipul relativ vesel de mai înainte.
Privirile ei, ori cât se făceau de duioase, când se 

aflâ lângă Mărgărinta mai ales, vădiau în unele clipe 
preocupaţiunea sufletului cu anume gând tăinuit lor.

— Nu ştii Marioaro, grăi Iacob, că mătuşă-ta Eli-
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saveta te cere la Fălticeni, ca să mai petreci şi tu pe 
la seratele d’acolo ?

Marioara cătă surprinsă Ia el, apoi la mumă-sa.
— Să petrec departe de dumneavoastră, — mai ales 

când te ştiu pe dumneata, mamă, suferindă? Mulţămesc 
mătuşichi, dar nu-i pot primi invitarea, — răspunse 
Marioara cu hotărâre.

— Pentru două, trei săptămâni, draga mamei 1 Uite, 
eu şi Iacob am primit. De ce să fim atât de egoişti, 
încât să refuzăm bătrânei mulţămirea de a te aveă 
lângă dânsa, o parte din carnaval ?

— Aţi primit dumneavoastră ?
Grăi şi puse ochii în pământ, făcându-se palidă.
Părinţii se priviră din nou. Nu trebuiau să cedeze 

voinţii fetii.'
0 luară deci cu vorbă bună, dulce, convingătoare, 

spunându-i că o schimbare de orizont, de aer, de o- 
biceiuri e necesitate a organismului. Apoi, făcură ca 
Marioara să aibă înaintea ochilor priveliştea din lăuntru 
şi din afară a bucuriei ce simte omul când, după lipsă 
de câtva timp, se revede în mijlocul alor săi.

Impresionabilă, precum am mai spus, Marioara se 
depărtă pentru acele momente de gândul ei şi gustă 
cu drăgălaşe manifestaţiuni copilăroase, ideea părinţilor 
şi mai ales partea din urmă a întoarcerii acasă.

Când se văzu în odăiţa ei, în mijlocul atâtor lucruri 
ce-i ajunseseră dragi, stătu mult timp melancolică. •

Pe urmă începu să socotiască ce ar puteă să ia cu 
dânsa în oraş, pentru a nu-şi părea tocmai înstrăinată : 
alese o cutie în care păstră mărunţişuri pentru lucru,

'' câteva cărţi, nişte fâşii pentru masă, ce începuse a 
brodă cu flori, portretele părinţilor, şi... se opri îna
intea vioarei...

1 se năluci că vioara se uită cu mâhnire la dânsa 
sprijinită, ca fără puteri, de pupitru.

— O ! da, am să te iau şi pe tine, îi zise aproape 
cu glas ; iar după o clipă, plecând capul, adaose : nu ! 
ce folos! dacă n’o să fie şi el!

Se lăsă într’un fotoliu lângă vioară, — şi tot ce 
simţise până acum la vederea maestrului şi lângă el,
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se deslănţui în sufletul ei cu atâta putere de sbucium, 
încât, ideea că „n’o să-l mai vadă“ îi porni lacrimi 
şi pentru întâia oară îşi spuse că Victor Cozmin îi 
eră drag !..

Tocmai din spre ziuă adormi somn greu şi turburat 
de vederi înfricoşate.

Când o văzură a doua zi părinţii, trasă pe la ochi, 
palidă, obosită, se speriară. Zâmbetul ei începuse déjà 
să fie al unei suferinţi stăpânite, dar stăruitoare.

Pericolul li se ivi şi mai lămurit ; de aceea plecarea 
fu hotărâtă pentru acea zi chiar, după masă.

Muma s’aşteptâ la niscare-va lacrimi, la despărţire, 
mai mişcătoare.

Cu durere simţi însă că în inima copilei sale iubite 
îşi făcuse déjà loc o mâhnire mai adâncă şi aceasta ' 
micşoră duioşia şi tristeţea, fireşti unei prime depărtări 
de casa părintească.

Când se urcă în cupeu, Marioara văzu cutia cu 
vioara.

— Nu ! nu, — zise aproape cu violenţă, femeiei ce 
atunci chiar pusese cutia, — ia-o... ia-o de grabă ; 
nu-mi trebuie !...

Femeia o luă, nu fără să arate mirare.
Cupeul tras de patru cai porni. Copila, abia avu 

timp să trimită o ultimă sărutare mamei, care, în capul 
scării, din căruciorul ei, priviâ zâmbind, dar sfâşiată 
de nelinişte îngrozitoare.

„Iubite domnule Cozmin,
„O întâmplare în familie m’a silit să plec azi la 

Fălticeni cu fiică-mea. îmi pare rău că nu ne-am putut 
vedeâ. „Cordiale salutări. Avenian“.

Victor citi rândurile acestea care tremurau în mâna 
lui, întinse apoi mume-si scrisoarea şi-şi răsturnă, 
capul pe spatele scaunului.

Intr’un moment par’că nu putu să respire. Se ridică 
şi-şi duse mâna la inimă.

Doamna Cozmin, îndoi cu linişte aparentă scrisoarea, 
şi o puse pe masă, gata să grăiassă lui Victor. Dar
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în acea clipă, prin o mişcare de reacţiuiie ce-şi im
puse Victor, lua înfăţişarea aproape obişnuită şi glasul 
rece şi limpede al judecăţii.

“7. Ai avut dreptate, mamă, când mi-ai deschis 
ochii. M’am lăsat unei periculoase ispite, nu pentru 
liniştea mea, care însemnează puţin, în urma atâtor 
furtuni trecute, dar pentru liniştea casei aceleea. Dacă 
nu mă furam realităţii, aş fi rămas sălbatecul şi în
chipuirea copilei nu s’ar fi aprins chiar dacă m’aş fi 
mlădiat a-i fi profesor... Da, trebuia să fiu scump la 
vorbă, avar la prietenie, ursuz... Ce să fac însă dacă 
pe de-o parte muzica mă transfiguré în ochii ei, iar 
pe de altă parte neasemănata ei drăgălăşie contribuiâ 
la transfigurarea aceasta fără să-mi fi dat eu seama !... 
De ce mai rămâne, în cenuşa grămădită de suferinţi, 
cărbuni aprinşi cari să mai scânteieze ! Trebuie oare 
să rămânem oameni de carne şi de oase, chiar când 
cugetarea noastră pare că s’a ridicat deja şi a aco
perit materia? A! sunt un mişel că nu mi-am dat 
seama ! Sunt bun de ţintuit pe cruce, de lăsat pradă 
fiarelor ca în dureri fizice îngrozitoare să-mi ispăşesc 
vinovăţia ! O ! mamă, mamă, pentru ce par preursit 
să fac rău oamenilor, când gândirea mea numai bi
nele lor visează !

Cozmin căzu ghem pe canapea, pradă unei dispe
rări care dâ cutremur de groază.

— Nu disperare voiu să văd la tine, Victore, grăi 
muma ; aceasta dovedeşte că deşi condamni ispita care 
te-a rătăcit, cuvintele tale pornesc din pasiunea care 
a rămas după ispită. Adă-ţi aminte de ziua de groază 
când învinovăţindu-te, prietenul tău cel mai bun s’a 
omorât, socotind că-i seduseseşi soţia... Ai jurat atunci 
că nu te vei mai încrede nici în prietenie, nici în amor, 
şi te-ai ţinut de vorbă până când fatalitatea, sub forma 
unei trebuinţi, te-a aruncat în calea familiei Avenian. 
Rechiamă-ţi energia bărbătească de care ai dat dovezi 
uimitoare ; calcă-ţi în picioare ca pe un şarpe veninos 
această pasiune ne la locul ei ; devotează-te cu înver
şunare numai ideei şi faptei ce ai pus pe cale de îm
plinire : să faci din satul acesta model de vieaţă ome-
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nească la care se poate ajunge prin muncă inteligentă 
şi prin voinţă de fier ! Haide, Victore ; e ora să te 
duci la şcoală. Dovedeşte-mi că poţi să rămâi mai 
presus de tot ce e trecător, in loc de a fi mărginit 
Ia numele de „om fericit", dacă am fi admis ca pu- 
tincioasă însoţirea ta cu fata proprietarului, — lasă 
după tine numele de om care a putut face ceva pentru 
omenire. Auzi tu, Victore ? Voiu să am mândria aceasta : 
voiu să văd, peste un an cel mult, Măineştii-Plopilor 
ca un centru al împrejurimilor unde înţelepciunea ta 
a putut să biruiască toate greutăţile. Iţi cunosc pro
gramul : împlineşte-1, căci se poate. Aţinteşte ţi toate 
privirile asupra satului şi rămâe-ţi Curtea proprieta
rului ca o privelişte depărtată, până la care, ca să te 
duci, pierzi un timp preţios fără de nici un folos.

XVII
Ivirea domnişoarei Marioara Avenian, în Fălticeni, 

şi anume la unul din balurile cele mai frumoase ale 
carnavalului, cauză adevărată revoluţiune printre băr
baţi, ca şi printre fete.

Părul ei de-un galben auriu foarte curat, pieliţa 
albă, îmbujorată, ochii ceia mari şi negri, poate prea 
melancolici, — corpu-i destul de nalt şi potrivit de 
subţiratec, întreaga-i înfăţişare de negrăită drăgălăşie, 
glasul acela dulce, muzical, firesc, — lipise inimile 
toate de urma paşilor ei.

Rar se vede, în adevăr, asemenea entuziasm care 
să înconjoare delà prima vedere, pe fiinţa ce l’a iscat.

Dar tot pe atât de rar se întâmplă *ca fiinţa care 
se vede obiectul unui asemenea entuziasm, să nu se 
simtă măgulită, să nu’şi piardă aproape mintea, ame
ţită de şoaptele celei mai depline admirări.

Marioara, de răceală foarte politicoasă, cu tact mi
nunat, pentru o copilă ce pentru întâia oară se iviâ 
în lume, — impuse bărbaţilor.

Cu fetele se arătă în toată curăţia firii sale, blâţidă, 
plină de atenţiuni delicate. — In acelaş timp Insă, 
dintr’un instinct al naturilor alese, ea se feri a străluci
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prin spirit ori prin celelalte anume însuşiri ce se cer 
astăzi domnişoarelor „mondene", pe care, Marioara Ie 
observă repede.

Ea nu venise să dispute nici unei domnişoare, suc
cesele ce fiecare căută.

Adusă să petreacă cu orice preţ, ea petreceă în felul 
eb observând ; — iar în anume momente, privind peste 
câmpii şi dealuri, cu mintea, uită unde se află.

Succesul ei totuşi eră cel mai mare, cel mai curios, 
cel mai vrednic de luat în seamă : nici un tânăr nu 
îndrăznise a se obrăznici pe lângă ea ; mai nici o fată 
sau ’femee nu-i eră vrăjmaşă.

Fiindcă nu-i plăcuse niciodată danţul, ceeace o şi 
spuse fără ruşine, — Marioara primi de politeţă numai, 
să ia parte la „cadril“ şi la „lanciers“.

Aceasta îndemnă însă pe tineri să joace mai multe 
cadriluri ca de obiceiu.

Cu gusturile prea puţin „moderne“ ce vedeau la 
dânsa, Marioara nu li se înfăţişă fetelor ca rivală: de 
ce cavalerii să nu o facă şi pe dânsa să petreacă după 
gusturile ei ?

Pentru altă dată lotuşi, rămâneă aceasta, cestiune 
de discutat.

Un lucru a ajuns acum banal şi în realitatea vieţii 
de salon ca şi în roman : în faţa unei frumuseţi deo
sebite ca a Marioarei, nu se poate să nu se găsiască 
un tânăr, care să nu pice la moment pierdut de în- 
namorat de această frumuseţe.

Mihail Ropniţă fù acel preursit al fatalităţii.
Bine înzestrat de natură ca exterior, mărginit, su

fleteşte şi moraliceşte, la cunoştinţile superficiale ce-ţi 
dă un titlu, numai fiindcă „trebuie“ dobândit — şi la 
sentimentele ce nu trec de nivelul comun al unei so
cietăţi uşuratece, — neapărat că tânărul Ropniţă eră 
om cu succese, ba încă cu succese mari de multe
feluri.

In câmpul însurătorii eră pândit ca un vânat de 
mutató - în al convorbirilor, ca om de haz ba chiar 
de spirit* în al activităţii sociale ca om cu vederi
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largi ; în al luptelor politice ca om statornic, cu prin
cipii „solide“.

Cu alte cuvinte „perfecţiunea“ pentru cei interesaţi ; 
om de destulă valoare, pentru vrăjmaşi.

Şi erau momente, ce e drept, când naivii rămâneau 
încredinţaţi de valoarea acestui tânăr, în faţa cuvin
telor Iui, deşi nu reprezintau idei ; în faţa „aerelor“ 
ce-şi da, de şi ele trădau pe îngâmfatul de sine.

La această treaptă, — încă nimeni nu-I apucase de 
scurt să-l scuture bine, — îl ţinea şi starea de acasă 
pentru care nu adăogă nimic prin munca sa personală.

Asemenea om trebuiâ fatalmente să placă lui Ave- 
nian, deşi acesta eră d’asupra nivelului comun, prin 
cultură, prin cinste deplină şi prin simţ deosebit.

Puterea curentului e mare însă ; duce pe cei uşori, 
d’asupra ; dar duce şi pe cei grei ; ba încă pe aceştia, 
prin altă fatalitate, îi duce şi mai la fund când cu
rentul izbuteşte să-i apuce.

Puteà mai târziu un om ca Avenian să-şi drămu
iască scula, însă nu mai puţin adevărat că curentul 
îi impusese mai de mult credinţa în valoarea lui Mi
hail Ropniţă.

Acesta, cum se simţi prins de frumuseţea Marioarei, 
se şi repezi să prindă, la rândul lui, pe tatăl.

Pe copilă o socotiâ ca pe o sălbatecă crescută la 
ţară, foarte frumoasă pentru a-i măguli vanitatea de 
bărbat, foarte preţioasă, ca unic copil Ia părinţi foarte 
bogaţi.

Eră timp destul s’o prindă şi pe „mititica“ după 
ce va fi cucerit pe „tatăl Avenian“.

In adevăr, Ia urma balului, Avenian, era cucerit pe 
deplin. Aparenţa lucrează.de minune.

De partea lui, Ropniţă se crezu stăpân pe „tatăl 
Avenian“, ba încă şi pe calea bună spre inima „mi
titelei“.

Se întâmplă că şi cel ce amăgeşte prin aparenţe, 
se lasă de bună credinţă a fi amăgit de ele.

Aci însă, faţă de politeţa dulce a Marioarei, — pur
tare deopotrivă pentru toţi, — îngâmfatul se înşela 
prin propria închipuire de sine,
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„Dragă mamă“, scrise Marioara a doua zi după 
bal : „Când ai şti ce lucru neserios îmi pare mie „o 
petrecere fn aşa zisa lume mare“, m’ai aduce mai 
repede acasă“.

Ii descria apoi, cu mult umor, unele figuri de bărbaţi 
şi de femei, în raporturile lor „mondene“ şi ajungeă 
la încheierea că mai bine se petrece acasă cu înde
letniciri liniştite într’un mic cerc de prieteni „aleşi“.

Nu-şi închipuia că tocmai încheierea aceasta era 
să ţie pe părinţi şi mai mult în hotărârea de a-i pre
lungi şederea la doamna Hudici, mătuşa lor.

După plecarea tatălui său, Marioara se simţi şi mai 
singură. Bătrâna mătuşă era bună şi blândă, însă ju
decă pe oameni şi împrejurările, după orizontul foarte 
restrâns în care îmbătrânise.

Pentru dânsa, muzica eră bună fiindcă toate „de- 
' moazelele“ o învăţau în „pension“.

Balurile erau frumoase,—numai cele „la modă" însă.
Vizitele erau de rigoare, numai în casele „aris

tocratice“.
„Demoazelele“ trebuiau să se mărite din „amor“, 

însă nu după calici.
Marioara îi ascultă articolele acestui „Crez“, cu sur

prindere, întâi, pe urmă cu indiferenţă.
Să tacă şi să asculte, sau să răspundă fără a con

trazice, îi pării mijlocul cel mai bun.
Doamna Hudici avea un piano, — cam hodorogit, 

nu-i vorbă, — dar Marioara putea să găsiască şi în 
el oarecare mulţămire.

Cântă „Fantazia“ amicului ei de la Măineşti, acea 
bogăţie fără nume, de melancolie şi de regrete ; cântă 
„zâmbete de primăvară“, acea bucată de răcoritoare 
veselie, — şi timpul trecea.

Făcea vizite cu mătuşa, se ducea pe la mici serate 
„fără pretenţiuni“ unde se simţiă însă că pretenţiunile 
sunt şi mai vădite ; priiniă vizite acasă, ale nouălor ei 
prietene care căutau s’o „orăşăniască“ şi timpul trecea.

Treceă timpul făcându-i şi mai mare dorul de casă, 
şi mai simţită dragostea de acel prieten bun, de acel

t
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suflet mare, de acel om care se schimbase numai 
pentru că şi el o îndrăgise pe ea.

Din mâhnit, din aproape sălbatec, nu-1 înseninase, 
nu-1 făcuse să se lege de casa lor?

Inima ei îi spunea mai ales acum, că Victor Cozmin 
o iubeâ.

Ea cunoşteâ cuvântul acesta din citite, ca termen 
străin din o limbă moartă ; acum, ca dintr’un instinct, 
îl simţiâ şi îl înţelegeâ, iar limba din care făceâ parte, 
îi apăreâ numai ca dintr’un dialect al unei limbi 
cunoscute.

Erâ de trei săptămâni numai în Fălticeni, şi i se 
urâse cu totul.

Scrisese Ia câte două zile acasă şi în fiecare scri
soare vorbise de doamna Cozmin, amintise de maestrul.

Luase însă seama că muma ei, care de obicei îi răs- 
pundeâ, de la întâia scrisoare chiar nu-i pomenise 
nimic de bătrâna şi de fiul său.

Trecuse aceasta odată. Pe urmă se făcu sistem: 
prin urmare doamna Avenian cu voinţă nu-i scria de 
aceşti doi oameni.

Pricina o ghicise deja de la capătul săptămânei 
întâia şi aşâ ajunsese şi la depărtarea ei de la Măineşti.

Prin îndemănatecă' adusătură din vorbă, Marioara, 
prinse pe doamna Hudici, că nepotu-său Iacob îi 
scrisese şi o rugase să ţie câtva timp la dânsa pe 
Marioara, — „ca să mai petreacă şi ea“, biata copilă.

— Şi când ai şti ce fericire e pe sufletul meu, Ma
rioara, drăguţa mea, îi zise doamna Hudici, după 
mărturisirea adevărului. Tu mi-ai adus tinereţea ta 
în casă; iar eu unde mă duc, duc cu mine o primă
vară către care mulţime de fluturaşi se îndeamnă la 
sbor. Şi dacă-i vreâ să mă asculţi pe mine, Marioară, 
fată mai cu noroc n’o să se afle alta pe lume. N’ai 
luat în seamă adică la ochii dulci ca de miere ce-ţi 
face Ropniţă ? I-hai fata mătuşichi 1 Câte nu l’au ochit, 
câte n’au vrut să-l îmbrobodească ! Aşa I De «unde ! 
Iar acum, drăguţă cum mi te-a văzut, luntre şi punte 
se face pe lângă tine.. Şi cine, mă rog dumitale, e
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Ropniţă ? Unni în ţara Moldovei, ca el ! He-hei 1 zău, 
mare noroc ai avut 1 De aceea uite, cum o veni Iacob 
la Fălticeni, pui de vorbă cu el, să tăem pofta tuturor 
fetelor din târg,— şi să te vedem pe tine fericită, 
draga mătuşichi...

Bătrâna Hudici sărutase cu toată dulcea ei dragoste 
pe Marioara.

Fireşte ! Oare n’avea drept? De unde rămăsese între 
boierime ca o rublă ştearsă, eac’o acuma înconjurată, 
întâmpinată cu zâmbete şi cu sărutările de mână care 
sunau foarte plăcut pe rogojina mânei dumisale.

Toate erau pentru Marioara, aşa e ; vorba, eşise la 
preţ dumneaei, cucoana Elisaveta Hudici ?

Era dumneaei curtenită cu vorbe foarte delicate, de 
către tineri ?

Putea, cucoana Elisaveta Hudici, să se răţoiască 
faţă cu toţi, aşa, cum numai domnia-sa ştia, când era 
la adecă ?

Aici erâ aici.
— Mătuşică, îi răspunse Marioara cu prudenţă, e 

timp pentru împlinirea dorinţei dumitale, dacă va fi 
şi a táti 1

— Să nu fie şi a lui Iacob? Vai de mine, Marioara 
nu fii copilă de înţărcat? Dar Iacob îl pierde din ochi 
pe Ropniţă !... Cine nu-1 pierde, te-aşi întrebă !

încredinţată apoi că fata era prea „prostuţă“ ca să 
înţeleagă, ea, cum merg asemenea lucruri „de inimă“, 
nu-i mai zisese nimic.

Aceasta n’o oprise însă a dă speranţe, tainice lui 
Mihail Ropniţă, pe care-1 întâlneă ori unde se duceă 
cu Marioara.

Nu e vorbă, speranţele cucoanei Hudici nu rse 
prea îmbucau cu neschimbata atitudine a domnişoarei 
Avenian faţă cu dânsul; se potriviau însă cu ideia 
bătrânei, care devenise şi a lui Ropniţă, că Marioara, 
aşa cum crescuse, erâ preâ nevinovată şi că nu avea 
de unde să înţeleagă preâ deodată pornirile inimei.

Stăruinţele lui Mihail Ropniţă o obosiau atât de 
mult pe Marioara,— ori cât de îndemânatic erau înfă
ţişate, — în cât când se vedeâ singură în odaia ei de
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„exil“ se simţiă nesupus de mulţămită şi se gândiâ 
la Cozmin şi cu mai mare drag.

Nici odată un sentiment nu se întăreşte mai bine în 
noi, ori nu se zdrobeşte cu mâi multă grabă, ca prin 
comparaţiune.

Şi mai tărâm ce avea Marioara, acum, când Mihail 
Ropnijá i se înfăţişă cu pretenţiuni de om deosebit, 
precum îl cântă şi lumea !

Ori cât de necimoscătoare în ale lumii viclenii, aveă 
în inima ei un simţimânl puternic, — şi acesta e ca o lu- 

, nuna ia care repede se formează maturitatea gândirii.
Prhi comparaţiune, Mihail Rcpniţă, i se iviă ca un 

hi. de amăgit a! lui însuşi prin falşa valoare ce lumea 
i-o dă ca reală ; iar Cozmin se ridică la înălţimi şi 
mai mari, cu vieaţa Iui care, deşi obscură, eră utilă.

Nici un sgomot în jurul lui, şi eră un artist mare.
Nici o consideraţiune pentru el, şi eră un caracter.
Dacă nici părinţii săi nu-1 socotise că eră destul 

de vrednic pentru dânşii, încât să-i poată încredinţă 
copila, — ce să mai zică de lumea care ar fi căutat 
să-l zdrobească, numai pentru că luptă să scoată din 
ignorantă o clasă de oameni pururea apăsată 1?

Nu e nimic, îşi zise Marioara, îl voiu iubi, îl voiu 
stimă, îl voiu pre{ul eu, contra tuturor şi în faja tu
turor; şi, să vedem, mă vor sili părinţii să iau pe 
cine nu-mi poate inspiră aceleaşi simţiri ca Victor 
Cozmin ?

Aci ajunsese Marioara în aceste trei săptămâni de 
„exil“.

XVIII
Intr’o Joi după amiază, — la mijlocul săptămânii a 

patra, — Marioara cântă la piano „fantazia“ maestrului 
ei. Eră înconjurată şi ascultată de vreo cinci doamne 
cu domnişoarele lor şi de vreo patru cavaleri, *— între 
cari se află, fără doar şi poate, — Mihaiu Ropnită.

— Admirabilă bucată, esclamă Ropni{ă, în adevăr 
impresionai. Trebuie să fie inspiraţiunea unui mare 
compozitor.
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— De cine o fi ? Nu ai partiţiunea ? întrebară din 
domnişoare.

— Nu, răspunse Marioara, abia stăpânindu-şi emo- 
tiunea. Am învăţat-o delà însuşi compozitorul, delà 
însuşi maestrul... care, nici el nu a scris-o, ci o exe
cută din memorie.

— In străinătate, dudue, de sigur, zise Ropniţă.
— Da, în străinătate răspunse ea, după o clipă, în 

care judecase că eră înţelept să nu-şi dea pe faţă 
taina, numind pe maestru.

— Ah ! Străinătatea aceasta, declară Ropniţă. Ce 
bogăţie de oameni mari în arte !

Cum i-ar mai fi replicat Marioara !
— Dar aceasta, ascultaţi-o, vă rog, zise ea repede, 

şi începu „Zâmbete de primăvară", după ce o vesti.
Expresiunea cu care execută la piano, pentru întâia 

oară bucata aceasta, o făcu să i se pară şi ei cu 
mult mai frumoasă.

— Dar e un geniu compozitorul ! Cum se numeşte?
. întrebă Ropniţă; vă rog dudue spuneţi-mi-I, ca să mă 

duc să-l văd când voiu călători.
— Rostopschi, profesor de muzică la conservatorul 

din Viena, răspunse repede Marioara, bucuroasă că 
i-a venit în minte un nume...

— Ah ! nemnţii ăştia ! declară Ropniţă. Ce nenoro
cire că numai ţara noastră nu produce oameni de geniu !

— Nu mai vorbiţi aşa, vă rog, domnule Ropniţă, 
răspunse una din domnişoare, mai mult pentru a-1 
contraria, decât din simţiinânt dc mândrie patriotică. 
Are şi ţara noastră...

Unde’s ca Rostopschi, de pildă, şi să-i admirăm 
în genunchi, esclamă dânsul c’un lirism foarte înfocat.

— Vă cer voe, domnule, să fiu de părerea domni
şoarei Galu. Dacă ar fi asemenea geniu, — şi de unde 
ştim că nu e? —nu numai că nu ar fi admirat în ge
nunchi, dar sărmanul, s’ar vedeă călcat şi zdrobit de 
indiferenţa unora şi de invidia altora ! zise Marioara.

— Ne judecaţi prea aspru, dudue, răspunse el arun- 
cându-i o privire extra-dulce.

Dar drept ! răspunse ea, cu gândul la scumpul

fer-
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ei maestru, pe care îl vedeâ acum trist şi poate des
curajat în tristeţea lui.

— Ori cum ar fi, schimbă Ropniţă vorba, — mirat 
de deşteptăciunea serioasă a Marioarei — Rostopschi 
rămâne un geniu al omenirii, prin urmare şi al nostru, 
şi bucata „Zâmbete de primăvarăun capo-d’operă.

— Dar încă s’o ascultaţi la vioară, însoţită de piano, 
esclamă cu pasiune Marioara...

— Da, da, nepoată-mea cântă şi cu vioara, strigă 
doamna Hudici.

— A ! dudue, şi să nu ne spuneţi, zise Ropniţă c’un 
ton amical de imputare... Unde am găsi noi o vioară?

— De ce nu ţi-ai adus vioara? o întrebară fetele.
Privirile ei se învăluiră o clipă. Pentru ce, în adevăr, 

nu voise s’o ia, la plecare?
Ce simţire o făcuse s’o îndepărteze cu asprimea de 

care îşi amintiâ ?
— Am uitat-o în timpul plecării, răspunse ea.
— Lasă că ştiu eu mijlocul de a ne procură o vi

oară, răspunse Ropniţă, care, în acele clipe, mai fău
rise ceva.

Atunci intră lacob Avenian. Ce surprindere pe Ma
rioara! Par’că îi lipsiă graiul. Cu ce dor se repezi 
însă de i se anină de gât ! Ce sărutări 1 Ce întrebări 
de mamă-sa.

— Ah ! o să fiu şi eu când-va în locul tatălui tău, 
se gândi Ropniţă, care râmniă de foc la sărutările 
copilei.

—- E şi mamă-ta în târg, răspunse lacob, după ce 
salută pe fiecare In parte.

— Cum? Când a venit? Unde-i? întrebă Marioara, 
uimită.

— O să-ţi lămuresc, nerăbdătoarea mea drăgălaşă ! 
O să-ţi lămuresc.

Societatea, găsi de cuviinţă să lase loc familiei şi, 
după puţine laude la adresa Marioarei ca artistă, plecă.

Atunci Marioara află ceeace nici prin vis nu gândise.
De o săptămână deja, supt îngrijirea logofătului, se 

aduseseră în Fălticeni multe lucruri de ale casei, iar 
; casa familiei de atâta timp părăsită, fusese orânduită

5
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In întregime spre a-şi găzdui stăpânii pentru mai 
mult timp.

Doamna Avenian voise cu ori ce preţ să ramâie 
această pregătire ca o taină, pentru ca surprinderea 
Marioarei să fie pe atât de plăcută cu cât va fi mai 
neaşteptată.

— Mumă-ta, de astă-dimineaţă a sosit, şi pentru că 
erâ încă obosită de drum, nu am voit să aibă tot
odată emoţiunea vederii cu tine, grăi tatăl.

— Haide repede, tată, haide, — strigă ea, — nu mai 
pot aşteptă nici o clipă...

— Şi eu rămân iar singură, se plânse bătrâna.
îşi văzu rolul numai decât, mai mult de jumătate 

şters.
— Acuma o să fii cu noi cu toţi, îi răspunse Ave

nian, şi plecă degrabă cu Marioara.

O ! cu ce bătaie de inimă se revăzîi în casa lor 
din oraş, în care nu păşise de ani îndelungaţi, de 
când nu mai venise nici prin Fălticeni.

Cu ce dragoste negrăită îşi strânse pe mumă-sa in 
braţe şi de ce dulce bucurie plânse la sânul ei !

Par’că nu o văzuse de atâţia ani de când nu văzuse _ 
şi casa.

In cele din urmă, eră acasă la ea, lângă părinţi.
Dar către seară, pe un timp ce se făcîi vijelios, când 

convorbirea intimă de după masă îi strânse pe câte 
trei împrejurul samovarului, mintea Marioarei, mai văzu 
un chip care, nu de mult, se afâ lângă ea în'asemenea 
momente.

Şi nu-i vorbise nimica de e/, nici mumă-sa, nici 
tată-său. O ! Doamne, aşa de mare eră dar prăpastia 
ce iubirea ei săpase între alesul ei şi părinţi?

Aceştia văzură tristeţea ce acoperise privirea copilei, 
şi-şi arătară din ochi părerea de rău.

Ei crezură, după veselia Marioarei din ziua aceea, 
că se făcuse o schimbare îmbucurătoare, pentru ei, în 
sufletul copilei.

Şi acum iată că-şi înţelegeau amăgirea.
Aveau dar de luptat cu o putere de închipuire lă

sată prea mult în voea ei.
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Oare şi părinţii, cei mai buni chiar, au încăpăţinarea 
de a nu acorda fetelor lor o pasiune sinceră decât ca pe 
o rătăcire care nu poate să treacă peste voinţa lor?

In acea seară, prima şi de rea augur, în casa lor 
din oraş, Marioara se despărţi de părinţi cu o răceală 
ce nici dânsa nu o voise.

In camera ei, o ! bucurie, găsi toate lucrurile ei delà 
ţară şi... vioara!

Bine că se gândiseră a i-o aduce, ba încă cu toate 
notele, între care şi „Zâmbete de primăvară‘7

Sărută acele rânduri scrise de mana lui şi, apucând 
vioara, cu patimă cântă această bucată, în timp ce 
lacrimile îi curgeau, îmbelşugate, ca contrast al vese
liei nevinovate ce respira opera maestrului.

— O auzi, şopti muma, ascultând acele accente 
cunoscute.

— Da, răspunse tatăl.
Apoi, după o clipă, adaose
— O ! neprevăzători am fost ! Vinovatul e Cozmin, 

căci prin purtarea lui şi-a apropiaf-o astfel.
— Să fim drepţi, Mărgărinto : vinovaţi suntem noi. 

Dar de unde să ne închipuim că un om zdrobit mo
ralmente, mai putea fi capabil de iubire! De unde apoi 
să credem că fata noastră, crescută atât de departe de 
lume, putea fi impresionată de un om în etate !

— Ea a pornit delà artist şi a ajuns la om, răs
punse muma ; şi tocmai creşterea prea retrasă a făcut 
ca singurul om pe care l’a văzut s’o înrâuriască aşa !

— Asta-i fatal, zise Iacob. Judecăm minunat de bine, 
după ce s’a ivit pericolul, iar înainte nici prin vis nu 
presimţim.

Acum că părinţii săi se aflau în oraş, Marioara, 
• între două rele, alegea pe cel mai puţin rău ; a sta 

acasă, cu gândurile ei, cu vioara ei, care i se făcuse 
nepreţuit de scumpă.

Pe deoparte însă lumea nu voia s’o lase; iar pe 
de altă parte nu aşa eră scopul părinţilor.

înalta societate fălticeneană găsiâ un loc ales pentru 
petrecere, un loc mai mult, — la Avenian; aceştia tre
buia să dea serate dese pentru a distrage pe Marioara
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delà „amoraşul ei* şi prin sgomot, şi prin pregătirile 
ce urmau să facă. * F 6

Mai mult ca ajutor pentru aceste pregătiri, în mai 
puţin de zece zile le veni din Viena o „domnişoară 
pentru a ţine de urât“, — violonistă, vorbind binişor 
franţuzeşte.

In ziua întâia, Marioara primi şi privi cu putină în
credere pe noua venită.

Fù un moment când, în privirile amândurora apăru 
un fel de sfidare, scânteiere reciprocă aprinsă de o 
mândrie tainică.

Mai ales când Marioara apucă vioara şi execută 
„Zâmbete de primăvară“ cu acea căldură ce păreâ că 
maestrul i-o transmisese odată cu bucata dedicată, 
Fräulein Wilhelmina se simţi umilită în primul mo
ment: nu aveâ o elevă, ci o „egală“ ei, — şi primu-i 
gând fù : să se întoarcă la Viena Minunata fantazie 
însă, felul execuţiunii, înfăţişarea distinsă a Marioarei, 
îi smulseră apoi o admiraţie sinceră.

Când Marioara termină, Wilhelmina ii întinse mâi
nile cu pornire de prietenie foarte vie.

— Domnişoară, eu nu am ce-ţi arătă; dumneata 
îmi eşti aproape superioară.

— Vrei să fim două prietene domnişoară Wilhel- 
mino ? două prietene devotate una alteia, care se vor 
simţi fericite când îşi vor petrece amândouă timpul 
într’un chip intelectual plăcut?

— O ! da, cu mulţămire deplină, răspunse vieneza 
cu căldură.

Marioara o cucerise.
Foarte blondă, cu ochii de un albastru şters, Fräulein 

Wilhelmina aveâ inimă bună şi creştere serioasă.
Peste două zile, par’că se cunoscuse cu Marioara, 

de ani întregi.
Pentru o mare parte din zi, Wilhelmina îi era Ma

rioarei în adevăr bună şi priincioasă tovarăşă.
Marioara erâ cu atât mai mulţămită căci, sau dânsa 

la piano, sau dânsa cu vioara şi cealaltă însoţind-o 
la piano, puteà să cânte aşa cum îi plăcea ei, cele 
două compoziţiuni ale neuitatului ei „amic“.



---y ___ _____ .,

I BIBUO'i £CA„ASTÆA"î 
S ! B ÎOî)Străin în Ţara lui... i

Părinţii se amăgiau şi de astă dată, socotind că 
fiica lor* eră să se prefacă în tovărăşia aceasta care 
îi mulţămiă şi pe dânşii.

Acum, părea că sufere cu mai puţină repulsiune pe 
Mihaiu Ropniţă.

El, de altmintrelea, îndesiă vizitele, bine primit de 
doamna şi domnul Avenian.

— Dudue, îi zise într’o zi, când se află şi el la 
masa familiei, iar masa la capăt; cunoaşteţi nenoro
cirea ce a lovit pe sătenii din comuna Bourenii-de-Jos, 
din judeţul nostru. Un foc îngrozitor i-a lăsat fără lo
cuinţă şi, pe mulţi, şi fără vite. S’au deschis deja liste 
de subscripţiune. Mie însă mi-a venit în gând un 
concert-teatru dat chiar de unii din societatea aleasă 
fălticeneană, şi vă propun să-mi daţi concursul.

— Dar ce pot să fac eu, întrebă Marioara cu sfială, 
în primul moment.

— Ce puteţi? Dar veţi fi sufletul seratei, dudue, cu 
măestria arcuşului dumneavoastră..., strigă Mihaiu cu 
exaltarea lui declamatoare.

— Vă promit, răspunse ea cu simplitate.
— Vă mulţămesc de mii de ori, în numele neno

rociţilor ! ! O dudue, o s’avem şi un succes bănesc 
„admirabil“ ! Vă asigur. Astăzi mă voiu şi pune pe 

'lucru pentru alcătuirea unui comitet restrâns.
Iar diţpă o clipă de meditare :
— Nu aţi primi, dudue, să jucaţi şi în o come

dioară „une petite bluette“ foarte drăgălaşă?...
— Nu, domnule, aceasta, cu părere de rău, nu, răs

punse Marioara.
Să cânte înaintea unei societăţi mari, da, — căci 

aveâ să facă cunoscute două producţiuni româneşti 
ale iubitului ei ; însă să joace, pentru a răpi unora 
din amicele ei o parte de succes, nu.

De aceea, cu râvnă neasemănată, în zilele următoare, 
Marioara repetă cu Wilhelmina cele două bucăţi, ca 
întregul execuţiunii la vioară şi piano să iasă cu per
fecţiune.

WG
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IX

Erà ceva, daca nu tocmai nou, dar foarte dorit 
pentru societatea fălticeneană.

Aproape se uitase scopul, în egoismul general de 
a gustâ asemenea petrecere.

Sală potrivită însă, nu erà. Mihaiu propuse atunci 
un salon foarte mare, singurul în acel oraş, din casa 
unor bătrâni bogaţi, cari trăiau singuri cuc, în vasta 

. lor locuinţă boierească.
Bătrânii primiră, iar Mihaiu, cu activitate exemplară, 

o potrivi pentru reprezentaţiunea vestită întregului 
oraş, — cu gust deosebit, — luându-şi asupra-i toată 
cheltuiala serii, cu bufet cu tot, comandat la Iaşi.

Cucoanele îşi făcură anume găteli pentru acel tea- 
tru-concert care erà să fie urmat de danţ.

Laude nenumărate curgeau la adresa distinsului 
concetăţean Mihaiu Ropniţă, care, „în asemenea îm
prejurare, dădeă dovezi de neîntrecută compătimire 
„pentru nenorocirea aproapelui, dragoste sinceră pentru 
„ţărani, — aceşti păstrători ai neamului şi numelui 
„românesc“.

Aşa scriâ ziarul „Gazeta Fălticenilor“, despre Rop- 
niţă, pomenind apoi, în treacăt, de „gentilele# domni
şoare ce primiseră a dâ graţiosul lor concurs.

— Ce-o să cânţi tu Marioară ? îşi întrebă doamna 
Avënian copila.

Fără să se turbure de fel, — cu un fel de hotărâre 
rece care nu învoieşte discuţiune, răspunse :

— „Fantazia“ şi „Zâmbete de primăvară“ ale dom
nului Cozmin.

Nu dădu lămurire, pentru ce; — nici' muma nu • 
întrebă.

Tonul cu care vorbise fie-sa păruse a fi al indife
renţei faţă cu autorul bucăţilor.

Când apăru programul afişat pe uliţi şi tipărit în 
nGazeta Fălticenilor“, doamna Avenian, c’un zâmbet

\
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ciudat, arătă lui Iacob cele două numere ce aveâ să 
execute copila lor.

— Vezi? bucăţile sunt ale Iui Cozmin. Marioara 
însă le-a pus în program cu nume străin : RostopschL 
Ce zici ?

— îmi pare foarte curios. De unde o fi luat nu
mele ăsta ?

— Un nume se găseşte uşor. Motivul pentru noi 
valorează. II ghiceşti?

— Mărturisesc că nu, răspunse Iacob, pe gânduri.
— Eu aşi bănui c’a început copilei noastre să-i fie 

ruşine de condiţiunea inferioară a compozitorului şi 
a preferat un nume străin, care ori cum, ridică va
loarea compoziţiunilor.

— Poate fi aşa, răspunse tatăl; nu mai puţin ade
vărat e însă că mă surprinde foarte mult puterea ei 
de născocire şi atitudinea ei în saloane.

— Copila se formează repede, răspunse muma.
— Mie mi-e teamă, zise tatăl, că tocmai prefacerea 

aceasta atât de repede, arată o hotărâre a ei, luată 
cu deplină cunoaştere a situaţiunii. Mai mi-ar veni 
să cred că s’a învăţat să ne ascundă bine dragostea 
ei, iar nu după cum ne pare nouă, că acea dragoste 
i s’ar fi micşorat.

— M’am gândit şi eu. Acuma, nu e departe mo
mentul când o s’o putem cunoaşte şi noi pe dânsa, 
răspunse muma oftând. Tu ai hotărât, va să zică, s’o 
dăm lui Ropniţâ?

— E om de valoare, răspunse Iacob, şi e unica so- 
luţiune ca s’o putem scăpă de „amoraşul“ ei nepotrivit.

— Mie nu mi-e cu totul simpatic, zise doamna A- 
venian.

— Cine ? Ropniţă ? O 1 te înşeli, drăguţă ; puţina 
simpatie pentru el îţi vine din aceea că nu ţi-ai dat 
seama de însemnătatea lui In societate.

Aci se oprise convorbitea şoţilor, îngrijaţi în adâncul 
lor mai mult decât voiau să şi-o spue.

Seara mult aşteptată veni. Eră un timp admirabil 
din Februarie, pe la început.
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Ger uscat şi sănătos ; un cer plin cu stele foarte 
luminoase.

Dealurile localităţii se încondeiau foarte lămurit pe 
zarea senină.

Lume, pe jos, în trăsuri, în cupeuri, se îndreptă 
cu grabă spre sala improvizată Teatru.

Mihaiu Ropniţă şi încă vr-o cinci domni, magistraţi 
şi profesori, cu câte un semn distinctiv la cheutoare, 
primiau publicul.

Intrarea în sală eră 10 lei de persoană, fără deo
sebire, ca să nu se dea naştere la nemulţămiri, ceeace 
se întâmplă cu clasarea locurilor în staluri cu preţuri 
deosebite.

Toţi vor să aibă stalul I ; toţi erau acum într’un 
singur fel de staluri.

Programul eră :
1) „Rochiţa“, monolog... zis de domnul Stănescu.
2) „Simfonie de Beethowen", executată la piano de 

domnişoara Verideanu.
3) „Cocasse“, monolog zis în franţuzeşte de Riga.

Orchestră
4) „Paracliserul fără slujbă“, canţonetă comică ju

cată de Străiniu.
Orchestră

5) „Fantazie“, de Rostopschi, executată de donini- 
. şoara Maria Avenian, pe vioară, însoţită la piano de

domnişoara Wilhelmina Rainer.

Orchestră
6) „Mon chai“, comedie într’un act jucată în fran

ţuzeşte de domnişoarele Grigoriu şi Smirnea şi de 
domnii Ropniţă şi Riga.

Orchestră
7) „Musca“, monolog zis de domnul Stănescu.
8) „Zâmbete de Primăvară“ de Rostopschi, execu-
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tată pe vioară de domnişoara Maria Avenian, însoţită 
la piano de domnişoara Rainer.

Danţ.
In societatea noastră aleasă din toate oraşele, mu

zica e plăcută.
Mai nimeni nu are însă pentru această artă acea 

dragoste deosebită, care să alcătuiască o societate 
mare de „artişti", nu numai decât ca executanţi, dar 
ca ascultători până la religiositate.

Superficialitatea, în toate aproape, e pecetea socie- 
tăţei noastre moderne.

Totuşi, spre lauda ei, când o raritate artistică vine • 
să-i atingă urechia, bunul simţ muzical ce există, se 
arată numai de cât şi entuziasmul nu lipseşte.

Se răspândise vorba de virtuozitatea domnişoarei 
Avenian ; însă lumea o privia ca un compliment e- 
xagerat la adresa unei frumuseţi bogate ca Marioara.

Aşa şi era dispusă lumea să o întâmpine pe exe
cutantă, în seara aceasta.

De cum se ivi însă, după ce aplauzele de încura
jare se liniştiră, deja lumea rămase nu puţin surprinsă 
de atitudinea ei simplă, dar o atitudine de „artist", 
pentru care muzica e cult.

Când începu acea divină „fantazie", — acel vis ăl 
unei vieţi nenorocite de artist, tăcerea şi ascultarea 
fură în adevăr religioase.

O clipă după ce termină „artista“, lumea stătu cu
fundată în admiraţiune, şi apoi isbucni în aplause şi 
strigăte entusiaste.

Marioara fu cuprinsă de tremur, — şi, cine ştie, 
s’ar fi simţit răii, dacă într’un colţ ar ti zărit pe Cozmin, 
transfigurat, neaplaudând, cufundat în cea mai deplină* 
emoţiune a admiraţiunii, — tăcerea extazului.

De nenumărate ori chemate, ea şi prietena ei, pri
miră o mulţime de buchete.

Cozmin, ieşi din sală de îndată ce lumea, care în
cepea să se ridice, îl deşteptă din extazul lui.

O singură lămurire îi lipsia: ideea Marioarei, de
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sÎSi*r> de a"i Pune pe afiş compoziţiunile subt nume 
străin.

Plimbându-se pe dinaintea curţei, cu gulerul ridicat, 
cu căciula trasă pe ochi, se gândea mereu la aceasta 
şi se simţia mâhnit.

Mâhnirea aceasta îl silea să se ducă.
11 birui însă dorinţa de a asculta mai departe, şi a 

doua bucată, — aceea dedicată „ei“.
Ori cât îi era de eroică hotărârea să se martirizeze, 

să nu mai apară în calea ei, — îi era dulce totuşi 
să se gândiască la acest amor preursit să piară ne
împlinit; îi fu peste putinţă, astfel, să nu vie în Făl
ticeni, şi să nu asculte pe scumpa lui elevă şi artistă.

Pe urmă şi un uşor simţământ de amor-propriu, 11 
pişcase : cum era să primească lumea compoziţiunile 
unui necunoscut?

Amorul propriu îi era pe deplin mulţămit; mâhnirea 
că un nume străin îi acoperia operele, stăruia în su
fletul lui, şi era chinuitoare fiindcă nu putea înţelege 
motivul.

„Zâmbetele de primăvară“, fu ascultat cu puţină ră
ceală supt impresiunea bucăţei dintâi ; dar originali
tatea modului în care simţimântele erau esprimate în 
această din urmă, şi superioritatea execuţiunii însu
fleţi repede pe ascultători şi cu aceiaşi pornire sufle
tească mulţămiră artistei fălticenence, — mândria 
oraşului.

O coroană de lauri, cu mari panglice tricolore, — 
purtând carta de vizită a lui Ropniţă, — înăbuşi mul
ţimea buchetelor de flori naturale şi artificiale cu care 
Marioara fu răsplătită.

Obosită de o emoţiune aşa de mare în public, — 
aproape să plângă la gândul că „iubitul ei artist“, 
acela ce dobândise adevăratul succes,—era departe,— 
o făcu să plece înainte de danţ, spre marea nemul- 
ţămire a lui Ropniţă.

Acasă, în odaia ei, căzu în braţele Wilhelminei şi 
plânse atât, că speriă pe tovarăşa succesului ei.

Adevărata cauză a acestei revărsări îmbelşugate de 
lacrimi, rămase adâncită în sufletul ei.
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XX

Numărul de peste două zile al „Gazetei Fălticenilor“ 
cuprindea o lungă dare de seamă, despre frumoasa 
reprezentaţiune în folosul incendiarilor din comuna 
Bourenii-de-jos.

Autorul articolului trecea, cu îndestule laude, cu 
destulă delicateţă, pe lângă domnişoarele celelalte, 
pentru a se opri la „eroina“ serii, domnişoara Maria 
Avenian.

După ce analiza cu oarecare pricepere muzicală 
„Fantazia“ şi „Zâmbetele de primăvară“ ; după ce a- 
ducea laude foarte aprinse domnului Rostopschi „pro
fesor la conservatorul din Viena“, şi se cam risca să 
facă comparaţiuni exagerate între muzica franceză, 
germană şi italiană ; după ce, în cele din urmă, pişcă 
„arta română“, care cine ştie peste câte zeci de ani 
putea să ajungă la un „Rostopschi“, începu a-şi da 
drumul condeiului ca un călăreţ calului, pe care nu 
mai e stăpân, şi care, în goana aceea fantastică, nu 
mai alege şi nu mai deosebeşte priveliştele şi imagi
nile ce se desfăşoară înaintea privirilor Jui ameţite şi 
în mintea Iui exaltată.

Acestea, privitoare la adresa Marioarei, — incom
parabila artistă şi „glorie“ a Fălticenilor.

Termină apoi prin o biografie a părinţilor „eroinei“.
Un pseudonim era în josul articolului: „MiropV- 

destul de transparent pentru a nu trăda pe Mihaiu 
Ropniţă.

Aceasta şi făcu pe un tânăr să zică, la restrînsul 
club local :

O reprezentaţiune pentru incendiaţi, trebuia să se 
termine... printr’un incendiu.

Imediat după răspândirea gazetei în oraş, nu mai 
fu vorbă, între cei ce-şi dau vizite, de cât de apro
piata căsătorie a lui Mihaiu Ropniţă cu Marioara 
Avenian.

Ba încă vre-o două domnişoare alergară s’o şi 
felicite pe Marioara.
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Ea le răspunse însă fără codire, că nici nu se gân
dise, ceeace ajunse într’un chip foarte neplăcut la 
urechile lui Mihaiu.

Aşa, se deslănţui o adevărată furtună de ironii, unele 
foarte urzicătoare, pentru Ropniţă, din partea duducilor 
care-1 visaseră ca bărbat al lor.

Aceasta îl hotărâ să aibă convorbire serioasă cu 
lacob Avenian.

A patra zi după concert, veni la lacob, în scopul 
acesta; dar fiindcă el lipsia, dus la ţară pentru câteva 
zile, — se mulţămi să lase carta.

Marioara nu voise a’l pri/ni, cu toată bunăvoinţa 
mume-si.

In timpul acesta însă o dare de seamă dintr'un 
mare ziar din Bucureşti, asupra concertului fălticenean, 
aruncă în ciudată nedumerire, pe Ropniţă mai ales.

Iată ce zicea, între altele, misteriosul „corespon
dent" din Fălticeni :

,,Fantazia“ şi „Zâmbetele de primăvară", cele două 
bucăţi pentru vioară, cu acompaniament de piano, 
sunt compoziţiuniJe unui maestru român.

„Aşa-i că surprinderea e cu atât mai mare, cu cât 
e mai neaşteptată?

„Cronicarul delà „Gazda Fălticenilor", iubitor de 
nume străine necunoscute, dar care i se par mari mai 
mult prin împrejurarea că sunt „străine", — s’a pă
călit, dar şi-a făcut plăcerea să lovească în mişcarea 
noastră muzicală.

„Nu ne trebue decenii, domnule Mirop, pentru a 
avea un Rostopschi, — de oarece, acest Rostopschi,— 
care nu există nici ca nume, nici ca profesor la con
servatorul din Viena, — trăeşte deja, cu adevăratul său 
nume şi geniu muzical, în ţara românească.

„Nu i s’a spus numele pe afiş, căci, dacă nu tot 
publicul, dar nişte Miropi oarecari, de sigur că ar fi 
întâmpinat cu cunoscutele zeflemele ale junilor „hig- 
life“, nişte producţiuni semnate de un nume românesc.

„Oricât de geniale, asemenea producţiuni nu-şi au 
tot efectul asigurat, când şoapte rău-voitoare trec pe 
la urechea celor mai indulgenţi chiar.



Străin în Ţara lui... 109

„Maestrul român, un modest profesor, doreşte să 
rămână necunoscut încă.

„Mulţămirea sufletului său va fi însă deplină, când 
va afla marele succes dobândit de amândouă produc- 
ţiunile sale nespus de valoroase“.

De astă dată, mai ales femeile, merseră până la 
cruzime cu ironiile la adresa lui Ropniţă, şi-l atacară 
de-a dreptul, cu vorba şi cu râsul.

In deşert se scuza el că domnişoara Avenian i-a 
spus acel nume străin; în deşert lua de martore pe 
cinci duduci care fuseseră de faţă când, la doamna 
Hudici acasă, domnişoara Avenian rostise pentru în
tâia oară acel nume de compozitor străin, — nimenea 
nu voia să-l creadă.

Cele cinci domnişoare se făceau că nu-şi aduc aminte.
Intr’un timp foarte scurt, toată acea aureolă cu care-1 

împodobiseră femeile, pieri ca lumina de fulger.
Ca om de lume, — cavaler perfect de salon, — Mi- 

liaiu Ropniţă era în agonie.
Timp de cinci zile Marioara primi, supt bandă, vre’o 

zece exemplare de ale ziarului din Bucureşti ; — în 
toate, subliniate erau cu creion roşu ori albastru rân
durile în chestiune.

E groaznică mânia şi răzbunarea femeiască.
Fireşte, îşi ziceau toate, când se întâlniau : una nu

mai era să-l ia de bărbat. Dar ca dumnealui aproape 
sa treacă cu vederea pe celelalte, cu -intenţiunea de 
a Iovi în ele, pentru a ridica în înaltul cerului pe 
aceea de care are interes, — aceasta nu e de iertat.

Şi nu-1 iertau.
L’ar fi voit compromis cu totul şi în ochii domni

şoarei Avenian, ca pe urmă, şi mai mare să fie râsul.
— Marioara râdea şi ea, în tăcere însă, în intimi

tatea ei cu Fraulein Wilhelmina, cu care plănuise a- 
ceastă păcăleală Ia adresa „persecutorului ei“.

Oricât cătase Ropniţă să i se spue, delà Bucureşti, 
cine erâ „autorul" corespondent al „pamfletului" în 
contra lui, nu putuse afla.
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Eată-1, în cele de pe urmă, în convorbire foarte 
serioasă şi hotărâtoare cu domnul Avenian ; apoi cu 
dânsul şi cu soţia lui.

Amândoi îi promiseră tot sprijinul lor; în acelaş 
timp îi recomandară însă multă dibăcie pentru a 
plăceâ fiicii lor, care erâ prea tânără încă şi cu totul 
absorbită mai numai de iubirea ei pentru muzică.

Manifestaţiunile sgomotoase n’o farmecă de fel, 
adăogase muma, făcând de sigur aluziune Ia coroana 
şi la articolul lui.

In acea zi nu putu să vadă pe Marioara.
In acea zi însă doamna şi domnul Avenian îi des

chiseră Marioarei vorba.
— Mă întrebai de felul cum se mărită fetele, îi zise 

doamna Avenian, zâmbind şi privind-o cu duioşie. 
Ţi-am spus atunci, iar acum voim, eu şi tatăl tău, 
să-ţi şi arătăm : pretendentul tău e Mihaiu Ropniţă.

— Un tânăr eminent, adaose Avenian, şi ca bună 
creştere şi ca valoare socială.

— Nu cumva vă înşelaţi, tată, şi dumneata mamă, 
răspunse Marioara, cu ochii în jos, îmbujorată, dar 
cu un ton care miră pe părinţi.

— Iţi poţi tu închipui una ca asta, Marioară, zise 
Iacob c’un blând ton de imputare. Atunci, ce-ar mai 
fi până la închipuirea că nu ţi-am voi fericirea?

— O ! nu, tată, te rog nu fii aşa de crud ! strigă 
ea împreunând mâinile, în timp ce în ochi începură 
a i se roti lacrimi. Ar fi cu putinţă să cred vr’odată 
că dumneavoastră mi-aţi voi răul ? Nu e mai puţin 
adevărat însă, că greşala e ceva omenesc, iar apa
renţele înşelătoare.

— Ai avut tu însă timpul şi puterea de observaţiune ca 
să-ţi dai seama de omul acesta, pe care abia îl cunoşti ?

— Da, tată.
— Ne pui în uimire, zise muma.
— O !r dragă mamă, e ceva în sufletul nostru care 

ne arată adevărul. Şi pe urmă, daţi-ms voe să vă spun : 
greşala dumneavoastră e că mă credeţi prea copilă.
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Părinţii se priviră cu nelinişte, pe lângă uimire.
— împrejurările dureroase ale vieţii noastre Ia un 

loc, urmă Marioara cu tristeţă, m’au făcut să judec 
unele lucruri, de timpuriu. Când apoi, mai este şi 
comparaţiunea, înţelegeţi că nu e nevoe de îndelun
gată observaţiune.

— De care comparaţiune voeşti a vorbi, drăguţă ? 
întrebă doamna Avenian cu palpitaţiune abia stăpânită.

Marioara tăcu.
— Bine, Marioară, — zise Avenian, care părea că 

nu auzise ultimele cuvinte ale fetei şi întrebarea soţiei 
Iui. Iţi vom lăsa timpul să observi mai bine pe Mi- 
liaiu şi să te încredinţezi de însuşirile lui.

— Tată, te rog, e de prisos. M’ai face să sufer, 
dacă i-ai permite să-mi ţină calea.

— Dragă Marioară, ce fel vorbeşti tu ? zise Iacob, 
cu oarecare, asprime.

— Sunt fire sinceră, tată ; — nu pot suferi vicle
niile supt orice formă s’ar înfăţişa. Deci, e mai bine 
pentru noi toţi, ca acum, când s’a deschis vorba de 
această persecuţiune a domnului Ropniţă, să se şi 
limpeziască adevărata noastră situaţiune. Dacă voiţi 
cu orice preţ să mă măritaţi, mă supun voinţii dum
neavoastră dar cu timpul, până ce se va găsi un om 
care să se potriviascâ cu firea mea. Pe domnul Rop
niţă, însă, daţi-mi voe să vă declar cu hotărâre ne
schimbată, — nu-1 pot lua.

— Dar nu înţelegi, nepriceput copil ce eşti, că pe 
- Coztnin nu-1 poţi lua, zise Avenian, imprudent în ner- 

vositatea ce-1 cuprindea.
Marioara se îngălbeni şi şovăi : îşi duse mâinile la 

obraji, apoi căzu într’un fotoliu, izbucnind în plâns.
Doamna Avenian ar fi voit să sară la dânsa şi s-o 

cuprindă în braţe.
— Ce-ai făcut, Iacob ! strigă ea cu durere.
El se apropiă de Marioara şi era gata să-i vorbiască.
Copila se ridică însă, îşi şterse lacrimile, şi cu tris- 

teţă liniştită, zise:
— Nu eu am vorbit de singurul om ce preţuesc pe 

lume, după dumneavoastră... Nu ştiu pentru ce nu se
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poate să-l am tovarăş de vieaţă, dar am simţit de 
mult împotrivirea cea fără cuvinte a dumneavoastră, 
şi aţi văzut, că m’am supus. Nu voesc a vă mâhni, 
martor mi-e Dumnezeu ; primesc pe oricine se va ivi, 
afară de Ropniţă;— însă vă rog, mai târziu, cât mai 
târziu, până să pot să-mi sugrum bine inimă; până 
să pot primi pe altul cu prietenie, — căci de altă iu
bire nu voiu mai fi capabilă, — de aceasta v’asigur, 
pentru aceasta vă jur...

Lacrimile îi curgeau în linişte, cu belşug : dar glasul 
îi era ferm, cald, sincer, — nu al copilei' capriţioase 
şi încăpăţânate, — ci al femeiéi care sufere şi se 
jertfeşte.

Se făcu tăcere dureroasă. Se auziau tic-tactul mo
noton al orariului şi glasuri aspre de pe la cuhnie, 
care par’că insultau această sdrobire a trei suflete 
ce se iubiau.

Ce era să zică muma, care simţia picându-i ca 
plumbul pe inimă acele mişcătoare cuvinte !

Ce era să zică tatăl, care, cu capul în jos, măsura 
în cugetu-i posomorât, toată realitatea acelei situaţiuni?

Nici lui, nici ei nu le veniâ vre-un cuvânt de mân- 
gâere, vre-o rază de speranţă ca leac pentru rana din 
inima copilei lor.

Incăpăţinarea era la ei, căci motive puternice, afară 
de etatea lui Cozmin, nu aveau nici unul împotrivă.

Şi cu toate acestea la Cozmin nu se gândiau.
Deodată Avenian ridică fruntea încreţită.
— Du-te şi te linişteşte, Marioară ; gândeşte-te la * 

greaua poziţiune ce ne creezi faţă cu Ropniţă, căruia 
i-am dat speranţe ; gândeşte-te că în Fălticeni nu 
putem rămânea dacă refuzi pe Ropniţă... Şi, unde să 
ne ducem cu mumă-ta bolnavă cum e ? Gândeşte-te..

XXI
In Duminica de 25 Februarie, cu tot viforul care 

acoperise dealurile şi valea Măineştilor, cu nouă şi 
îmbielşugată câtime de omăt, cu toată spulberălura 
care mai pornia din când în când, de ici colo, ca un
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nor, — bărbaţi şi femei se gramădiau delà biserică 
la şcoală. Erau şi din cătunele de peste deal, ale co
munei. De pe la Bobotează începuseră a veni şi dânşii.

— Are ceva domnu Cozmin, grăiau între ei, vr’o 
câţi-va săteni, cu îngrijurare în căutături...

— Apoi are, — răspunse altul clătinând din cap... ; 
Dumnezeu ştie ce-o fi având..; Nu vedeţi că s’o 
mai schimbat şi la glas o lecuţă.

— I-o fi de răceală, mă băeţi, unde-o fost acum 
câte-va zile la Fălticeni, nu-ş ce să târguiască pentru 
şcoală...

Sătenii tăcură, dar după chip şi căutătură, par’că 
li se mai făceă un gând, dar nu cutezau să şi-l spue...

— Hei ! Dumnezeu sà-i deâ bine, zise unul, pe când 
se apropiau de şcoală...

Tocmai atunci ieşia din biserică Cozmin, aplecat 
de umeri, greoiu Ia umblet, — aşa cum îl cunoscuseră 
sătenii pe când venise în Măineşti.

Eră palid, tras pe supt pleoape, cu barba foarte 
neîngrijită.

Doamna Cozmin se ivi între preot şi logofăt.
— Ar trebui să chemăm noi pe doftoru de plasă, 

grăiă preotul. Nu-i de şăguit c’o răceală care ţine prea 
din cale afară de mult.

Doamna Cozmin avii un zâmbet trist. îşi luă ziua 
bună delà amândoi, şi pomi spre casă.

— Mă duc înainte să-i mai pregătesc câte un leac...
Logofătul cătând pe urma ei, c’un .oftat şopti :
— Săraca femee 1
Apoi după câteva clipe:
— Ştiu eu ce leac i-ar trebui lui fecioru-său.
Preotul cătă la el întrebător.
— Haidem, răspunse preotul, îngândurat. Mă mir 

cum de mai poate grăi...

Preotul Iancu Duhovnicul, erâ dintre grămătici,* a- 
decă fără seminariu. Toată ştiinţa lui se mărginiă la 
serviciile bisericeşti, pe care dealtmintrelea, le făceă 
cu mare vrednicie, pătruns de datoriile lui.

Nu pricepeă în deajuns tot ce făceă şi mai ales ce 
avea de gând Cozmin.
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Dâr simţiâ în sufletul lui mulţămire pentru stăruin- 
ple acestuia, şi aveâ presimţirea că erau să iasă bine.

De aceea, nu puţin ajutasă pe Cozmin prin sfatu
rile ce dăduse sătenilor, la început, să fie cu crezare 
în învăţător şi în învăţăturile lui.

Săritor cu grabă când trebuiă, muncitor şi mai ales 
cu bună înfăţişare în sfânta biserică, — toţi îl vredni
ciseră cu dragostea şi cu ascultarea lor.

Când aveau câte un păcat de mărturisit, se duceau 
îngrijaţi, la biserică, şi cu sfială i se înfăţişau ca să 
se mărturisiască, aşteptându-şi cu frică apoi canonul.

Nalt de statură, clădit din plin, părintele Iancu Stra- 
tomir, aveâ ochi prea mici, dar foarte plini de blân- 
deţă ; nasul cam măricel, gura cam buzăţică.

Dar barba cea mare albă şi cu luciri de mătase, în 
care se pierdeau mustăţile ca două râuleţe înlr’un iaz,
— şi mai ales nu-ş ce „vino-’ncoace al chipului în
treg, îi dădeau înfăţişare de adevărată cucernicie bi
sericească, cu care degrabă ţi se împăcau ochii şi 
sufletul.

Multe supărări cu toate acestea îi brăzdaseră vieaţa.
Pusese în pământ 10 feciori, pe cari nu-i putuse • 

trece de şapte ani : pe al unsprezecelea, cu bucurie 
fără seamăn îl crescuse, îl învăţase la târg, în Fălti
ceni şi apoi în Seminarul Socolei.

Erâ în sufletul lui mulţămire unde-şi ştia feciorul 
„om mare“ la Bucureşti, dar alăturea creşteâ buruiana 
nemângâierii, că băeatul se prea depărtase de tulpină,
— uitase satul şi pe părinţii care se topiau în dorul 
de dânsul.

Intr’un fel, bine că-1 ştiau în vieaţă 1

Ceeace rămăsese românilor mai mult în minte din 
o cuvântare de dinaintea Crăciunului, erâ „tovărăşia“.

Asupra acestei tovărăşii voiseră ei lămuriri limpezi 
şi, de mai multe ori,'când unii întâlniseră pe Cozmin, 
îl rugaseră să-i pue pe cale.

„Tovărăşia“, „Casa de Economii“ — o mică „Bancă“ 
populară, acesta fusese subiectul desvoltat de Victor 
în Duminica de 25 Făurar.
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— Şi, uite, dacă voiţi, astăzi chiar, pe la toacă, 
înţelegeţi-vă între dumneavoastă şi-mi trimeteţi patru 
ori cinci fruntaşi, la primărie. Să fie acolo domnul 
primar, consilierii, părintele şi domnul logofăt, şi le 
voiu arăta cu socoteli cum se face tovărăşia de care 
vă vorbiiu.

— Da, da, trimetem, venim.. strigară sătenii, cu bu
curie. Să trăieşti !

Victor se întoarse acasă, mai înviorat puţin.
înflăcărarea sătenilor pentru câte o idee a lui, îl 

mulţămiâ aşa de tare, că puteâ să-şi uite de boala 
inimii lui.

Doamna Cozmin simţi schimbarea numaidecât şi-l 
sărută cu bucurie. Masa le-a fost veselă chiar. Victor 
îi povesti pe scurt de cele spuse la şcoală.

— O ! dragă Victore, grăi dânsa, vezi tu câtă mul- 
ţămire reală e în munca ta pentru sătenii tăi? De 
aceea nu contenesc a-ţi tot zice : strânge’ţi. toată pu
terea sufletului şi a gândirii numai întru împlinirea 
idealului acesta.’

— Aşa şi fac, mamă, încredinţează-te. Dă-mi voe 
să fiu şi al meu în unele momente, căci nu mă pot 
cu totul desvestmânta de anume porniri omeneşti.

— Dar acele porniri omeneşti îţi răpesc din energie, 
Victore mamă; îţi îmbolnăvesc corpul. Va mai puteâ 
sufletul lupta înlr’un corp slăbit?

— Toate au margine, mamă. Va lupta sufletul, cât 
îl va ţine îngrăditura trupească. Mai mult nu se poate 
cere unei făpturi pieritoare prin însăşi alcătuirea ei.

Se auziră atunci lălrând cu putere cei doi câini ai 
ogrăzii.

— Lasă, mamă, te rog; lasă că mă duc eu.
Pe d’asupra porţii, o mână întindeâ un ziar şi o 

scrisoare pusă în încingătoarea ziarului.
Cozmin deschise poarta şi inulţăml străjarului pri

măriei.
— Acuma le-a adus poştaşul delà tact, zise stră- 

jarul salutând, apoi se depărtă repede.
Cozmin privi cu mirare banda gazetei, care se deo-
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sebiá de cea obişnuită supt care un ziar e expediat 
de administraţiunea lui.

Mâna care scrisese adresa pe bandă, scrisese şi 
adresa pe plicul scrisorii.

Era scriitură cunoscută, subţire şi măruntă.
Deodată inima i se bătu mai tare, — iar o grămă- 

dire de sânge spre cap, îi aprinse obrajii.
— Delà dânsa ! îşi zise, în timp ce câinii, înaintea 

lui, îi cereau desmierdare.
Cozmin intră repede în sală, — şi, dacă nu se văzu 

întâmpinat de mumă-sa, trecu în oclaea lui, unde, cu 
mâna tremurătoare, rupse plicul cu neîndemânare.

De cât timp nu mai ţinuse în mâini o scrisoare !
Privi semnătura : Marioara Avenian. Sărută aceste 

două cuvinte care-i zugrăviau chipul încântătoarei co
pile, şi citi, — după ce încercă să-şi mai astâmpere 
bătăile furtunoase ale inimii :

„Scump şi neuitat amic al inimii mele,
„Iarlă-mă dacă-ţi turbur, — nu pacea care cu greu 

se dobândeşte când suferinţi aspre ţi-o pierd, — ci felul 
de amorţeală a gândului şi a inimii, care te adânceşte 
în descurajare tăcută, în energică resemnare chiar.

„Povestea noastră e scurtă şi dureroasă : ne-am cu
noscut, ne-am potrivit în simţiri şi în idealuri, ne-am 
iubit. Voinţi discutabile, dar de respectat, ne-au des
părţit ; datorii aspre, dar de ţinut în seamă, ne fac să 
suferim, — eu mai aşi zice chiar, să aşteptăm cu în
credere timpuri mai bune...

„Da, scump amic, pentru ce ne-am descuraja? Un 
bun sufletesc se dobândeşte oare fără de jertfe? Nu.

„Eu m’am împotrivit dorinţii părinteşti de a mă 
supune legii de rând a căsătoriei ; m’am împotrivit cu 
toată deferenţa ce o datorez părinţilor pe care-i iubesc, 
dar cu toată energia şi hotărîrea unei inimi ce şi-a 
ales un ideal.

„Aceasta a făcut pe părinţii mei însă a pune şi mai 
mare depărtare între noi.

„Peste şase zile, plecăm la Nisa, de unde, după ce

- .
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mama se va odihni, ne vom duce în vr’o staţiune de 
vară ce vor alege-o medicii.

„Intenţiunea tatii şi a mamei, este să petrecem de
parte de ţară vr’o trei ani, timp în care dumnealor 
speră că voiu uită pe Victor Cozmin.

„Se poute uita însă, ce este de neuitat?
„Amice dragă, îmi tot zic dumnealor că încă sunt 

copilă.
,.Cu alte cuvinte, continuă a-mi refuză o vedere limpe

de, un simţimânt plin de vieaţă, o hotărâre puternic 
întemeiată şi prin urmare cât vieaţa neschimbătoare.

„Nu ştiu pentru ce atât de îndărătnică închipuire la 
nişte părinţi culţi şi de fire bună.

Dumneata fii mai bine încredinţat decât dânşii, 
scumpe amice, etern ales al inimii ; nu te voiu uită, 
nu mă voiu îndepărtă de idealul frumos şi simplu ce-1 
văd la capătul acestor trei ani, ca şi împlinit de pe 
acum : voiu fi a dumitale sau a nimănui!

„Inima-mi spune insă, şi inima nu minte : voiu fi a 
dumitale !

„Poate îţi va fi ajuns la ureche un oarecare con
cert delà Fălticeni.

„Iţi trimit „Gazeta Fălticenilor“ şi un ziar din Bu
cureşti.

„Opreşte-te aci, te rog, cu cititul scrisorii mele,, 
— aruncă-ţi ochii pe aceste două ziare, şi apoi ter
mină cu scrisoarea mea.

„Vei fi atunci bine dumerit asupra celor întâmplate“.

Cozmin urmă cu curiozitate adâncă celor ce-i re
comanda copila: îşi dădu seama de stăruitoarea « 
curtenie a cronicarului „Mirop“, care nu erâ altul 
decât orânduitorul concertului, Ropniţă, aprinsul după 
Marioara ; citi cronica din ziarul bucureştean, şi bănui, 
nu fără mirare, că mâna ce scrisese acea „replică“ 
eră chiar a Marioarei, care polemizâ cu Mirop; în 
cele din urmă reluă cititul scrisorii.

„Pentru ce nu ţi-am spus numele, iubite amice?



118 N. Räclulescu-Niger

Pentru că un simţimânt tainic m’a îndemnat la a- 
ceasta : de ce lumea, — care-şi pune ochelari ca să 
vadă mai bine în ograda altuia, — să fi bănuit iubirea 
mea care mă face negrăit de fericită ?

„Eră apoi şi o pornire de teamă, care ai găsit-o 
lămurită în aiticolul meu din ziarul bucureştean : cei 
ce dau oarecum tonul în societatea noastră capricioasă, 
sunt atât de răutăcioşi, din multe motive, care le cu
noşti mai bine de cât mine, de sigur, în cât păcăleala 
ce i-am făcut să păţiască eră necesară, şi, mai aşi 
crede că le-a rămas ca învăţătură.

„La revedere scumpul meu Victor, nepreţuitul meu 
amic şi maestru.

„Rămâi cu bine, — rămâi provedinţă pururea bine
făcătoare pentru prietenii noştri săteni şi, lucrând pen
tru dânşii, aşteaptă-mă cu dragoste, cu credinţă şi cu 
răbdare“.

„Promisa dumitale“ :
„Marioara Avenian“

Delicios vis vrăji gândirea lui Cozmin, lung timp 
după citirea acestei scrisori...

Nu i se păru de fel ca fără nici o tranziţiune, scri
soarea aceasta.

Marioara era atât de sigură că şi el o iubia, — în 
cât deplina înţelegere a inimilor lor urmase şi în lipsă; 
iar scrisoarea ei; împlinia la timp, această lipsă.

Şi apoi, ce firească şi dulce sinceritate !
Nici un cuvânt care să arate modestie deşartă, ru

şine sau codire.
Ori cât de drăgălaş spuse, asemenea „scuze“ strică 

parcă armonia generală a iubirii şi sinceritatea cu 
care e mărturisită.

Când intră doamna Cozmin, curioasă a şti ce-1 ţine 
în aşa nemişcare pe Victor, mai ales că era ora 
când să se ducă la primărie, — Victor îi întinse scri
soarea şi ziarele.

Atunci se şi auzi clopotul de la biserică.
— Mă duc, mamă. Dumneata citeşte. Sunt fericit! 

sunt fericit !
O sărută şi porni repede.

/*
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In sala cea mare a Primăriei, bine măturată, aerată 
şi uşor încălzită, cu dulapuri pline cu dosare şi cu co- 

" lecţiuni de ale Monitorului Oficial, curat ţinute, cu 
păreţi vopsiţi albastru, împodobiţi cu harta judeţului, 
a ţării, cu portretele Suveranilor frumos înrămate, cu 
portretul lui Vodă-Cuza şi a lui Vodă-Ghica de Ja 

* 1777, şi c’un orologiu, — primarul, consilierii, logo
fătul şi şase fruntaşi aşteptau pe Cozmin.

Intre aceşti şase era şi Neagu Topaiă, cu o deo
sebită înfăţişare de deşteptăciune, dar foarte slab; se 
cunoştea că pătimise de vre-o boală.

Când intră Cozmin chipul tuturora se deschise, 
par’că i-ar fi ajuns, la locnl lor până atunci în umbră, 
lumină de soare.

— Ei, ce faci moş-Topală? îl întrebă Cozmin, 
strângându-i mâna, lui întâi. Te-ai întors de Ia spital 
din târg ?

— M'am. Şi cu voea lui Dumnezeu, mi-a trecut patima.
— Ia să şedem fraţilor... Aşa-i, moş-Topală, vrerea 

lui Dumnezeu ; e sfântă şi de folos, grăi Cozmin, — 
şi cu mare credinţă să ne înălţăm gândurile la- Cel- 
a-Toate văzător. Dar Dumnezeu a lăsat, din marea 
lui bunătate, şi oamenilor putere de vindecare. Doc
torii, cari te-au cătat moş-Topală, învaţă ca să cu
noască boalele care umblă să ne slăbiască până ce 
ne ridică vieaţa. Să avem dar şi într’ânşii parte din 
credinţa ce dăm lui Dumnezeu. M’am ţinut mult de 
dumneata până să te fac să te duci la spital ; m’ai 
ascultat şi iacă-te însănătoşit...

Uite, ţineţi bine în Seamă,fraţilor, aceasta: suntem 
datori, între cele dintâi griji, să avem pe a curăţiei în 
casă, apoi pe a c.urăţiei trupului nostru.

Casele să ni Ie văruim la câte trei luni chiar, pri
măvara, vara şi toamna ; iarna nu, fiindcă, nu putem 
stâ în odaea văruită proaspăt, până nu se usucă şi 
până nu se aeriseşte bine. Iarna şi vara însă trebue să 
deschidem fereastra, măcar jumătate de oră, până se 
aşează colbul după măturat ; apoi să se şteargă înce
tişor lucrurile pe care s’a mai aşternut o leacă de colb,

/
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— şi dacă e iarnă, fereastra poate stă deschisă, în 
timp ce arde focul în sobă.

Pentru trup spălăturile cu apă rece sunt de mare 
bine...

Eu am în cap să facem, pentru cât ne-o dă mâna, o 
casă cu bae care să vă serviască tuturora din sat ; 
şi bun e Dumnezeu, o s’o facem şi pe asta.

De aceia, tovărăşia de care am să vă vorbesc e 
foarte de folos ; prin ea o să ajungem a se face toate 
cele de trebuinţă.

Dar apoi, cât să se feriască omul, eacă se întâmplă 
uneori să dea decâte o boală. Aşa, de cea mai aproape 
trebuinţă iarăşi, este spitalul, unde poţi alerga degrabă, 
sigur că găseşti ajutor şi căutare bună, — cum ai găsit 
dumneata moş Topală.

îmi e în gând, pentru când vom fi în putinţă, să facem 
un spital în chiar comuna noastră, ţinut cu mijloacele 
noastre. Şi să nu vă speriaţi că sunt cum-va lucruri 
grele de făcut. Când le veţi vedea gata, nici o să simţiţi 
când şi cum le-aţi făcut.

Vorba e că până atunci, voi de câte ori veţi prinde 
de veste că v’a ajuns vre-o boală, să daţi fuga la 
medicul plăşii, ca|*e este om cu ştiinţă de carte şi cu 
dragoste de meşteşugul lui. Când vine el în comună, 
nu-I ocoliţi ; arătaţi-vă copiii mici, cereţi-i sfaturi cum 
să-i îngrijiţi, cum să preîntâmpinaţi unele boale de 
care copiii mici suferă de obiceiu...

Să nu vă sfiiţi, vă rog chiar, să veniţi la mine ori 
Ia mama, când vedeţi că parcă nu vi-i Ia îndemână. 
Mulţămită primarului bun ce avem, mica spiţerie a 
comunei are doctorii pe care dacă îmi veţi spune ce 
vă doare, să vă învăţ şi eu a le lua şi a le păzi apoi. •

— O să facem, zise Topală, o să facem ; la spital 
făcut proba ce va să zică căutarea doftorului şiam

doftoriile. '
— Uite, muerea mea nu’ş ce are de eri, zise unul 

din consilieri...
— S’o trimiţi la mama să-i spue ; dar numai decât 

până în seară.
— De I nu cutezam...
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— Să nu te sfieşti, frate Nicolae.
— Bine, domnule învăţător... O s’o mân la cucoana...
— Şi băeţaşul cel de vre-o trei anişori, al lui Păruş/ 

domnule învăţător, cam boleşte, de vre-o două zile...
— Ia trimite domnule Primar să vie muma cu co

pilul încoace.
— Iaca, trimit numai decât...
Primarul ieşi să trimită un strejar; apoi după în

toarcerea lui, Cozmin luă cuvântul şi începu, cu lim
pezime şi în chipul cel mai amănunţit şi mai apro
priat puterii de pricepere a celor de faţă să le lămu- 
riască chestiunea „tovărăşiei“.

XXII

A doua zi, Cozmin, se sculă dinţr’un somn foarte 
liniştit, cu o nouă idee, care, de altriiintrelea o văzuse 
de mult, ca împlinită, dar într’un viitor mai depărtat.

Faptul că Avenian plecă în străinătate pe timp de 
trei ani, îi înfăţişă ca posibilă împlinirea de pe acum 
chiar, a acelei idei.

Cu toate că sătenii nu erau pregătiţi, dar până să 
se înceapă lucrul de primăvară, putea, cu stăruinţă 
mai puternică, să-i convingă şi să-i înveţe..

Se hotărâ să vorbiască lui Avenian, care, [înainte 
de plecare, trebuia să vie să-şi aşeze afacerile moşiei.

Cu mare bucurie alergă îndată după şcoală, la 
curte, surprins oarecum că Avenian îl poftiă şi la masă.

— Nu te superi că te-am întrerupt delà scumpele 
dumitale ocupaţiuni, îi zise Iacob, întămpinându-1 cu 
mâna întinsă, dar cu zâmbet trist.

— O ! nu ; îţi mulţămesc, dinpotrivă, că m’ai che
mat, fiindcă dóriam să-ţi vorbesc.

Iacob ÎI privi o clipă, întrebător, surprins;-îl "văzu 
ca într’un timp de care ’şi amintia acum cu mâhnire ; 
repede apropiă această seninătate a lui de acum, cu 
starea de apăsare sufletească în care îl zărise după 
plecarea Marioarei la oraş, şi se întrebă: ce putea 
fi ? despre ce avea el să-i vorbiască ?

— Pe cât se pare şi dumneata domnule Avenian,
6
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ai de vorbit cu mine, îi zise .Cozmin, pe când se 
aşezau la masă.

— Da, domnule Cozmin. Să ne împlinim mai întâi 
însă, o. parte măcar, din cerinţile stomachului.

Până la aducerea fripturei abia schimbară câte-va 
cuvinte banale asupra limpului, asupra semnelor bune 
sub care noul an agricol se prevestia.

— Nu mai am nevoe de nimeni, zise Iacob, servi
torilor. Duceţi-vă. Când voiu suna, s’aduceţi cafeaua.

— Domnule Cozmin, — începu Iacob, de cum se 
văzură singuri, peste câte-va zile plec cu familia în 
străinătate, pe timp de cel puţin trei ani.

Cătă la Victor. Nici semn de surprindere.
— Sănătatea soţiei mele e din nou ameninţată, urmă 

Iacob ; pe urmă, o dispoziţiune foarte supărătoare a 
sufletului copilei noastre, cere această depărtare.

Victor nu clipi mai viu ca de Obiceiu.
— Domnule Cozmin, începu Iacob, după ce iarăşi 

îl privi, etatea noastră şi experienţa vieţii ne iac, de 
sigur, să vedem mai drept şi mai cuminte de<ât copiii 
cari déjà se cred maturi, dc îndată ce au trecut de 
pragul copilăriei. Nu trebue să- ţi ascund un fapt, de 
care, de altmintrelea, ai cunoştinţă. Marioara, copila 
noastră, a trecut, fără să prindem de veste nici noi, 
nici dumneata, delà admiraţiunea pentru artist, la afec
ţiunea pentru om.

Cozmin nu se clinti. Doar că se făcu mai roşu.
— Dumneta, ca şi noi, ai înţeles foarte de grabă nepo

trivirea de etate, singura la care ne-am gândit, ţi-o 
jur domnule Cozmin. Dă-mi voe, fără a-ţi atinge7 vre-o 
susceptibilitate, să judecăm împreună : viaţa dumitalé 
ori câtă energie arată, intelectualiceştc, — nu se poate 
să nu fi suferit fiziceşte, nici o atingere, în luptele ce 
ai dus, pe care nu le cunosc, dar care le-am bănuit 
a fi fost foarte dureroase, foarte zdrobitoare.

— Domnule Avenian, fiindcă ai zis să judecăm îm
preună, dă-mi voe să-ţi întrerup o foarte grea sarcină, 
— peste puterile dumitale de părinte.

Dacă etatea e singurul motiv, eu aşi găsi^ o sută 
de argumente să ţi-1 sfărâme în chip hotărâtor. Să
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lăsăm dar de-o pa te etatea, întru cât mă priveşte. 
De partea mea, domnule Avenian, află că n’am făcut 
nimic cu voea mea, care să fi încurajat afecţiunea 
domnişoarei Avenian. Eu m’am lăsat numai farmecului 
de a aveâ o tovarăşă la muzică, mai presus mult de 
niveluj comun. Recunosc însă greşala mea că eu, acel 
ce avéam în contra femeei ură îngrozitoare, am primit 
să fiu profesorul unei femei. Eră însă prea curată, 
prea drăgălaşă, prea iubitoare de arta mea, şi m’am 
plecat, fiindcă am socotit-o prea puţin femee şi prea 
mult copil. Când am prins de veste însă adevăratei 
situaţiuni, am rămas sdrobit, şi de groază, şi de dulce 
emoţiune de care nu mă mai socotiam primitor. To
tuşi, am dat înapoi, după cum ştii, şi m’am închis 
iarăşi până la sălbătăcie în vizuina ticăloasei mele vieţi.

Da, domnule Avenian, e trist să se lege încântător 
răsărit de primăvară de amurg înnorat de toamnă, care 
prevesteşte iarna. Nu aş aveâ eu curajul să iau asu- 
pră-mi răspunderea unei astfel de însoţiri, când prea 
bine sunt încredinţat că deziluziunea fecioarei visă
toare ar bate numai decât la uşa traiului abia început 
cu un învins al vieţii. Prin urmare, domnule Avenian, 
care sunt pretenţiile dumitale ? Spune-le cu sinceritatea 
firii dumitale drepte, fără nici o codire, — şi eu la 
moment mă voi supune...

Se făcui tăcere. Avenian se simţiă înduioşat de j.rtfa 
pentru care erâ gata omul acesta.

După vorbele lui, — oricât erau de potrivite cu si- • 
tuaţiunea voită de lacob, — se vedea că iubiâ, şi cu 
toate acestea nu încercă să lupte în contra unei voinţi 
părinteşti hotărâtă.

— Iţi mulţămesc amice Cozmin, îi răspunse lacob 
întinzându-i mâna. Nu am a’ţi dictă, a’ţi impune vre-o 
condiţiune. Ştii hotărârea mea de-a stă trei ani în 
străinătate. Eşti om superior de util acestei comune, 
— fă în timpul acesta tot ce vei crede pentru săteni. 
Iar dacă vei socoti că mai trebue să răm'âi aci, după 
trecerea acestui timp, mă voi strămută la altă moşie 
ce voiu cumpăra... şi...

— Nu e nevoe să te pronunţi de pe acum, dom-
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nule Avenian, ce vei face cu moşia Măineşti. Când 
vei ascultă ceeace aveam şi eu să-ţi spuiu, poate că 
vei chibzui ,cu totul altfel. Cât despre nerămănerea 
mea în Măineşti, poţi fi sigur. Peste trei ani cel mult - 
o să-i părăsesc. Pentru mine trebue cuib de munte, 
■nu sat locuit de lume. Unde sunt oameni, fel de fel 
de patimi răsar.

— Ascult ce aveai să-mi spui. — Un moment numai, 
ca să ni se aducă cafeaua.

După ce fură iar singuri, Cozmin începu a grăi. 
Par’că nu mai eră tot acelaş de mai nainte cu câteva 
clipe, — amărâtul în rostirea cuvintelor, disperatul 
care nicăiurea nu află pace.

In faţa luptei pentru anume ţel, omul acesta îşi im- 
puneâ tărie şi tot ce era omenesc în el tăceâ,—lăsând 
locul energiei sufleteşti. Atunci mintea i se făcea cu 
totul limpede, glasul aşezat, cumpănit, convingător de 
neîmpotrivit.

Aşa, îi lămuri el începutul casei de economii ; aşâ 
începù pe urină a-i lămuri că, dacă şi-ar lăsă moşia 

. să o cultive sătenii, pe răspunderea Iui,—el s’ar lupta 
să i înveţe a fi buni agricultori, şi, departe de-a pierde, 
va aveâ aproape acelaş câştig deocamdată, ca cel a- 
vut de când o cultivă el ca proprietar plugar.

— Ai fost însă şi dumneata plugar, ori numai în 
mod teoretic îţi închipui putinţa unei aşa isbânzi ? ^

—■ Am fost plugar opt ani şi moşia pe care am lă- 
sat-o eu şi azi e dată cu arendă tot ţăranilor, cari au 
devenit nişte plugari foarte îndemănateci.

Iacob privi lung la el.
— Din ce în ce mai necunoscut îmi rămâi, ori cât îţi 

văd faptele şi speranţele...
— Nu e vorba de mine, domnule Avenian.
— Nu mă îndoesc de opera dumitale. Ca cestiunë 

de drept însă : cu ce-mi garantează sătenii venitul meu, 
în cazul unui an rău?

— Cu propriul lor avut : case, vite, pământ, ce fie
care posedă. Să admit că nu vor aveâ câştig : munca 
însă pe care le-o plăteai dumneata, intră în cheltuelile 
moşiei, iar venitul aproape tot atât cât îl aveai dum-
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neata, nu se poate să nu-1 ai şi acuma. Din cinci ani, 
după observaţiuni îndelungate, un an e socotit rău, 
doi de mijloc, şi doi foarte buni ; din şapte, — unul 
rău, trei de mijloc, şi trei buni. Un an împlineşte pe 
altul. Dar când cultura e sistematic făcută, câştigul 
dacă nu poate fi prea mare, precum îl visează exploa
tatorii vrăjmaşi pământului, ori cât de rău ar fi anul, 
pierdere absolută nu poate fi. — In cazul nostru, în a- 
ceşti trei ani, viitori, socotindu-i din toamna trecută, 
eu m’aş bizui să cred că voiu întrece aşteptările du- 
mitale. Logofătul ce ai, nu se va amestecă de fel la 
cultivarea moşiei, la conducerea ei. El va fi numai su- ' 
praveghetor din partea dumitale,—sau mai bine, per
ceptorul la timp al arenzii. Dacă primeşti, mâine îţi 
voiu prezintă o ciornă de contract; poimâine mă voiu 
înţelege cu locuitorii şi apoi, împuterniciţii lor vor 
merge la tribunal, împreună cu mine, pentru întărirea 
lui. Mă pricep în acte de notariat; un avocat al du
mitale va aveâ osteneala numai să te asigure de buna 
întocmire a lucrurilor.

.— Dar dacă după aceşti trei ani, sătenii, văzând 
că le-a mers bine, vor căută, să mă siliască a le-o 
lăsă tot lor?

— Nu vei aveâ decât să le-o laşi. Ce rău ar fi în 
asta? Dumneata, sau mai mulţi, proprietatea rămâne 
una şi nedespărţită.

— Să presupun că aş voi s’o caut iarăş eu... Voiu 
mai găsi în ei aceiaşi oameni săritori, ca mai înainte ? 
Prin faptul că se vor fi mai îmbogăţit, nu vor căută 
să-mi pue condiţiuni mai uşoare pentru ei?

— Nu ; afară numai dacă contestezi unei anume
educaţiuni orice temeiu... Vor lucră tot ca şi mai’nainte; 
dar faţă c’un exploatator fără suflet, vor şti, neapărat, 
să-şi apere dreptul lor de muncă. Faţă cu dumneata, 
care le-ai respectat acest drept, nici odată nu vor fi 
nişte ingraţi. \

— Bine, zise Jacob, primesc ca această experienţă 
să se facă pe moşia mea. Vom stabili preţul semânţii 
pusă în toamnă şi al semânţii ce se va pune în primă
vară* de oarece pentru acum, sătenii nu vor fi având-o
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destul de buna ; vom stabili un preţ omenesc pentru 
materialul ce voiu lăsa : vite, pluguri şi maşini, cât şi 
pentru arenda moşiei, în afară de pădure.

— Bine ; dumneata fă-ţi toate socotelile. Insă te rog 
să-mi pui diseară la dispoziţie bilanţurile dumitale 
pe timp de trei ani, cel puţin...

— Voiu dă ordin logofătului să-ţi lase la dispozi- 
ţiune cancelaria şi să-ţi dea şi orice alte lămuriri 
vei cere.

— Iţi mulţămesc, domnule Avenian, cu adâncă re
cunoştinţă, în numele sătenilor. Sunt sigur că te vei 
simţi mândru de opera aceasta, la care vei fi lucrat 
şi dumneata.

— O să mai vorbim de aceasta, fiindcă o să stau 
încă vr’o trei zile.

După plecarea lui Cozmin de-a dreptul la şcoală, 
Avenian rămase pe gânduri.

Voia să îndepărteze pe omul acesta din calea lui 
şi se simţiă subjugat de marile Iui însuşiri

De ce nu eră mai tânăr, măcar cu zece ani?
La urma urmei... va vedeă
Aceşti trei ani erau să fie ultimă încercare.
Marioara va fi majoră, la capătul lor, şi va hotărî 

cum va voi de soarta ei.
El va fi făcut tot ce-i va fi stat prin putinţă.

XXIII
Pentru întâia oară sătenii din Măineşti ascultară cu 

frică o propunere a învăţătorului lor.
Să se arunce ei la moşia proprietarului?
Să ia asupra lor zece mii de fălci >
Aşa, după ce Victor le lămuri toate ale acestei trebi, 

ei rămaseră tăcuţi, întrebându-se din ochi, necutezând 
să-i ridice asupra lui Victor.

— Dragii mei, le grăi mai departe. Eu pricep teama 
sufletului dumneavoastră. Nu uitaţi însă că sunt eu 
aici, că ştiu ce fac, că domnul Avenian a primit chiar 
aşa lucru.
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— A primit? strigară ei într’un glas, în culmea 
minunării.

— M’am pus eu chezaş pentru dumneavoastră faţă 
cu dânsul. Lăsaţi să vă arăt eu drumul. Nu ieşiţi din 
cuvântul meu şi, la toamna viitoare, inima o să vă 
bată în piept de bucurie, ca un puiu de vrabie, la soa?e, 
după ce a scăpat din vre-o primejdie. La munca moşiei 
o să puneţi toţi puterile, voi, din sat şi cei din că
tunele comunei, — care cum am zice : trei sute de fa
milii ale satului, şi o sută două-zeci şi patru ale că
tunelor, — adecă, patru sute două-zeci şi patru de capi 
de familie, cu sat cu cătune.

Moşia are 10,000 fălci. Aşa e?
— Aşa, aşa.
— Din 10,000 fălci astăzi 1,000 sunt pădure netăiată, 

2,000 ogoare sterpe şi 700 fălci, fâneţe şi islazuri. 
Rămân bune de arat 6,300 de fălci. Vine dar, de fie
care familie, câte 14 fălci şi ceva.

Asta nu însemnează că o să ia fiecare fălcile lui şi 
o să le inunciască de o parte cu ai lui de acasă. Nu. 
O să munciţi ca şi cum toţi veţi fi o singură familie, 
toate aceste 6,300 fălci.

Pentru anul acesta, proprietarul a semănat cu grâu 
de toamnă 2,500 de fălci, şi cu rapiţă cinci sute. 
Pentru păpuşoiu a hotărât să pue 1,200 de fălci ; pentru 
secară, 500 de fălci; pentru ovăz 900 şi pentru orz 
600, — care fac, toate la un loc, — 6,200 de fălci 
semănătură — şi, 2,200 fălci a lăsat ogoare sterpe, 
după cum v’am spus, în locurile care aveau nevoe de. 
odihnă. Mai spun odată dar că vine, la urma urmei, 
câte 14 fălci şi ceva de semănătură, de fiecare cap 
de familie. — Aţi înţeles ?

— Am înţeles, strigară sătenii, cari erau numai 
ochi şi urechi.

— La toamnă... după ce vom vinde o parte din pâne 
pentru care ni s’a ivit preţ bun, facem socotelile, ome
neşte, plătim boerului câşţiul, sămânţa şi pentru ma
şini, pluguri şi boi, iar ce-o rămâneâ o să se împăr- 
ţiască până la para, între dumneavoastră toţi capii 
de familie. După socotelile mele, o să vă vie bune
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părăluţe de fiecare, — şi Dumnezeu o să ne ajute. 
Am mai făcut în altă parte aşa, şi azi sătenii sunt 
oameni cu dare de mână, trăesc ca fraţii şi muncesc 
la altă moşie mai cât şi asta de mare, de sunt 
acuma cinci, şase ani de zile...

Frica tuturor se topise ca un bulgăre de ceară îna
intea focului.

Dacă nu Ie intrase cu totul în cap socotelile învă
ţătorului — dar avea credinţă în el.

Mai ales vorba Iui, că în altă parte isbutise, îi în
călzise nevoe mare de mult..

In ultima zi din Făurar, fii întărit la tribunal con
tractul prin care Iacob Avenian îşi arendă moşia, pe 
timp de cinci ani, ţăranilor comunei Măineşti-Plopilor, 
pe preţul de 160,000 lei anual.

Vestea aceasta lăsă cu gura căscată pe proprietarii 
şi pe arendaşii locului.

Nişte evrei şi alergară, cu fruntea plină de sudori, 
la Iacob acasă, pentru a-i mai da ceva peste suma 
aceea, numai să Ie-o lase lor..

Eră atât de peste fire de rar cazul acesta că Iacob, 
de şi pornise a doua zi în străinătate, zile întregi fù 
vorba de „nebunia“ acestui om socotit înţelept

Se interesară evreii să vadă nu eră vr’o clauză în 
contract, în care să se prevadă sub-arendarea ?

Vai, ce gheşeft le scăpase printre degete !
Dar pentru ce, mă rog, taina aceasta ?
Auzi dumneata, să nu spue nimănui „nebunu“ de 

Avenian ?
Pe urmă, ce soiu de ţărani erau, ba nu- zău, aceia 

din Măineşti, ca să cuteze aşa ceva ne mai pomenit ? ^
Cu deosebire fu lovit Mihaiu Ropniţă.
De astă dată cruzimea cucoanelor găsi răsunet şi 

în tinerimea prietenă lui Mihaiu.
Situaţia lui se făcuse de nesuferit.
Avu bunul simţ însă a nu fugi, a ţine piept sar

casmelor şi a încredinţa aproape pe toţi, prin atitu
dinea lui hotărâtă, că însoţirea lui cu Marioara eră.' 
numai lucru amânat, din cauza boalei grave a doam
nei Avenian.
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Până la un punct, îşi făcu repede credit a^ăstă 
siguranţă a lui Ropniţă, — de oarece la gară, în mo
mentul despărţirii, doamna şi domnul Avenian fuseseră 
foarte amicali cu dânsul.

Chiar Marioara Avenian, păruse, celor ce erau de 
faţă, destul de prietenoasă cu Mihaiu.

Fusese în adevăr, — dar de bucurie că scăpa de 
„persecuţiunile“ lui.

Cu venirea lui Martie, omătul începu să se ridice 
încetul cu încetul.

Pe locurile înalte se ivia, ici, colea, ca nişte insule 
de verdeaţă, grâul bine înfrăţit.

Cozmin suspendase cursurile de după amiază şi înso- 
ţiţ de zece săteni fruntaşi şi de logofătul, în fiecare zi 
se ducea călare să-şi dea seama de toate colţurile 
moşiei. •

Acestor zece Ie lămuria el, cât mai amănunţit, felul 
de a plugări bine şi cu folos după firea fiecărei părţi 
din moşie.

Întors acasă, de faţă*cu cei zece inşi, cari aduceau 
cu ei pământ luat de ici şi de colo, Cozmin făceă 
proba acelui pământ.

Punea pe vârful unui cuţit o părticică din o gră
măjoară, şi-l încălzia la flacăra unei lumânări.

Materia organică ce se cuprindeâ în acea cătăţime, 
se ardea şi se făcea cenuşă ; cea care cuprindea mi
nerale, sau materie anorganică rămânea nearsă, în 
boiul cărămidei.

Apoi le lămuria ce însemnă aceasta şi le spunea 
bunătatea pământului şi puterea lui de rodire.

•Aşa, de o pildă, pătura de pământ cât o răsbeşte 
plugul, le ziceă el, trebue să aibă: 50 părţi din o sută, 
năsip foarte mărunt, 30 părţi var, 15 părţi lut şi aproape 
5 părţi humă.

Punea deci o cătime de pământ într’o farfurie adâncă, 
şi două părţi de apă. Le amestecă bine şi le lăsă să 
se aşeze.

Pietrişul mai greu, se aşternea la fund; nisipul,de 
asupra, apoi lutul, şi tocmai deasupra de tot huma 
sau partea gunoioasă.
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îşi făceâ apoi o făşie de hârtie de felul aceleea cu 
care ciobotarii iau măsura — o împărţiâ în despărţi
turi foarte mici, bine socotite de el şi când chibzuiâ 
că se făcuse aşezarea pământului, înfigea hărtiuţa şi 
lămurea câtimea fiecărui soiu de ţărână care alcătuia 
acel pământ

Aşa le spunea în cele din urmă, că în cutare loc 
ţarinile mai trebuiau gunoite, fiindcă nu dâ tocmai 
câtimea de atâta la sută, ce trebuia pentru o rodire 
bună de tot.

Mintea omului e făcută să se deştepte şi să cuprindă.
Sătenii se pătrundeau cu încetul şi adunau în chip 

intuitiv, cunoştinţi pe care le simţiau trebuitoare.
Pe urmă Cozmin aşa de metodic le dâ lămuririle, 

că nu era chip să nu înveţe omul.
îşi. păstrâ apoi alte amănunte pe care să le deâ lor 

la cunoştinţă la timpul fiecărui fel de muncă, aşa că, 
văzând şi făcând, ei să se pătrundă şi mai bine, şi 
mai cu temeiu. *

Toate erau aşa de matematic socotite de dânsul, 
încât, când se incepu arătura pentru secară, orz, pentru 
ovăz, — munca mergea cu rânduială de uimit.

Nici odată până acum nu li se păruse sătenilor aşa 
de mândră şi aşa de uşoafă plugăria.

Şi nu o făceau cu acel „cum o ieşi, să iasău al 
ţăranului, stare purceasă pe de o parte din necunoş- 
tinţă, şi pe de altă parte din felul apăsător de a trată 
pe ţăran, al proprietarului şi arendaşului.

Măineştenii plugăriau acum cu tragere" de inimă, 
dându-şi seama pe deplin de o muncă inteligentă, 
minunat de bine orânduită.

Şi felul acesta de muncă se lipia de sufletul lor 
şi le rămânea ca lumină de călăuzire pentru viitor ; 
li se aşeza ca ştiinţă a vieţii lor întregi.

Logofătul chiar, care privise cu ochi răi din taina 
sufletului lui, la pasul acesta ne mai auzit, — începuse 
a se lăsă şi el pe costişă, a prinde dragoste şi a 
aştepţi cu nerăbdare capătul urzelei.

Astfel, ca vechiu om al moşiei, îi fu lui Cozmin braţ 
drept, la mai multe lucruri, — de aceea Cozmin îl şi
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vrednici cu cunoştinţa câtorva scopuri ale lui, întru 
împlinirea cărora îi păstră partea lui de hărnicie.

Nişte ploi cam cu deasa, deasa, venite pe la înce
putul Iui April, cam nelinişti pe Cozmin.

Dar apoi se aşeză o pânză de timp bun, de-ţi eră 
mai mare dragul să-i simţi bunătatea.

Grâul creştea mândru şi lucios, parcă era uns cu 
cine ştie ce alifie cerească ; popuşoiul, văzând cu ochii 
se făcea de praşilă ; rapiţa, cam tânjise din pricina 
gângăniilor ei de viermi, dar o scăpară românii, la 
timp ; orzul, secara şi ovăzul, se fuduliau nevoe mare 
pe lanurile lor.

Anul se vestiâ din cei mai buni.
Iar pe când fiecare sătean îşi avea ochii în patru, 

pentru fiece stadiu al muncii, Cozmin şi-i aveâ în opt 
ca s’o ducă la bun capăt cu şcoala.

Se apropia Paştele, timpul când corul şcoalei erâ 
să-şi arate vrednicia.

In Vinerea Patimilor, o parte din băeţi îşi arătară 
îndemânarea Ia cântarea prohodului.

Cozmin îi împărţi în trei partizi, — alte două partizi 
le ţinură strănile dascălilor.

Cu bucurie dulce ascultară părinţii cum cântau copii 
lor şi serviciul dumnezeesc li se ivi cu mult mai fru
mos de cât în trecut.

Iată însă noaptea învierii.
Pe un timp minunat de limpede, după o ploaie 

bine-făcătoare de decuseară, clopotele începură a ră
suna pentru deşteptare.

Erâ un miros plăcut, dătător de vieaţă nouă, în 
toată firea.

Tăcerea deplină, da fiori de credinţă, de dor după 
cele sufleteşti.

în întunericul bisericii pregătită pentru marea săr
bătoare a creştinătăţii, sclipiau cu teamă par’că, nişte 
candele, ici, colea, şi câte-o lumânare la străni.

Lumea începeâ să se strângă, atât din sat şi de prin 
cătunele lui, cât şi din vre-o trei sate mai apropiate, 
doritoare de a fi faţă la ceva nou şi mândru.

Din şcoala luminată, gătită cu verdeaţă, Cozmin
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ieşi cu băeţii şi cu fetele ce alcătuiau corul, şi cu care 
mai repetase puţin.

Cu mare fereală, ca tăcerea aceea tainică să nu se 
turbure, Cozmin îi rândui lângă intrarea bisericii, unde 
eră aşezată o masă.

Puţin încă, şi clopotele răsunară pentru a două oară, 
— iar glasul preotului se auzi, mişcat, zicând : „veniţi 
de primiţi lumină“.

îndată începu o mişcare, ca un freamăt al frunzelor 
unei păduri când suflă vântul, şi licăriri de lumânări, 
ca nişte stele, întinzându-se din ce în ce mai multe, 
în tot cuprinsul locaşului sfânt, îl înveseliră.

In curând licăririle trecură în tindă, apoi afară, şi 
..preotul se ivi în vestminte de sărbătoare, cu evanghelia 
în mâini, urmat de alt preot şi de un diacon.

Mulţimea, în bună rânduială se porni dupti preoţi, 
şi puţin după aceea, curtea bisericii era o mare de 
fiinţi purtătoare de lumini.

Cozmin ridică braţul în sus : fu un moment de ne- 
descris al emoţiunii ce începe, în faţa necunoscutului.

„Hristos a înviat din morţi“ ! porni corul într’o pu
ternică şi armonioasă împreunare de glasuri limpezi, 
de glasuri dulci — şi cântarea aceasta de preamărire 
a mântuitorului înviat, aduse lacrimi în ochii tuturor, 
lacrimi de negrăită mulţămire sufletească.

Cozmin era frumos, în acele clipe, când urechea 
lui erâ aşa de bine mângâiată de deplinătatea armo
nică a operei lui.

După citirea evangheliei, întoarcerea în biserică se 
făcti în mijlocul unor tainice şoptiri de laudă pentru 
învăţător, şi de dulce mândrie a părinţilor.

Cozmin îşi rândui cçrul în cafas, îi şopti cuvinte 
de încurajare şi aşteptă apoi momentele când aveâ 
să-l mai pue în mişcare.

. „Heruvicul“ fù cântat cum nu mai auziseră încă
Măineştii. Preoţii cei doi. ca mai tineri, cu lacrimi în 
ochi îşi aduseră aminte de timpul seminariului ; bă
trânul mulţămî lui Dumnezeu, că nu murise până a nu 
vedeâ şi această sfântă minune.

Peste fire de mişcătoare însă a fost partea delà 
urmă : „îngerul a strigat“.
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Ecoul bisericii, uimit, repetă negrăit-de dulce pre
lungitele finituri ale frazelor, iar glasurile păreau săte
nilor ca pornite din cer pentru a le aduce mângâiere 
şi a le aminti de bucuria cea delà început şi fără de 
finit a unei alte vieţi.

Zorii începeau să mijească în zarea dealului, când, 
după o cuvântare scurtă, dar foarte la locul ei, a 
preotului, cuvântare care merse românilor la inimă, 
căci de iubitul lor învăţător şi de copiii lor fusese 
vorba, — toţi ieşiră din biserică, fericiţi, — da, cu ade
vărat fericiţi !

Pe şcoală fâlfâiă un steag, la uşoara batere de vânt 
a dimineţii răcoroase

Jn şcoală eră lumină.
— Fraţilor, le grăi învăţătorul, veniţi deNvă bucuraţi, 

de bucuria copiilor dumneavoastră şi ai mei.
In pragul şcoalei se ivi chipul blând şi bun al 

doamnei Cozmin.
In sala cea mare, eră o masă lungă şi pe ea aşe

zate pentru toţi şcolarii, ouă roşii, pască şi cozonaci.
O săptămână muncise doamna Cozmin pentru a 

pregăti copiilor această neasemănată mulţămire, dar 
neasemănat de dulce fù şi mulţămirea ei, când vâzù 
surprinderea şi bucuria copiilor; când auzi şoaptele 
părinţilor.

Preotul bine-cuvântă, iar copiii apucară ouăle şi 
veniră pe rând sâ ciocniască cu învăţătorul lor, care-i 
sărută pe frunte, mişcat până la lacrimi.

Poate oare mintea cea m ii înzestrată să arate prin 
cuvintele cele mai bine mperechiate, emoţiunea atât 
de felurită a unor asemenea momente?

Simtă, acei ce pot simţi cu poporul; înalţe-şi inima 
până unde şi-o poate el înălţă în faţa unei asemenea 
privelişti peste fire de frumoasă ; dee-şi tot sborul, în- 
închipuirii lor, şi înlocuiască prin adevărata emoţiune, 
descripţiunea prin cuvinte, care, va rămânea tot leauna 
mai pre jos de realitatea acelei divine înfiorări sufleteşti 1

După ce copiii ciocniră Intre ei, — căci doamna 
Cozmin aveă multe, multe ouşoare în panerul de-acasă,
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la un semn al lui Cozmin, cei dfn cor se făcură 
ceata şi începură a cântà „Trăiască Patria" ! imn 
foarte bărbătesc, scris asemenea de Cozmin pentru 
sărbătoarea Premiilor.

Abia se terminase corul, când în mijlocul tăcerii ce 
se făcu de odată ca prin vrajă, — un bătrân, cel mai 
bătrân om din sat, — înaintă spre Cozmin.

— Domnule, începu a grăi el, — rumânii noştri 
ci-că, să ciocnesc un ou roşu cu dumneata pentru ei toţi.

— Bucuros, moş Pală, bucuros, răspunse Cozmin şi 
luă un ou.

Moşneagul scoase din sân un ou boit în trei culori, 
şi grăi :

— Hristos a înviat, domnule, şi la mulţi ani cu 
bine ! M’a învrednicit Dumnezeu să văd cu ochii, ce 
n’am mai văzut ; Dumnezeu să te ţie în bună pace şi 
sănătate pentru toată vieaţa.

In mijlocul unei tăceri, în care însă freamătul unei 
adânci emoţiuni se simţiâ ca o dulce suflare de primă
vară, — ciocniră.

— Adevărat a înviat, zise Cozmin.
— Adevărat a înviat, strigară sătenii şi copiii.
— Şi cu dumneata, cucoană, grăi moşneagul apoi : 

mare a fost îndurarea lui Dumnezeu de te-a dăruit cu 
aşa fecior. Să-ţi trăiască şi să trăeşti întru mulţi ani !

— Să trăiţi ! să trăiţi ! isbucni atunci furtună de 
strigăte entusiaste, în timp ce soarele îşi arăta, pe 
culmea dealului, chipul vesel şi purtător de lumină.

Pe când Cozmin şi mumă-sa se depărtau, unul la 
braţul altuia, urmăriţi de atâtea sute de priviri recu
noscătoare, copiii pornind încet, la vale, în şir, cân
tară încă odată, plini de vioiuciune : „Trăiască Patria".

Ei îşi vor urma, neturburaţi de nici un gând rău, 
veselia celor trei zile de sărbătoare...

Dar Cozmin ? '
O ! de-ar fi străbătut sătenii, măcar o clipă, în tai

nica ascunzătoare a inimii lui !...
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XXIV
O lună şi două-zeci de zile de când plecase Mari- 

oara, — şi nici un rând delà dânsa !
Acum erâ hotărât lucru, mai ales că promisese lui 

Iacob : pe acea fiinţă încântătoare ce lăsase în el 
urmele de neşters ale însuşirilor ei rare, — nu trebuiâ 
s’o mai revadă 1

Totuşi, un rând ce i-ar fi scris, cât i-ar fi uşurat 
de mult sarcină unor anume gânduri pline de amă
răciune !

I-ar fi uşurat-o ? Doar pentru moment. Şi pentru 
care bine, chiar uşurarea aceasta?

Nu cum-vij îşi făcuse loc în el simţirea deşartă a 
bucuriei că tot mai eră iubit ?

Nu ca deşărtăciune, — căci une ori tocmai ideea că 
„mai era iubit“, îl făceâ să sufere.

Din suflet doriâ atunci ca Marioara să-şi fi schimbat 
firea, să fi putut găsi în acele depărtări vrăji nouă 
pentru sufletul ei tânăr ; iar sfaturile părinteşti să fi 
isbutit a-i întoarce gândurile delà tomnateca fiinţă, 
pentru care, în ea vibrase de sigur, numai artistul 1

Adeseori în mijlocul celor mai serioase chibzuiri, 
firul gândirii se întrerupea, tăiat deodată par’că de o 
mână nevăzută ; i se făceâ un gol de câteva clipe supt 
ochii lui, par’că s’ar fi dat d’asupra unei prăpăstii, — 
şi cele mai fantastice visuri începeau apoi să i se 
desfăşoare ca privelişti minunate, prin care Marioara 
trecea, de-o frumuseţe idealizată, ca un înger, în apo
teoza unei feerii.

Alte dăţi, în mintea lui foarte deşteaptă, visa reali
tăţi, — scene cu totul trăite, în care se auziâ vorbind 
cu Marioara, se simţiâ plimbându-se cu dânsa, gus
tând negrăitul farmec al acelei intimităţi singuratece, 
când sufletele a doi ce se iubesc, par a se confunda 
în unul şi acelaş.

De câte ori n’o vedeâ ivindu-i-se gătită ca mireasă, 
— şi atunci zăriâ în jurul lui fel de fel de pregătiri 
pentru nuntă, care-i învălmăşii mintia. Pe urmă, toate
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par’că dispăreau, şi în tăcerea mai mult decât religi
oasă a unui amurg tainic, ea se opriâ, transfigurată de 
fericire, şi încântătorul ei cap se rezema de umărul 
Iui, cu un suprem suspin al îndelung aşteptatei împli
niri a visului ei.

Nici o imagină sensuală, în această dulce apropiere, 
nu-i scădea curăţia visului...

Ori cât de dulce, visul acesta îi plăceâ însă mai 
puţin, fiindcă deşteptarea din el era totdeauna mai 
bruscă, şi trebuia să facă mare silinţă asupră-i pentru 
ca firul gândurilor lui să se înnoade şi depânarea să 
se poată urmă liniştită, cu folos pentru scopul lui.

Nespus de frumoasă era znia”de Duminica Tom-ei.
Lasă că pomii toţi erau numai ninsoare de flori 

albe, ceeace dâ zilei faţă şi mai sărbătorească, — dar 
primăvara ţinuse par’că să se arate cu toată puterea 
ei de vrajă : cerul erâ de o curăţie strevăzătoare care-i 
făceâ şi mai adâncă bolta; soarele străluciâ fără să 
ardă, părând că pune în întreaga lui împrăştiere de 
raze drăgălăşia bunătăţii părinteşti când împarte din 
dărnicie nesilită ; o adiere ce se părea că porneşte li
niştită, din toate părţile deodată, se făcea simţită în 
chipul cel mai plăcut, dulce desmierdând cu suflarea 
ei îmbălsămată.

In timp ce hora se învăitia de-ţi erà mai mare dra
gul s’o priveşti, de-ţi erà mai mare pofta să te faci 
şi tu verigă în lanţul ei ; — în timp ce scrânciobul cu 
opt poliţe, gemea în repedea-i rotire, plin de perechi 
voioase înfiorate de înălţare, înfiorate de pogorâre,— 
pe maidanul şcoalei toţi băeţii claselor făceau exer- 
ciţiuri militare.

Cu puşti de lemn bine închipuite şi curat date la 
strung, cu înfăţişare déjà ndestul de soldăţească, co
piii dovediau tragerea de inimă care o puneau la carte 
şi la muzică.

începuseră de puţin timp, după îndemnul Iui Coz- 
min şi supt comanda, pe rând, a unor sergenţi, unii 
dorobanţi cu schimbul, alţii liberaţi de curând.

Cozmin meditâ să alcătuiască pentru mai târziu â-

• .
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nume bucată muzicală, cu cuvinte, care să le serviască 
copiilor ca „marş“ militar.

După ce privi ca vre-o jumătate de oră la diferite 
mişcări ale şcoalei de companie, se îndrumă spre iaz 
la horă.

Nu trecu mult şi prin mulţimea acolo strânsă trecu 
deodată ca un fior, apoi ca un freamăt : hora se sparse, 
scrânciobul se opri,

Sunetul unei goarne se auzi lămurit şi compania 
şcolară începu să treacă în „marş“ regulat, cu puştile 
la umăr, cu pasul bine măsurat după goarnă, pe 
două coloane.

In faţa rateşului se opri, la comandă, ca un singur 
om, făcu front, puse puşca la picior şi execută câteva 
mişcări, spre bucuria sătenilor ce-i mâncau de drag, 
cu ochi zâmbitori pe micii ostaşi, — compania plecă 
să lase puştile şi să se risipiască.

— Soldaţi, nu şagă, îşi ziceau sătenii şi cu aceeaşi 
dragoste cătau la Cozmin, întemeetorul tuturor celor 
de folos lor.

A doua zi, după amează, când Victor se întorceâ 
de pe moşie cu cei zece aghiotanţi ai lui, — îl întâm
pină străjarul primăriei, de rând în acea zi, şi-i în
tinse o scrisoare.

Se făcu palid, mâna-i tremură. Scrisoarea purtă 
timbru străin,—scrierea érà... cea cunoscută, cea dorită.

Se stăpâni repede ; c’un zâmbet de mulţămire ''îşi 
luă rămas bun delà săteni şi dădii pinteni calului, 
care sbură.

— Eră ceva, că s’a schimbat la faţă, grăi unul, 
cu grijă.

— Dumnezeu să-l feriască de rău : răspunseră 
ceilalţi.

— Mai bine nouă de cât lui, că el ni-i cap şi suflet...
Şi se uitară după el până ce coti pe-o linie din

deal care duceă Ia „Casa de sus“.
Milano, 22 April, 18&.

„Iubit şi neuitat amic,
„Ce-ţi vei fi zis de ingrata care-ţi datoreşte atâtea 

bucurii şi ntulţămiri ?
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„O ! când ai şti prin ce dureri şi temeri am trecut!
„Abia ajunserăm la Milano şi începură pentru mama 

nişte chinuri, de-i plângeam de jale.
„De îndată tata a alergat la ajutorul medicilor, — 

cari, dacă văzură că suntem străini, — se grăbiră mai 
întâi a-şi asigură pentru câtva timp puţin izvor de 
venituri.

„Noroc pe tata să întâlniască pe un antreprenor de 
lucrări cu care se cunoscuse la Iaşi, — de locul lui 
din Milano.

„Venise la o soră a Iui* pentru câteva zile ; ne duse 
acolo, — o femee pe care nu o voiu uită vieaţa în
treagă ; — ne aşeză în vr’o trei odăi din casa ei şi ne 
aduse un medic bătrân de valoare.

„Acesta, după ce se sfătui mult cu tata, îşi luă 
greaua sarcină d’a o vindecă pe deplin.

„Eră şi timpul, căci durerile ce-i pricinuise călătoria, 
de sigur o omorau cu zile.

„Doamne, iubite Victore, timp de o lună şi mai 
bine am crezut că o pierdem...

„Nu ne mai ştiam capul..
„încetul cu încetul însă, şi mai ales acuma, de-o 

săptămână, nepreţuitul nostru odor a început să fie 
bine, bine de tot, şi eri, — închipueşte-ţi, — uite că 
plâng şi acum de bucurie, — eri, auzi dumneata, dragă 
Victore, mamija a putut face întâii paşi, — întâii paşi 
după aproape şaisprezece ani !

„Nu ne veniă să credem — şi totuşi... râdeam şi 
plângeam...

„Mi se păreă că văd un copilaş mare, slăbuţ şi 
dräguj, care se învăţă să umble... copăcel, copăcel...

„Iată de ce nu am putut luă condeiul în mână, de 
şi gândul, îndată ce se mai simţiă la el acasă, îţi dă 
partea de afectuoasă amintire...

„Să nu crezi amice scump, că nu\m’am gândit şi 
în ziua de Paşte, şi mai ales atunci când la Măineşti 
trebue să fi fost nespus de frumos.

„Parcă am văzut într’un anume moment biserica 
luminoasă, luminoasă, gemând de lume, şi ca prin 
vis, de deçarte, auziam corul, întâiul cor al satului
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nostru ! Şi cânta foarle dulce, dumnezeeşte, In timp ce 
chipul dumitale, — aşa cum ştie el să fie în clipele de 
exaltare muzicală, — părea al Mântuitorului însuşi ; iar 
un braţ îţi erâ ridicat în sus, conducând şi-parcă bine
cuvântând pe fericiţii copii !

„Erâ să-ţi scriu în acea zi chiar, însă a trebuit să 
fac tatl plăcerea să-vizităm măreţul Dom şi câteva din 
stradele mai principale din Milano.

„Şi’n adevăr că până în acea zi nici nu ştiam ce 
fel de oraş e această capitală de Nord a Italiéi.

„Frumoase straţje, — frumoase galeriile „Vittorio E- 
manuelleu ; minunat e Domul; plin de opere de artă 
măreţul cimitir „Campo-Santo“.

„Dar toate le vedem cu adevărată mulţămire, când 
totul în noi e linişte, când eşti întregit cu acela ce-ţi 
are inima şi guşti cu . el adevăratul farmec al impre- 
siunilor... '

„O ! şi încă ce m’aş face dacă n’aş aveâ cu cine 
vorbi de dumneata !..

„Eşti surprins, nu e aşa ?
„Am totuşi o prietenă cu care am plecat din Fălti

ceni, o germană încântătoare ca fizic şi ca inimă, ar
tistă de valoare, — şi ia ghici la ce ? — la vioară, 
scumpe amice, la vioară.

„Poate că n’aş fi iubit-o până într’atâta dacă era 
pianistă.

„Amândouă însă, dragă Victore, cântăm operele 
dumitale, care ne sunt ca un „Crez“ muzical ; amân
două ne întrebăm ce vei fi făcând... ?

„Şi ne închipuim repede ce faci : şcoala, cuvântările, 
lupta dumitale nec.urmată de-a face din Măineşti idealul 
satelor noastre, aşa cum ar trebui să fie toate, dacă 
pretutindeni, ori măcar pentru câte două, trei, ar fi 
câte un Victor Cozmin !

„Dar, mare e Dumnezeu şi viitorul Ţării noastre!
„Dumneata sădeşti întâii trandafiri ai regenerării % 

poporului românesc ; şi alţi grădinari, de nu-ţi vor aveâ 
geniul, vor aveâ pildă delà dumneata şi vor‘'tontinuâ 
cu răspândirea acestei splendide regenerări.

„Spune scumpei mele mame Cozmin, cât îi sunt de
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recunoscătoare că te are, cât o doresc şi că-i sărut 
mâinile cu adevăra dragoste de fiică.

„La Milano locuinţa ne e: „Via Pasarello“ No. 15, 
parte liniştită a acestui oraş mare şi sgomotos.

„Eu, în adevăr, nu primesc scrisori ; însă Freulein 
Wilhelmina Reiner primeşte de-acasă şi se poate duce 
singură să ia unele scrisori delà „posta restante11.

„Cu bună seamă că până Ia 15 Mai o să mai stăm 
în Milano ; iar după chibzuinţă noastră, o scrisoare de 
aci şi până în ţară, — până la Măineşti socotind, — 
poate pune vr’o şase zile ca să ajungă.

„Câte nu socotim şi câte nu sperăm, — eu şi Wil
helmina !

„La revedere amice scump şi neuitat.
„Freulein te roagă să primeşti simţimântele ei de 

admiraţîune pentru maestru şi de prietenie pentru prieten.
„Şi acum, iată, ne gătim a cântă „Zâmbetele de pri

măvară“, liniştite, căci, de oarece scrisoarea e termi
nată, mai ni se pare şi ajunsă.

„Să semnez tot „promisa“ dumitale?
„De ce nu ?
„Cu toată inima dar!

Marioara Avenian“.

Iată dorul îi eră împlinit : Marioara îi scrisese.
De ce însă în locul bucuriei şi al unei plăcute visări, 

— grea mâhnire i se lăsă pe suflet, apăsătoare, mai 
să-I sugrume ?

Vezi că Marioara nu-i spunea nici uu cuvânt de su
ferinţa ce desigur i-o cauza indiferenţa părinţilor ei 
faţă cu dânsul ; nici un cuvânt de oftările şi poate de 
descuragiarea, ce aveâ, când îşi priviă viitorul.'

Poate că Avenian îi vorbise de ultima Iui întreve
dere cu dânsul, ca să ia copilei şi mai cu temeiu orice 
speranţă.

Iar dânsa, — inimoasă copilă, — departe de a-şi 
înăbuşi un amor nenorocit, — îşi urma visul, ba încă 
cu speranţa că şi „el“, îi va seri.

Desigur. Nu se arătă oare destul de vie dorinţa 
aceasta acolo unde, c’un fel de dulce şi nevinovată

fcis&i i •
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viclenie spuneâ că : „Freulein se poate duce şi „sin
gură“ să ia unele scrisori delà posta-restante ?...

Pe urmă socoteala timpului în care puteâ s’ajungă 
scrisoarea ei în ţară, până la Măineşti,— cumpănită 
cu data probabilă a plecării lor din Milano, — nu eră 
o nouă încercare a drăgălaşei Iui „promise“ ?...

Nu voiâ să’l oblige a’i seri ; şi totuşi, după aceste 
două îndemnuri, termină înfocata ei dorinţă cu fraza:

„Câte nu socotim şi câte nu sperăm, — eu şi Wil- 
helmina.

Par-că n’o lăsa inima să nu-i mai repete încă odată, 
înainte de a termină, cât de fericită s’ar fi simţit să 
aibă măcar un rând delà dânsul I

Şi astfel, frază cu frază gustă din nou scrisoarea,
— cum ai fi gustat încetul cu încetul o băutură peste 
fire de plăcută, — de care totuşi te-ai fi mirat că-ţi 
lasă ca un fel de amărăciune pe cerul gurii.

Să simţi numai plăcere sau durere numai, eşti ori 
în vre-o culme a mulţumirii, ori în vre-o adâncime a 
apăsătoarei mâhniri.

Dar să ai in acelaş timp îndoita sensaţiune a unui 
bine ce-ţi îmbălsămează fiinţa şi a unei dureri chinu
itoare, — să zâmbeşti şi zâmbetul să* ţi fie întunecat 
de ploaia ce déjà sé grămădeşte în ochi ; să-ţi fie 
■dulce parcă a speră şi să ştii că tu însuţi ai tăiat 
calea speranţei — e culmea oricărei culmi, — e con
trastul, iar acesta arată şi mai lămurit mizeria vieţii 
omeneşti.

Zicala : „Nu da, Doamne, omului cât poate să sufere“ 
s’ar puteâ prea la locul ei pune aici, — şi Cozrnin 
purtă crucea celei mai neînchipuite „suferinţi, cea mai 
stricătoare bunei cumpăniri a hărniciei sufleteşti şi 
trupeşti.

Să-i scrie, sau nu —' a fost pentru Cozrnin o luptă 
de câteva zile.

Doamna Cozrnin n’ar mai fi dorit asemenea scrisori,
— dovezi deşarte ale unei deşarte iubiri, — care erau 
mult mai periculoase pentru fiul ei de cât lipsa 1or, 
—ori cât de grea i s’ar fi părut Iui, asemena lipsă.

— Ascultă, Victore ii zise bătrâna într’o zi, când .
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îl surprinse aplecat asupra unei hârtii pentru scrisori. 
Scrie i Marioarei ; te sfătuesc. Scrie i însă în aşa chip, 
în cât nenorocita copilă să vadă limpede că trebue 
să-şi ia orice speranţă; că visul trebue să înceteze ca 
vis chiar. O ! Doamne, cum le mai şterge timpul toate 
aceste învăpăieri, ori cât de mult ne-ar fi cuprins ini
mile ! Vezi tu, Victore, „Uitarea“ e binele'cel mai 
mare al vieţii : sileşte-o să uite ; dă-i tu puţinţa ; timpul 
o să împliniască partea urmei.

Cozmin o privi lung, lung, cu acel nemărginit avânt 
tăcut al iubirii şi al respectului pentru ea, — dar şi 
cu durerea ce-i dâ sfatul ei.

Lacrimile începură a-i păenjini ochii, a-i curge apoi 
pe brazdele chipului trase de chinul cel mai amar.

— Voiam să mai trăesc câteva clipe de dulce visare, 
în rândurile ce mintea-mi deja alcătuise. Dar dum
neata eşti însăşi Judecata, mamă, — Judecata care ţine 
dreapta cumpănă, în care, nimic deşert nu trebue să o- 
cupe loc mult şi să tragă uşor...—Bine, am să-i scriu ; 
am s’o fac să sufere lovituri de sabie care fac tăie
turi adânci sufletului şi scurg tot sângele fierbinte şi 
generos. Vindecarea o să vie, dar sufletul o să rămâe 
aşa de lipsit de vigoare, atât de palid, atât de greu la 
mişcare, în cât nici pentru vieaţă n’osă mai aibă destulă 
rezistenţă. Fie ! am s’o fac şi aceasta. De ce n’aş fi 
şi gâde?

Déjà de mult Cozmin, pe când vorbia, nu mai vedeă 
pe mamă-sa.

După ultima frază, în care erâ o îngrozitoare amă
răciune, un dureros sarcasm, doamna Cozmin se stre-. 
cură din odae ca o umbră,.căci nu-şi mai putea stăpâni 
plânsul.

Capul Iui Cozmin căzu pe braţele lui întinse pe masă.
Această făptură de-o voinţă tle fier, de hărnicie fără 

pereche, erâ în acele momente numai al Iui, şi erâ 
omul care sufere şi pe care durerea îl doboară fără 
nici o îndurare.
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XXV
(Suceava)

Măincşti-PIopilor, 29 Aprilie.
!

Domnişoară,

„Fireşte că sentimentele nu se impun. E mult până 
s’adună apele ; Iqc îşi fa'c repede pentru a se alcă
tui isvor şi pârău.

„După cum nu se cere logică unui torent, nu poţi 
cere nici simţimântului, în prima lui pornire;

„Dar după ce şi-a săpat albia, şi începe a fi cu
noscut, şi a dobândit un nume, — torentului, pentru 
a nu se revărsă peste măruntele lui maluri, i se orân- 
dueşte acea albie, i se înalţă malurile, — i se îndreaptă 
prin urmare cursul.

„E supus, după cum vezi, legilor omeneşti, care 
trebuiesc primite, de oarece curge printre proprietăţi 
omeneşti, fiecare cu regulele lor.

„Aşa cu si m ţi mântui-
„Dacă i se iartă că a isbucnit, — fiindcă locul şi 

timpul nu i se pot alege, — logica unor anume rân- 
dueli omeneşti şi naturale trebuie să-i impue aceleaşi 
prefaceri ca şi torentului.

Aşa cu necugetatul dumitale simţimânt pentru mine.
„Fără să-ţi dai seama, ai lăsat loc feciorescului du

mitale avânt, supt ochi fiindu-ţi numai’ artistul. /
„Mai mult încă, — închipuirea dumitale şi-a pus în 

faţă pe acest om ca nenorocit;, astfel, compătimirea 
de el a accentuat simpatia pentru artist.

„Inima dumitale se îmbolnăviă 'din admiraţiunea 
pentru artist şi întunecă judecata faţă cu omul pe care 
nu-1 mai puneai în adevărata lumină.

„Acest om însă, domnişoară; e vinovat până la cea 
mai aspră pedeapsă, fiindcă, cu experienţa lui, s’a 
lăsat să fie amăgit de iubirea dumitale pe care o luă 
drept prieteşugul unui copil. -

„Acest om, domnişoară, nu eră şi nu este nenorocit; 
e inteligent, dar e criminal: a făcut să piară un bărbat
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şi o femee, după ce i-a chinuit în chipul cel mai în
grozitor.

„Tot ce ai văzut că face dânsul, sunt silinţi supra
fireşti pentru a-şi înăbuşi conştiinţa ce i-a mai rămas, 
pentru a nu-i dà pas să-l mai turbure.

„Acest om e mişel, fiindcă a preferit să sufere şi1 
să trăiască, găsindu-şi ca pretext vieţii plină pă
cate, faptul că mamă-sa este pe lume.

„O ! câte nu află cel doborât de sarcini sufleteşti, 
pentru a nu se deslipi de vieaţa care-i place, cu toate 
că-i simte apăsarea remuşcărilor !

„Şi apoi, ţi-ai dat oare bine seama de rezultatul final 
al aşa numitelor Iui fapte bune?

„Nu vezi că în asemenea pretinse minunăţii e fier
berea unui cuget negru, — e sămânţa răsboiului între 
clase, e răsbunarea purceasă din ura omului fără de 
lege, în contra a tot ce e lege şi statornicie socială?

„Nu crezi oare că răul cel mai adânc se sapă în pă
tura omenească cu masca celei mai hidoase făţărnicii , 
pe faţă ?

„Nu pătrunzi că numai semănând pe d’asupra cu 
flori, groapa uşor acoperită, prăbuşirea celor încrezători 
se face mai de grabă, şi mai grea rămâne ieşirea şi 
întoarcerea înapoi? *

„Am fost judecat de societate, îmbrâncit în ocnă 
fără nici o împrejurare uşurătoare ; dar am isbutit 
să fug, căci sufletul meu nu-şi cheltuise toată energia,
In lupta lui cu aceia ce-i daseră o dreaptă pedeapsă.

„M’am îmbrăcat cu haină nouă, mi-am ascuns supt 
ce nu-i al meu, pe cel înfierat de Justiţie şi 

de Societate, şi am căzut pe ţarinile Măineştilor, nu 
pentru a-mi reface o personalitate şi o cinste, ci pentru , 
a fi o plagă, pentru a semănâ disperarea şi nenorocirea.

„Ai voit-o, domnişoară; ţi-am răspuns, — ţi-am scris.
„Rămas bun d’acuma sfintelor iluziuni !
„Adio !

un nume

Victor Fageţeanu.
Inlr’o stare de nedescris, de friguri, pe când tâmplele ! 

i se brobonau de sudoare rece, Victor Cozmin alcătui ^

i
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şi termină scrisoarea cea mai crudă ce a putut fi scrisă 
vre-o dată unei fiinţi ca Marioara.

Iar după ce o reciti tremurând, pierdut de durerea 
şi de groaza că putuse concepe şi da asemenea ne
legiuire, — începù să plângă ca un copil.

XXVI
6 Iunie, 188...

„Iubite amice,
„O lună şi jumătate de când îţi tot recitesc scri

soarea mult aşteptată, dar care a căzut ca trăsnet a- 
supra bietei mele inimi!..

„In adevăr că am suferit ceea ce minţii omeneşti 
nu-i este dat să-şi poată închipui ; mă ofiliam şi mă 
mistuiam ; aveam vedenii îngrozitoare...

„Dar precum am zis o: eram un copil, — tot copil 
încă...

„In loc să văd în această scrisoare a dumitale 
numai cruda sarcină de a mă deziluzionâ, pentru a-ţi 
respectă cuvântul dat cuiva — am luat-o „à la lettre“, 
cum prea bine mi-a atras Wilhelmina luarea aminte,
— şi am suferit...

„O I nu te mustra. Suferinţa n’a ţinut mult, fiindcă, o 
femee, singură de ar fi, când iubeşte, şi tot ajunge să 
vadă repede adevărul ; dar când sunt două la un loc, 
care se iubesc şi iubesc, — mult mai repede îşi dau 

/ seamă de adevăr, — această esenţă a însăşi iubirii lor.
„Comparaţiunea dumitale a simţimântului, cu torentul, 

e foarte dreaptă; dă-mi voie să-ţi spun însă că i-ai ^ 
falsificat întru atât aplicarea, până mai să-i schimbi şi 
înţelesul.

„Ca să nu mi se reverşe în deşert acest torent al 
inimii mele, ce am făcut eu însămi alt, decât aceea ce 
zici dumneata că fac oamenii, unui râu : mi-am înălţat 
malurile inimii, i-am orânduit în ea o albie statornică, 
i-am îndreptat cursul spre dumneata, singurul teren pe 
unde putea-să-şi ducă apele liniştite şi limpezi.

f

7
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„Logica cea mai firească a lucrat asupra fiinţii melc : 
te-am văzut, te-am plăcut şi te-am iubit.

„Intru cât însă logica aceasta ar puteà stă în legă
tură cu vre-o altă logică din afară, 
rândueli omeneşti, — nu ştiu, nici nu voiesc să ştiu.

„Bănuiesc însă că două logice contrarii nu pot în
căpea în firea iubirii.

„Sunt pe deplin încredinţată că, orice legi omeneşti, 
păcătuiesc prin defecte foarte mari, când pe măsura 
lor .vii să judeci o iubire.

„Iubirea se judecă prin ea însăşi : este, sau nu este.
„Criminal sau nu, om de geniu sau inteligenţă de 

rând, — trebuie să aibă însuşiri de acelea prin oaie 
să atragă şi să placă.

„E adevărat ce spui că artistul a putut să m i in- 
drumeze pe calea iubirii ; dar în artist e omul, - ei 
prin nimic nu sunt despărţiţi ; se lămuresc unul pe 
altul, se complectează unul prin altul.

„Poţi să fii criminal. Unde e răul ?
„împrejurări independente de voinţă, le pot face 

criminal.
„Intru cât eşti mai puţin vrednic de iubire decâi un 

cinstit din vieaţa căruia au lipsit acele împrejurări, care 
l-ar fi făcut şi pe dânsul să păcătuiască?

„Eşti criminal, ştiu eu, prin moştenirea sângelui ?
„Intru cât eşti vinovat de aceea ce ţi-au transmis alţii ?
„Orice vei fi făptuit, amice scump, şi din orice îm

prejurări,—faptele dumitale din urmă şi, cu siguranţă 
şi faptele dumitale de mai înainte, — rămân mai pre
sus de greşelile ce-ţi atribui.

„Iar dacă binele ce faci, îl dai ca un rău voit, cu 
roade dezastroase, — atunci mi-e drag şi mie acest 
Rău care preţueşte înmiit mai mult decât acel Bine pe 

vanitoşii îl strigă pe toate tonurile şi din care ^ 
iese numai rău, — adevăralul rău.

„încă odată îţi spun, dragă amice, aş fi suferit şi 
tare, poate până la deplina mea desfiinţare, - 

dacă nu erâ Wilhelmina.
„Oricât presimţimânt, ori câtă prevedere, 

nu-i şi puţină cunoştinţă despre câteva lucruri, — poţi „ 
fi amăgită uşor.

a unor anume

care

mai
când
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„Aşa de pildă, eu aş fi luat scrisoarea dumitate „â 
la lettre“, — vorba Wilhelminei dar dânsa, mai în 
etate ca mine, mai lovită de pragurile lumii, mi-a 
deschis ochii : „Un simţimânt poate să ţie cât şi 
vieaţa celor ce se iubesc, dacă ei se iubesc tot atât 
de mult şi dacă din potrivirea deplină a naturilor lor, 
porneşte o inteligentă rânduire a vieţii lor sufleteşti 
de toate zilele.

„Dacă această potrivire nu-i, ori dacă, — şi mai 
rău, — iubirea a pornit la unul din ei, dintr’o uşurinţă 
de impresionabilitate, din ceva superficial cu totul, 
atunci iubirea cade ca o legătură de pe ochi, vieaţa 
se desface, credinţa se surpă ; faţa întregii firi se 
schimbă în acela ce pătimeşte de pe urma iubirii 
amăgite, — cea mai crudă dintre suferinţi.

„Totuşi, amice scumpe, „iubirea“, acest Bun Etern, 
această flacără ce ţine Vieaţa aprinsă, poate să se în
toarcă în o inimă nenorocită de o femee.

„Femeea nu poate fi confundată cu însăşi Iubirea ; 
—e şi ea supusă acestei înrâuriri fireşti care-i poate fi 
martiriu sau fericire.

„Femeea poate zdrobi o inimă, dar nu iubirea în 
sine, marele simţimânt care rămâne pururea curat şi 
frumos.

„Aşa am înţeles, dragă amice, că dumneata ai iubit, 
că ai pătimit de pe urma primei dumitale iubiri care 
a trebuit să fie adevărată iubire, profundă şi neschim
bătoare ca şi înalta dumitale natură de artist.

„Aşa mi-au venit în minte unele pagini foarte dure
roase din cărţile ce am citit, pe care numai acum 
le-am înţeles în deplina lor grozăvie, când m’am 
gândit ce a trebuit dumneata să suferi pentru a nu 
mai crede în iubirea altei fiinţi.

„Aşa am înţeles că scrisoarea dumitale plină de 
neîncredere ajunsă la exaltare, eră rezultat al luptei ce 
ai dus de mult cu dumneata însuţi, — de când m’ai 
iubit.

„Totuşi, par’că nu i-aş fi găsit destul de puternic 
motiv.

„Dar, într’o zi, pe când mama şi tata, după o plim-
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bare Ia braţ, — cum încă nu-i văzusem, — se aşezară 
subt un copac, într’un loc retras al superbei grădini 
a Milanului, — au început să vorbiască de mine, şi 
prin urmare de dumneata, — am înţeles atunci, şi de 
astă dată fără nici o rezervă, motivul ce te-a silit 
să-ţi faci scrisoarea atât de crudă.

„Ei nu bănuiau că eram aproape, gata să citesc, 
dusă însă pe gânduri...

„Şi i-am ascultat...
„Şi am aflat de convorbirea dumitale cu tata, îna

inte de a-şi fi luat ziua bună delà dumneata...
„I-ai promis,— şi dumneata eşti în stare a-ţi păstra 

pe deplin cuvântul dat ; — i-ai promis că însoţirea 
noastră nu va fi niciodată cu putinţă, fiindcă nu vei 
aveâ niciodată curagiul să iei asupra-ţi greaua răs
pundere de-a fi soţul meu.

„I-ai mai promis că peste trei ani vei părăsi Măi- 
neştii, — înainte dar de întoarcerea noastră în ţară şi 
tocmai pentru înlăturarea reîntâlnirii noastre.

„Ai hotărât dar sfărâmarea visului meu celui mai 
scump ; ai hotărât desorientarea întregei mele vieţi.

„Facă-se voea d-tale, scumpe amice, facă-se voea 
dumitale...

„Din clipele acelea însă când am aflat de acea în
ţelegere între părinţii mei şi de neîncrederea dumitale 
într’o nouă iubire, — din acele clipe, zic, am şters 
pentru totdeauna din numărul cuvintelor ce ştiu—cu
vântul de „bărbat“.

Pentru mine vei urmă numai dumneata să trăeşti 
în amintirile mele ca un fel de ideal depărtat, pe care 
o minte nebună îl doreşte cu înflăcărare, pe care o 
vieaţă nu-J poate ajunge niciodată*

„Mi-am hotărât, d’acum, calea zilelor, cu energia 
judecăţii care nu şovăe cu nici un chip şi cu liniştea 
descuragiărei,—pe deplin convinsă că, orice voiu că
uta ca plăcere, nu va fi niciodată plăcerea adevărată 
şi dulce ci numai o silinţă deşartă şi batjocoritoare 
pentru a înlesni timpului sborul...

„Un singur lucru am a-ţi cere, iubite amice, în nu
mele scumpei Arte ce ne este soră:
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„Să-mi dai voe să-ţi scriu şi să nu-mi scrii niciodată. 
„Iţi voi seri numai atunci când voiu simţi că mă 

sugrumă, dorul de dumneata...
„Şi aceasta cât va ţine?
„Trei ani !
„Adio, îţi zic şi eu, pentru dumneata; la revedere... 

pentru mine.
Mario ara Avenian“,

XXVII

Revizorul şcolar al judeţului Suceava îşi pusese de 
mult în minte să inspecteze şi şcoala din Măineştii- 
Plopilor.

O lăsase, în cele din urmă, pentru epoca exame
nelor acestui capăt de an şcolar.

Ii ajunseseră Ia ureche şoaptele că suplinitorul delà 
şcoala Măineşti ar fi un om ciudat, în felul lui de a 
trăi, dar că şcolarii au făcut progrese mari.

Pe la începutul lui Iunie, porni dar de-a dreptul la 
Măineşti.

Mândruleanu. revizor de aproape cincisprezece ani, 
purtat prin mai multe judeţe,—e din numărul acelora 
cari când apucă revizoraiul, rămân cu această funcţiune.

Miniştrii vin şi se duc ; care vine, cel mult îl mută 
în alt judeţ dar nu-1 îndepărtează din funcţiune.

In potriva lui Mândruleanu nu se trimisese de alt
mintrelea niciodată, la Minister, vre-o plângere.

EI aveâ darul de-a împăcă pe toţi : pe învăţător 
prin observaţiuni blânde care nu puteau să răniască 
amorul propriu ; pe oamenii politici ai partidelor, prin 
mlădiere.

„Capul plecat, sabia nu-l taie“, eră proverbul deve
nit crez al său.

Dacă cei mari îi cereau făptuirea oarecăror nedrep
tăţi, ce eră el vinovat?

Destul că delà dânsul nu pornia nici una.
In rapoartele lui la Minister, nu-şi permitea nicio

dată „modeste păreri“ în ce privia reforma învăţă
mântului.
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„Au ei grija, cei mari“, îşi ziceâ dânsul.
Pentru aplicarea legii şi a regulamentelor în vigoare 

era insă omul rânduelii şi al executării lor întocmai.
Fiecare şcoală o inspecté odată pe an, ca cestiune 

de datorie. La şcoalele pe unde erau prin apropiere 
şi oameni „de-ai zilei“, se duceâ de câteva ori chiar, 
căci, ziceâ el : e bine să ne recomandăm totdeauna 
ca zeloşi“.

Nu se insuflă de nici un spirit de iniţiativă, ca, 
potrivit unor anume localităţi,—fără să urniască din 
loc „litera legii“,—să sfătuiască şi el pe învăţător a 
se dă la oarecare aplicaţiuni folositoare pentru mai 
târziu vieţii săteneşti.

El îşi făcea datoria şi nimic mai mult decât dato
ria, în chipul cum o înţelegeâ dânsul.

De obiceiu, când ajungeâ într’un sat, trăgeâ la pri
marul comunei, dacă nu cunoştea pe propietar sau 
dacă-1 ştia puţin primitor.

Trimetea apoi pe strejar să dea de veste învăţăto
rului, fiindcă nu-i plăcea să surprindă nici un fel de 
negligenţă sau neorânduială în clasă.

li plăceâ însă cu deosebire să fie primit, ca per^ 
soană importantă, cu oarecare plecăciuni şi măguliri.

Când veni şi vesti pe Cozmin de sosirea domnului 
revizor în comună, strejarul, om cu frica lui Dumne
zeu faţă cu „cei delà Stăpânire“, rămase cam nedu- . 
merit, căci învăţătorul nu se turbură de fel, ci i răs
punse cu obişnuita lui blândeţă, dar scurt : să poftiască.

Şi domnul revizor pofti, mirat că învăţătorul nu-1 
întâmpina : şi mirarea se simţiâ şi mai tare, cu cât 
doamna învăţătoare se grăbise a i se ivi c’un respec
tuos zâmbet şi cu urări de bună-venire.

Domnul revizor o salută cu bună-voinţă şi intră în 
clasa lui Cozmin.

Copiii se ridicară, ca unul, cu singurul zgomot al 
mişcării din loc.

Cozmin coborî de pe catedră, i se prezintă, cu ati
tudinea demnă a omului pe deplin bine crescut, îi 
înaintă un scaun, îi dădu oarecare lămuriri şi se urcă 
pe catedră făcând semn copiilor să se aşeze.
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Domnul revizor, pentru întâia oară în vieaţa lui, se 
văzu înrâurit aşa, de asemenea primire, în cât „ifosul“ 
să-i rămâe ascuns.

Iar în timp ce Cozmin urma să examineze pe şco
larii lui, cu seninătate deplină, cu acea blândeţă şi 
bunătate părintească, ce-1 făceau nespus de simpatic, 
—revizorul îl priviă uimit şi mai să nu-şi creadă vă
zului şi auzului.

Timp de oră ascultă răspunsurile fără de nici o 
sfială şi încurcătură ale şcolarilor clasei a IV-a, ap
roape uitând din ce în ce că el este „autoritate“ în 
învăţământ ; din ce în ce cucerit de felul de exami
nare al învăţătorului, ceeace arătă un metod de pre
dare cu totul nou pentru el.

Nici Cozmin nu-1 poftise a pune şi el întrebări co
piilor, nici lui nu-i trecuse aceasta prin gând ; se 
simţiâ mişcat în chip neobişnuit până acum : se sim- 
ţiă atras, biruit, mulţămit.

La douăsprezece ore, când clopoţelul sună înce
tarea, Cozmin se ridică.

Revizorul mai rămase jos o clipă, două : se gândiă 
cu ce fel de învăţător avea a face ?

Se ridică apoi şi întinse lui Cozmin mâna dintr’o 
pornire sinceră de mulţămire.

— Bine, foarte bine, domnule Cozmin, îi zise.
— Dacă veţi voi a-mi face plăcerea, domnule revi

zor, să fiţi de faţă şi după amează, îi grăi Cozmin, 
veţi putea să vă faceţi idee complectă, cum« poate 
munci şi copilul săteanului.

— Voiu veni, voiu veni, domnule Cozmin...
La un semn al acestuia, copiii începură a ieşi în 

rândueala cea mai deplină şi a se împărţi în rânduri ; 
apoi, fiecare rând a apucă tot în tăcere şi rândueală, 
în osebite direcţiuni.

— Bine, e bine... şi ca purtare... murmură revizorul... 
Cum ai izbutit atât de bine, domnule învăţător ?
'— Cu trei mijloace, domnule revizor: cu hărnicie, 

cu blândeţă şi cu metodul de a le face uşoară pri
ceperea.

— Dar dumneata cum ai ajuns la o sistematizare 
aşa de perfectă în predare?
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w— Prin cunoştinţi, prin bun simţ şi prin voinţă. Ca 
să-mi cunosc bine datoria, eră uşor ; ca să fac bine 
ce se cuprinde în acest cuvânt: datorie, era în mij
loacele mele. Am trecut însă peste marginile datoriei 
şi am ajuns la iubirea de apostolatul acesta şi la 
jertfa ori căror alte griji ale vieţii, pentru grija cea 
mare: bunul finit al operei întreprinse.

Revizorul nu mai făcu nici o întrebare : omul acesta 
începea să-i stea înainte ca un rebus viu, pentru a 
căruia deslegare îi trebuiâ multă bătae de cap.

— Atunci, la revedere pentru după prânz, murmură 
revizorul.

— La ora trei, împlini Cozmin şi se depărtă.
Mai încolo ceva de ei, se aflau primarul, doi con

silieri şi învăţătoarea.
— Mâine o să viu şi’n clasa dumitale, i se adresă 

revizorul.
Plecând, însoţit de oamenii primăriei, revizorul nu 

mai curma cu gândurile asupra lui Cozmin.
Pe urmă, începu a cere lămuriri primarului, în pri

vinţa lui.
Dacă vreodată a putut să se spue mai bine admi- 

raţiunea săteanului deştept, prin cuvinte mai calde şi 
mai drepte, pentru vreun om, — apoi de sigur că a- 
ceasta s’a întâmplat acum, în cuvintele primarului din 
Măineşti, cu privire Ia învăţătorul şcoalei.

Cuvântările de Duminecă, în urma cărora sătenii se 
lăsaseră de băutură, în urma cărora îşi căutau de casă 
şi de vite cu mai multă îngrijire ; cartea care o „vâră“ 
cu meşteşug în capul copiilor ; cântecele mândre care-i 
învăţă; casa de economie ce eră aproape să înceapă, 
moşia boerului arendată sătenilor şi chipul cum îi în
văţă el s’o plugăriască; — toate fură spuse de prima
rul căruia consilierii cei doi îi ţineau ison, luminaţi la 
chip de aceeaşi dragoste pentru învăţător.

— Român cum nu ne-a mai văzut ochii, cucoane, 
—termină primarul. Cu el să trăeşti, nu o vieaţă de 
om, ci o mie, şi nici să prinzi de veste cum ai înşi
rat an după an cu spor şi cu bună pricepere de ce
ai făcut.
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După prânz era finitul examenului.
Şcolarii din toate clasele trebuiau să arate caetele 

de scris şi de desemn, să cânte împreună cu fetele şi 
apoi să joace hora.

Revizorul se minună de curăţia caetelor şi de chipul 
pe deplin îngrijit cum fiecare şi le scrisese.

Când auzi însă corul executând „heruvicul“, surprin
derea îi fù nespus de mare.

Aşezaţi în rând milităreşte, după ce făcură câte-va 
exerciţii, comandaţi de un sergent rezervist, copiii 
cântară apoi :

Ram-ta-ta! sunt trâmbiţaş... 
Trâmbiţa a luptă sună...
Nu am puşcă, patrontaş,
Insă trâmbiţa mi-e bună...

Ram-ta-ta! In pas uşor 
— Oastea’n luptă se avântă : 
Glasul meu răsunător 
La asalt o înfierbântă.

Ram-ta-ta! Ti-rain-ta-ta!
Fug de-şi perd curmeiul minţii, 
Fug duşmanii — şi aşa 
Eu sun vestea biruinţii.

După aceasta cântară:
Ţara noastră e frumoasă,
Are râuri, munţi, câmpii,
Şi păduri, oraşe, sate:
Ce-ar mai vrea? şi buni copiii

Ţara noastră are şcoale.... 
Pentru ce, copii ? — Să ştim :
— Ca prin bună.’nvăţătură 
Scumpei ţări să folosim...

Ţara noastră oaste are,
Dar ştiţi pentru ce, copii ?
Ca s’o apere’n primejdii 
De răsboiu, cu vitejii.

Ţara noastră e bogată...
Ce-aţi voi în ea să fim?
— Muncitori deştepţi şi harnici 
Ca prin muncă s’o cinsti« !

' \
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După aceste bucăţi de muzică drăgălaşă, uşoară, 
cântate cu zâmbetul pe buze, urmară câteva clipe de 
tăcere.

Cozmin le şopti: „Trăiască Patriaşi dădu tonul. 
Copiii se mai strânseră, ca de un fior, — chipurile lor 
deveniră serioase. Ideea, din poezia ce aveâ să zică, 
şi muzica plină de măreţie ce dà o mai mare frumu- 
seţă acelei idei, îi încălziau de mai inainte. Pentru ei 
imnul acesta eră ceva sfânt.

Sunt mic, dar Patria străbună 
O înţeleg, e draga mea...
Voiu fi bărbat, — cu voe bună 
Să lupt in vieaţă pentru ea...

Sunt mic, dar marea vitejie 
A înţelepţilor străbuni 
O înţeleg: O Românie 
Prin ei avem, ca prin minuni !

Sunt mic, dar când m’oiu face mare 
Voiu înţelege şi mai mult,
Şi din a Patriei ’nălţare 
Voiu face singurul meu cult !

Trăiască Patria! Trăiască 
In neştirbitul ei cuprins.
Căci este Ţară Românească 
Pe unde-i graiu român nestins!

Strofa din urmă o repetară, de astă dată cu mult 
mai puternică însufleţire, cu privirile sclipitoare, adânc 
pătrunşi de înţelesul ei şi din toată inima dorind Patria 
lor să trăiască ! — Muzica acestei din urmă strofe şi 
erâ, în adevăr, de coloratură vie, de avânt minunat, 
de admirabilă putere de înrâurire şi de înălţare.

Când corul se opri, pe chipurile elevilor tot se mai 
puteâ observă înfiorare şi ca un fel de lumină a mân
driei că-şi preamăriseră Patria...

Pe obrajii revizorului era o îrnbujorare ca de răsă
rit ; în priviri îi sclipiă cea mai duioasă mulţămire. 
Câteva momente nu putu rosti nici un cuvânt.

înaintea lui nu-i mai apăreau locaşul unei şcoale de 
ski, un învăţător mărginit Ia banalităţile unui examen „

bis.
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în faţa revizorului, nişte copii din sat sfioşi, neîngrijiţi, 
abiâ respunzând muncii unui învăţător conştiincios 
chiar.

Lui i se părea că se află în altă ţară, pe unde, 
auzise că se fac minuni de acestea.

Pielea de revizor îndestul de îngâmfat, căzuse de 
pe întreaga lui fiinţă ; eră omul care se entusiasmează, 
e mândru că e român în faţa unui aşa progres româ
nesc ; se lipeşte cu inima de cadrul în care se petrece 
acest progres, pentru a-i asculta bine, bine de tot, 
toate mişcările, toate sgoniotele ce-1 arată că trăesc.

Cozmin, cu vioara în mână, însufleţit de plăcerea 
intimă a isbândei sale, — îl mişca pe revizor, îi da 
îndemnuri de a-1 lua în braţe şi de a-1 sărută.

Copiii, nu cântau ca nişte maşini pe care le-ar fi 
alcătuit frica şi sila ; cântau dimpotrivă cu simţire cu plă
cere : trăiau cu sufletul, frumoasele cântece ale şcoalei 
lor, părând că le înţeleg farmecul pe deplin.

Iar când trecură în dosul şcoalei, la umbră, şi când 
încinseră hora împrejurul profesorului lor mişcându-se 
în tactul vioarei, — îţi era mai mare dragul să priveşti, 
simţiai fiorii dorului de-a te prinde şi tu în joc.

După ce copiii sparseră hora, revizorul le spuse 
vr’o câteva cuvinte, prin care le lăudă hărnicia şi cu- 
minţia şi le promise să vie de împărţirea premiilor, 
ca să se bucure împreună cu. dânşii, de mândreţea 
acelei zile.

După împrăştierea copiilor, revizorul se luă de vorbă 
cu Cozmin, arătându-i mirarea şi mulţămirea pentru 
câte i se spusese că a împlinit el de când se află în 
Măineşti.

— Ţelul meu e pe de o parte şcoala de adulţi, 
pe de altă parte banca populară. Pentru aceasta din 
urmă, îmi trebue cea dintâi, din care să scot pe bă- 
eţandrii sătenilor cu noţiuni de comptabilité, de fi
nanţe, de economie politică, de drept administrativ, 
de notariat, de plugărie sistematică, de mecanică . 
agricolă. Am şi făcut împărţirea materiilor pe ani 
şcolari...
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— Dar bine, când o să le faci acestea toate? 
întrebă revizorul, uimit.

— O să le fac în timpul anului, seara însă; — 
serile de iarnă sunt destul de lungi.

— Dumneata, cum pricep eu, posezi toate aceste" 
cunoştinţi ce voeşti a preda şcolarilor în clasele de 
adulji ?

— Le posed. Le-am dobândit prin propria mea 
voinţă, instruindu-mă şi perfecţionându-mă prin o 
practică de câţiva ani. In comuna Vadu-Lung din 
Teleorman, se află cred, şi acum, roadele acestei 
practici a mea.

— Ai mai lucrat, va să zică, în sensul acesta?
— O ! da, domnule revizor.
— Şi nu se ştie nimica de aceasta?
— Nu, din felurite motive, a căror espunere, îmi 

veţi dâ voe să nu v-o fac. Fiindcă aceleaşi cauze 
aduc aceleaşi efecte, mi-e teamă că şi aci o să în
tâmpin neajunsurile de pe acolo. Cât voiu putea însă, 
voiu luptă, vă asigur.

— Domnule Cozmin, — zise revizorul, după câteva 
clipe de gândire, — ne vom vedeâ la împărţirea pre
miilor... Plec încântat de dumneata, pe deplin încântat.

Ii strânse mâna şi porni la casa primarului.
In acea noapte revizorul îşi schiţă raportul ce voia 

să facă la Minister, în privinţa şcoalei din Măineştii- 
PI o pi lor.

Medită apoi să deă sărbătorii împărţirii premiilor, 
caracter foarte solemn de oficialitate.

XXVIII
De două, trei ori Mihaiu Ropniţă se hotărîse a plecă 

în străinătate după Avenian.
• Doamna Hudici însă, pe care o tot vizitase mereu, 

îi spusese de boala doamnei Avenian, citindu-i părţi 
din unele scrisori ale lui Iacob sau ale Marioarei.

In asemenea stare nenorocită, ducerea lui Ia Milano, . 
n’ar fi avut nici un rezultat practic imediat.

Preferase dar să mai aştepte, şi în chipul cel mai
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plăcut să-şi petreacă timpul acesta prin Iaşi şi prin 
Bucureşti.

Deşi nu mai eră deputat, fiindcă, cu partid cu tot 
suspină In opoziţiune, atracţiunea mai mare tot Bucu
reştii o aveau asupră-i.

Oricât ţinuse piept coaliţiunii femeeşti din Fălticeni, 
într’un moment se simţi atât de obosit şi de râu impre
sionat de asemenea capriciu „mueresc“, încât spălă 
putina la Bucureşti pe la vr’o 15 Martie, fără să spună 
cuiva încotro apucă.

Intr’una din seri se află, după teatru, la Capşa, cu 
câţiva prieteni, pentru o gustare.

Unul din ei, nu ştiu în cinstea cărui sfânt, coman
dase şampanie, la capătul micei gustări de noapte.

Iată că intră atunci un domn însoţit de o femee,
. care iscă între toţi cei delà masa iui Ropniţă, un 

murmur de admiraţiune şi de mirare.
— De unde a ieşit Zozo? şopti unul.
— Zozo să fie? zise altul.
— Numai Zozo are umbletul ăsta...
Doamna în chestiune îşi ridică vălul... şi aruncă o 

privire la masa tinerilor.
—1- E tot dânsa, — nu vă spuneam eu? şopti cel 

ce vorbise întâi, — şi trimise frumoasei fiinţi o salu
tare discretă.

Ea răspunse c’un zâmbet tot discret, apoi se plecă 
să vorbiască însoţitorului ei care cercetă o listă.

— Mă rog, cine e frumuseţea asta fără pereche? 
întrebă Ropniţă, foarte plăcut impresionat.

— O ! provincial nenorocit, nu ştii cine e Zozo ? 
şopti cel ce dă şampanie. E cea mai perfectă dintre 
bachante... parc’ar fi citit întreaga „arsamandi“, a lui 
Ovidiu. E şi cea mai originală dintre femeile plăcerilor. 
Bogată, ea nu-şi împarte graţiile numai decât bogăta
şilor, pentru nevoia de a găsi şi bani pe lângă petreceri. 
Destul să-i placi prin ceva, destul s’o impresionezi 
prin purtare delicată, şi-ţi va dărui o noapte de beţie, 
— căci în adevăr va fi beţie plăcerea gustată lângă 
acel corp perfect, lângă întreaga ei fiinţă plină de
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spirit, de farmec, de voluptate. Totuşi, cine şi-a pus 
în gând să o iubiască pentru plăcerea de a o iubi 
şi de a fi mai mult cu dânsa, şi-a cheltuit în deşert 
silinţa, de-a fost student sărac, ori banii de-a fost 
vr’un mână largă. Zozo e însăşi Nestatornicia întru
pată în cea mai răpitoare dintre femei... Un singur om 
i-ar face groază dacă Tar primi în trei nopţi de-a 
rândul. Varietatea, la infinit, e unica ei plăcere...
r— Cum însă de nu am putut-o zări atâta timp ? 

întrebă altul, tăind vorba panegiristului.
— Asta m miră şi pe mine..
— Trebue lămurit misterul
— Cunoaşteţi vre-unul pe onorabilul cu care Zozo 

reapare ochilor noştri ?
Nu. Pare străin. Nu e dintre obişnuiţii trotuarelor şi 

cluburilor noastre.
— Mă rog, în calitatea mea de nenorocit provincial, 

zise Ropniţă, nu aş puteâ să vă întreb cum m’aş puteă 
apropiâ de steaua care mi-a ars ochii ?

— Dacă n’ar fi lipsit atâta timp, ţi-am spune cum. 
Nu-i cunoaştem însă, pentru moment, dispoziţiunile. 
Dar îi cunoaştem locuinţa şi de oarece a reapărut, 
probabil că o s’o vedem iarăş pe unde se petrece.— 
Atunci...

— Am înţeles amice... In sănătatea încântătoarei 
Zozo... zise Ropniţă, destul de tare, şi ridică paharul, 
privind la dânsa.

Zozo îl fixă o clipă, păru a-i rnulţămi c’un zâmbet 
şi-şi văzii de gustare.

însoţitorul ei se arăta a nu înţelege, a nu vedeâ nimic.
— Bucură-te şi te veseleşte Ropniţă delà Fălticeni : 

Zozo a binevoit să-ţi facă cu ochiul, şopti cel ce vor
bise întâi.

— De va fi să fie, răspunse el, — vă dau un chef 
să ţipaţi, nu glumă...

Nu trecu mult şi frumoasa păcătuitoare se ridică şi, 
înainte de a-şi lăsa vălul, aruncă încă o privire la 
masa tinerilor, — apoi ieşi urmată de căruntul şi se
riosul ei însoţitor.

— Urmăreşte-mă, Ropniţă, asta ţi-a spus cu privirea, 
j&ise unul.

. ••
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— Bine zici, dragă... La revedere...
Se ridică şi plecă, în timp ce prietenii rămaşi în

cepură a râde şi apoi a bârfi pe seama lui.

Pe una din stradele suburbiei Lucaci, între două 
locuri virane, eră o casă cu înfăţişare de bătrână plină 
de reumatism.

Curlea, curată dealtmintrelea. Uşa principală, bine 
lustruită, păreâ nouă şi schimbă întru câtva aerul 
trist al casei.

Uşile celor patru camere ce dă în sală, erau des
chise, ca multa căldură a sobei de fier, ■— de oarece 
Martie eră foarte friguros, — să«se împartă deopotrivă 
în încăperi.

Lumină însă eră numai în odaea din fund, un biurou- 
salonaş foarte plăcut.

Deoparte a acestuia, eră camera de culcare, pe care 
lumina delà o veghetoare trandafirie o arătă numai 
decât ca culcuş al unei cochete cu dare de mână: 
de cealaltă parte, salonul, destul de luminat şi el de 
lampa din salonaş.

Un miros uşor de parfum pe lângă căldura aceea 
potrivită, te făceă să-ţi placă a trăi în casa aceasta.

La micul biurou de lemn negru, cu câteva mici acua
rele pe el, — scriă o femee.

O rochie de casă, de un albastru şters, îi pune în 
relief minunatele forme ale corpului cu adevărat sculp
tural.

Pârul ei negru cu luciri, cu meşteşug ridicat la spate, 
lasă a i se vedeă ispititoarea albeaţă a pieliţei gâtului, 
care se pierde în dantela gulerului.

Profilul îi este foarte frumos ; mâna mică, cu degete 
lungi ; piciorul mic într’un pantof alb de atlaz.

Ghiceşti pe feineea amorului, pe fiinţa care ştie a-şi 
valora prin deosebită îngrijire fiecare farmec al ei, 
care, trebue să fie o seducţiune.

Orice mişcare, orice zâmbet, e rezultatul unui studiu 
şi totuşi, toate se par fireşti, fiindcă şi arta, la culmea 
ei, ajunge firescul, pentru a fi ceea ce trebue: fru
moasă şi adevărată.
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E singură, — scrie.
Chipul cum stă pe scaun, cum ţine condeiul, cum 

mişcă piciorul, cum aduce mâna pentru a fixa hârtia, — 
sunt tot atâtea graţiozităţi care o prind.

Fila albă şi lucioasă se acopere iute cu rânduri 
subţiri şi mărunte la litere...

O clipă de gândire apoi, cu degetul Ia tâmplă; o 
frumoasă aruncătură de ochi Ia orariul din faţă-i şi 
mâna foarte drăguţă începe iarăşi a seri, în timp ce 
un zâmbet şiret trece tafriic pe buzele bune de muşcat 
ale acelei guri, ce de sigur e arzător focar de dragoste.

Se aude numai tic-tacul orariului şi uşoara grinţare 
a peniţei ; iar din depărtare duruitul confuz al tră
surilor.

Din când în când soba de fier are câte o trosnitură ; 
vre-o mobilă din salon sau ferestrele câte o tresărire.

E tăcerea singurătăţii — aceeaşi totdeauna ; şi numai 
sufletului nostru îi pare plăcută sau mai apăsătoare, 
după dispoziţiunea sa anume.

Doamna lăsă condeiul...
— Şi nu ştiu ce să-i mai scriu... îşi zice cu glas 

tare... Băeţaşii sunt ciudaţi ; trebue să le scrii în limba * 
lor, când Ii laşi să moară după tine şi când ai fan
tázia să simţi puţină slăbiciune de ei... — se gândi 
dânsa apoi, ridicându-se...

O ! erâ negrăit de frumoasă acum, văzută în faţă, 
naltă, grăsulie, albă şi trandafirie, cu ochii mari negri, 
a căror privire era răscolitoare de patimi, supt ale 
căror gene erâ văpae de voluptate. Şi ce figură de o 
deplină regularitate a trăsurilor. ! Ce admirabilă pro- 
porţionalitate în întreaga-i înfăţişare !

Nu-i dădeai mai mult de 25 de ani : şi i-i dăruiai 
şi pe aceştia fiindcă bănuiai în urma lor un trecut 
care nu puteâ fi tocmai aproape.

In adevăr că păreă creată pentru a turbură până la 
adâncuri fiinţa ta şi a te subjugă până a-ţi pierde cu 
totul cârma.

Abia se ridicase şi făcuse câţiva păşi spre ieşirea 
în sală, când o uşoară lovitură de timbru zăngăni în 
o sală alăturată.
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Zozo aruncă o privire spre uşa cea mare, apoi se 
duse şi îşi strânse scrisoarea rămasă neterminată.

O feţişoară descuiă în‘ timpul acesta şi lăsă loc, 
să intre, domnului Mihaiu Ropniţă, — Iui şi pachetului 
ce aducea la subţioară.

Zozo îl întâmpină cu zâmbetul pe buze, în chip 
foarte prietenos, parcă Tar fi cunoscut de ani înde
lungaţi.

El, înainte de a-şi lepădâ paltonul, o cuprinse în 
braţe şi o sărută cu adevărată pornire de dragoste.

— M’ai fermecat cu totul, îi şopti el...
— Aşa de curând? râse ea. Atunci mi-e teamă că 

după a treia întâlnire... vei deveni şi gelos.
— Zău că-ţi vorbesc sincer, Zozo... Mă simt cu 

adevărat înamorat... grăi el.
— la desbracă-te de palton şi vino încoace. Dar 

ce-ai adus?
— Două sticle de şampanie şi nişte mezeluri 

delicate...
— O ! te-ai pus pe mari cheltueli ! râse Zozo iarăşi...
— Aceasta e nimic pe lângă ce-aş voi eu să chel- 

tuesc, numai dacă...
— Nu, nu spune tot, amice, fiindcă nu ţi-aş puteâ 

purtă credinţă şi recunoştinţă eterne... Mai am, până 
să mă dau pocăinţii şi marilor virtuţi creştine.

— Lasă, o să mai vorbim noi, dragă Zozo... Vrei 
acuma să gustăm câteceva ?

— Să gustăm.

După vre-o două ore aproape, Zozo e ameţită, fără 
să-ş.i fi pierdut cumpătul încă. Ochii îi strălucesc de 
văpăi ciudate.

Uşile ce dau în sală şi în salon sunt închise.
— E curios, zise dânsa. Simt ca un fel de trebuinţă 

sufletească de a-ţi povesti vieaţa mea, — ceeace n’am 
făcut pân’acuma faţă cu nici unul din toţi aceia pe 
cari vieaţa mea svânturată mi i-a pus în cale.

— Şi eu o socot ca o deosebită favoare dorinţa 
aceasta a ta, scumpă Zozo, răspunse Mihaiu sării- 
tându-i umărul aproape gol.
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Zozo sorbi din cupa de cristal, după ce-i puse în 
fierbere conţinutul, cu un bişcot, şi rămase o clipă, 
două, cu privirile învăluite, aţintite într’un colţ al odăiei.

— Şi vezi ce potrivire apoi ? zise dânsa. Azi avem 
douăzeci şi trei Martie... Sunt tocmai şase ani de când 
rn’am despărţit de bietul Victor... Căci am fost mări
tată... Am trăit opt ani cu bărbatul...

— Nu se poate, Zozo ; ai pierdut numărul, căci 8 
şi cu 6 fac 14, şi nu arăţi să fi având nici 20 de ani...

Ea zâmbi melancolic.
— Am treizeci bob număraţi, amice ; treizeci împli

niţi din Ianuarie. Aveam numai 16, când am luat pe 
Victor... Nu i-ai văzut portretul ? Vino de i-I vezi. Te 
rog, permite-mi capriciul acesta, când voiu să privesc 
cu dumneata în trecutul ce nimeni altul nu mi Pa 
cunoscut.

Se ridică, aprinse lumânările la cele cinci braţe ale 
unui candelabru, şi trecù în salon.

De-asupra unei canapele era un portret mare ce 
înfăţişă, în colori, bustul de mărime naturală al unui 
bărbat frumos, cu ochi albaştri, cu barbă neagră ; chip 
distins, privire visătoare,—înfăţişare simpatică.

— Plăcut bărbat, nu se putu opri d’a nu zice Mihaiu.
— In adevăr că eră plăcut — mai ales când l’am 

luat... Abia aveâ vre-o douăzeci şi şase de ani... răs
punse Zozo, înăbuşindu-şi un oftat.

Apoi, deodată, ca şi cum ar fi voit să fugă cât mai 
curând din faţa portretului, adaose cu oarecare as
prime poruncitoare.

— Acuma, haide...
După câteva momente, erau iarăşi unul lângă altul.
Pe chipul ei se aşezase însă, ca un văl subţire, o 

uşoară melancolie.
Mihaiu începù să nu se simtă Ia îndemână. întoar

cerea ei la trecut, nu aveâ nimic vesel, şi nu ptntru 
desgropare de amintiri erâ el bucuros după generoasa 
şampanie.

Dar nici s’o împiedice delà mărturisirea ce voiâ să-i 
facă, nu-i veniâ ; de aceea se hotără să primiască cu 
răbdare situaţiunea, gata să deâ el tonul veseliei de 
îndată ce va vedeâ momentul.



? Străin în Ţara lui... 163

Zozo îl privi puţin, apoi începù.
— Mă ierţi, amice, nu-i aşa? Dar de-şease ani, 

crede-mă, numai în dumneata văd pe omul căruia să-i 
pot spune ce am pe suflet. Toţi ceilalţi voiau în mine 
numai pe desfrânata, dumneata singurul mi-ai vorbit 
şi de iubire, şi de tovărăşie mai îndelungată.

— Cu adevărat aşa e, Zozo ; eu văd în dumneata 
nu numai pe femeea plăcerii,—ci şi pe femeea care-ţi 
poate dă şi mulţămiri sufleteşti...

— Nu ştiu încă dacă şi crezi ceeace îmi spui, amice, 
însă eu ştiu că am fost şi asemenea femee. De aceea 
bărbatul ce am avut m-a iubit la nebunie... şi, din 
parte-mi, nu pot zice că nu l-am iubit Mi-a plăcut 
însă prea mult să fiu cochetă ; voiam ca adoraţiunea 
lui să o culeg şi de pe alte buze, întâi în chip nevi
novat, pentru mulţămirea vanităţii mele. Pe urmă, ge
lozia lui, ori cât erâ de discretă, m’a făcut să mă 
simt lovită oare-cum. Uşoarele lui imputări de alt
mintrelea pline de delicateţă, au început să mă supere, 
să mă facă să mă cred umilită de el. iar când l-am 
văzut că s’apucă să mă smulgă delà vieaţa de salon 
şi să mă ţie mai mul» la ţară, lipită mai mult de traiul 
lui de agricultor, am început cu revoltele, cu ură îm- 
potrivă-i şi cu răsbunare : aşa am avut pe primul 
amant ; aşa am dus-o timp de patru ani, până ce 
dansul, care nu mă bănuiâ nici cum, a prins de veste 
şi... a dat divorţ. După aceea n-am mai voit să cu
nosc nici o margine... Variaţiunea mi-a devenit ca. o 
necesitate a organismului.. Dar dacă am părut un 
capri 'iu la îndemâna ori cui, dar dacă am petrecut 
numai pentru plăcerea fără saţiu de-a petrece, am 
avut şi ocaziunea sâ cunosc câi sunt de răi bărbaţii 
şi ce putem face dintr’înşii, noi, acestea ce ajungem, 
păpuşele şi totuşi tiranele lor.

Aşa, în acest timp. mi-am putut p eţul bărbatul cë 
am nenorocit, cât era de bun, cât erâ de deosebit de '
mai toţi ceilalţi; şi adese ori, în singurătatea acestor 
încăperi, cugetam la el... şi... plângeam chiar... şi nu 
mai puteam de părere de rău că, pierzându-mă, l-am 
pierdut pe el. A doua zi după asemenea crize, dam .
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drumul de irâului meu şi cu mai multă pornire, pen
tru a mă pângări cât mai mult, ca pedeapsă şi 

mare a răului ce făcusem. O ! dacă l-aş fi întâlnit 

măcar odată!... Un singur cuvânt al lui m-ar fi făcut 

sa tremur de ruşine, dar şi de bucurie adâncă şi 

cine ştie... mi-aş fi refăcut întreaga vieaţă ; 
putut face fericit vre-un om 

resat, nu am mai auzit de dânsul 

sfânta lui mamă, parcă au dispărut din' vieaţă... De 

altfel am şi călătorit vre-o doi ani prin străinătate... 

Cine ştie ce s’au făcut amândoi în timpul acesta ! E 

scurtă, cum vezi, amice, povestirea vieţii mele,—dar 

îngrozitoare; mă apasă pe inimă ; ţi-am spus-o... mă 

simt mai uşurată... Iartă-mă... şi să bem... să bem 

pentru plăcerea de-a trăi şi de-a petrece
Ciocni cu ^Mihaiu şi dădîi pe gât deodată cupa cu 

nectarul spufwos.
— Povestirea dumitale, Zozo, zise Mihaiu, m’a făcut 

să mă încredinţez pe deplin de firea dumitale cea bună
— Ce-mi pasă, amice, de ce mai am bun în suf

letul meu !
— A ! nu zice aşa, Zozo
— Mă rog, dacă vrei 

pentru mai mult timp, nu-mi mai zice Zozo 

dumneata să fiu Zefirina, cum îmi e şi numele
— Aşa îţi voiu zice... Firino... Firinel
— Nu, nici aşa, după cum 

zici... să-mi zici
— Am să-ţi zic Zefiraşule
— Primesc... Dânsul nu mi-a zis nici odată aşa

mai

• » •
aş mai fi 

Dar, ori cât m-am inte- 

El, şi mama lui,
• M

• • *

!• • » •

• • •

• • t
să fim amândoi prieteni,

Pentru• • •

• « •

t • t

îmi zicea Dânsul... Să-mi
• » *

• * •
• » *

XXIX

Chemat în Fălticeni şi de acolo la moşie, pentru 

* afaceri, Mihaiu Ropniţă se mai desmetecl puţin din 

toropeala îndrăgostirii lui de Zozo. O vizită ce făcu 

doamnei Hudici, după întoarcerea de la moşie, n dădu
şi mai mult stăpânirea de sine. x .

Doamna Hudici îi povesti că nepoată-sa Mărgărinta
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Avenian scăpase de boala ei şi că familia sa se află 

în dispoziţiunile cele mai bune pentru dânsul.
Fiindcă gândul tot îi mai erà la Zozo, — care 

par’că-i intrase în sânge,—Mihaiu se hotărî să plece 

la Milano, după Avenieni, cât mai repede.
Aceasta o şi spuse doamnei Hudici în altă vizită şi 

bătrâna îl îndemnă de foc s’o facă.

In adevăr, Mihaiu se duse iarăşi la moşie, îşi orân- 
ciul tot ce aveâ de orânduit ca pentru lipsă mai în
delungată, şi se opri la Bucureşti, numai de curiozi
tate să vadă pe Zozo şi apoi să-şi urmeze mai de
parte drumul, în străinătate.

Abia ieşi pe calea Victoriei după ce se odihni 

puţin în camera-i delà otel, şi se întâlni cu amicul 

Zorileanu, cel care-i dăduse îndemnul ifee-a urmări 

pe Zozo. ţ§--
— Dar bine, Fălticeneanule, ce-ai făcut din ferme

cătoarea Zozo ? ii zise acesta pe. ton glumeţ. Să-i fii 
amant trecător, am înţeles ; dar să te prefaci într’un fel 

de Mântuitor al păcătoasei mironosiţe?
— Ce înseamnă comedia asta de cuvântare a ta, 

Zorilene ?
— înseamnă că Zozo, ţi-e prea de mult amantă; 

înseamnă că nu mai primeşte pe nimeni de când e 

cu tine, iar că, de când ai plecat la Fălticenii tăi, tân
jeşte, te aşteaptă şi te doreşte. Pe onoarea mea, pro- 

vincialule regeneratori Am fost săptămâna trecută pe 

la dânsa,--căci eram, toţi ai noştri, curioşi să vedem 

ce face, ce are de gând ? Am găsit-o citind ; m’a 

primit ca orice fernee cum se cade şi mi-a impus o 

vorbire ad-hoc. îmi vemă să cad jos de transformată 

ce urma să fie. Aşa cum mi-a vorbit de tine, m’a 

făcut să înţeleg că ai prins-o de inimă şi că noi am 

pierdut-o... Păcat! Fie-i ţărâna uşoară însă... căci plă
cute amintiri ne-a lăsat

Zorileanu termină c’un hohot de râs care făcît rău 

lui Mihaiu.
Fără a-i zice Insă vr’un cuvânt de imputare, îi în

tinse mâna şi se depărtă repede.

t • •
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— Iacă un nebun care o să refacă cinstea unei co
cote,—murmură Zorileanu, privind în urma Iui Mihaiu.

Mihaiu sună la uşa Zefirinei cu oarecare emoţiune.
Ea însăşi îl primi, îi întinse mâna foarte priete

neşte, îi primi strângerea în braţe foarte pasionată, 
părând mişcată, şi-l însoţi în salonaş, fără a-i face 
vre-o întrebare asupra întârzierii.

El se grăbi a-i aduce o mulţime de motive.
Ea zâmbi şi-i strânse mâna.
— îmi eră atât de dor însă de a te vedeâ cât mai 

degrabă, că nu ştiam cum să-mi termin afacerile mai 
iute. Aseară am plecat din Fălticeni emoţionat şi acum, 
nu-ţi închipui cu câtă dragoste, cu câtă mulţămire te 
simt lângă mine.

— Eu credeam că n-o să te mai văd, zise ea c’un 
zâmbet trist.

— Cum ? ai crezut asemenea lucru ?
—: Da, Mihaiu ; ce sunt eu pentru dumneata ? dra

goste trecătoare, cum şi trebue de altfel să fiu.
— De ce vorbeşti aşa, Zefiraşule ?
Şi mult timp urmară pe tonul acesta.

Mihaiu rămase în Bucureşti. Serile începuseră a fi 
frumoase; plimbările la şosea deveniră una din dis- 
tracţiunile cele mai plăcute.

Ei amândoi, în trăsura de casă a Zefirinei, se du
ceau pe înserate până la hypodrom.

Ea avea înfăţişarea aşezată a femeiei care iubeşte : 
aveă mişcări adorabile, ale amantei pudice, fericită 
că se simte iubită.

EI, încătuşat cu totul de asemenea aparenţe, se lăsa 
farmecului adevăratei iubiri, neîntunecată de nici o 
umbră din trecut.

Pe la vre-o zece Iunie, în cele de pe urmă, într’unul 
din acele momente de dragoste, cănd omul ia hotă
râri nechibzuite, îi propuse să meargă cu dânsul Ia 
moşie, unde să petreacă toată vara.

Zëfirina primi . foarte degrabă. A doua zi chiar, 
porniră.
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Nici un gând, la el, de ce va zice lumea, de ce 
făceă : nici un cuvânt din partea ei, cu privire la po- 
ziţiunea-i de amantă în casa lui delà moşie.

La una din gările de pe linia Paşcani-Fălticeni, se 
sui In acelaş vagon cu Mihaiu, revizorul şcolar Mân- 
druleanu, care se întorceâ la Fălticeni din inspecţiune.

In coridorul vagonului, se dădură amândoi în vorbă 
de una, de alta, pânăce ajunseră Ia şcoala de pe mo
şia lui Mihaiu.

— Ei, ce zici, îl întrebă Ropniţă, îmi faci plăcerea 
să fii de împărţirea premiilor, în ziua de 24 Iunie la 
şcoala noastră ? Ştii, ca una ce e şcoală mare, model, 
cu doi învăţători... merită să fie încurajată, în deosebi, 
de autoritatea şcolară. De aceea am şi stabilit ziua 
împărţirii, la 24, -în ziua de Sâmzeniix).

— Nu pot veni, cucoane Mihaiu, fiindcă am orân
duit deja o mare sărbătoare şcolară la Măineşti-Plo- 
pilor, tot pe ziua de Sâmzenii. Nu zic că nu sunt 
destule şcoale bune rurale, dar îţi mărturisesc pe con
ştiinţă că, în lunga mea carieră revizorală,. nu am în
tâlnit minune de şcoală ca cea din Măineştii-Plopilor.

— Cum se poate? mal bună chiar de cât şcoala 
de pe moşia mea?

— Mai bună, nu atâta poate ca local, cât ca învă
ţător, cucoane Mihaiu. A făcut minuni acela, cucoane 
Mihaiu.

Şi începîi a-i povesti cè văzuse, cii entuziasmul do
bândit la faţa locului şi care nu-i pierise.

— Ce spui, cucoane 1 făcii Mihaiu mirat. Care va să 
zică Cozmin acela a mlădiat şi pe proprietar să dea 
moşia în posesie a) ţăranilor ?

— El, cucoane Mihaiu, el... De aceea când am fost 
la Bucureşti,-cu raportul meu asupra celor văzute, ani 
rugat pe domnul Ministru chiar să trimită într’adins 
un delegat al Ministerului la împărţirea premiilor. Mi-a 
promis apoi şi domnul Prefect că- o să fie faţă... Mă 
rog, cucoane Mihaiu, îţi mai repet, e o minune.

1) Drăgaica.
2) Cu arendă.
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— D'acă-i aşa, o să viu şi eu, de curiozitate... Nu
mai, tare mi-e teamă că după apucăturile lui, e cumva 
vr’un socialist...

— Socialist ? crezi, cucoane ? întrebă revizorul 
aproape speriat...

— De ! casă de economie, ori bancă populară, moşie 
la ţărani... şcoală de adulţi... toate câte mi-ai spus... 
e curat socialism...

— Ei, ştii că nu m’am gândit la asta, cucoane 
Mihaiu ? zise revizorul, pe gânduri.. — Ori cum, ada- 
ose el după o mică pauză, cu sfioşie, dacă ce face 
el, e socialism, apoi, după roadele culese, socialismul 
nu poate fi aşa de periculos precum il arată unii şi alţii.

— Crezi, cucoane ? făcii Mihaiu cu ironie... Dumneata 
nu ştii că înlocuirea proprietăţii mari prin proprietatea 
colectivă, e visul socialismului popular... şi Cozmin 
al dumitale tocmai la un fel de proprietate colectivă 
a ajuns, făcând pe ţărani posesorii proprietăţii mari 
a lui Avenian.

— Acuma, cucoane Mihaiu, o să vii şi o să vezi... 
Eu nu mă prictp la agricultură; eu sunt omul şcoalei 
şi m’am minunat de progresul şcolarilor lui.

Venise împrejurarea să vorbiască de Avenian.
Câteva momente se gândi la Marioara şi o văzu 

aşâ cum eră în seara faimosului concert, şi par’că avu 
nu ştiu ce sensaţiune de plăcere, de dor şi de regret.

îşi întoarse însă, fără voie, privirea în despărţirea 
de vagon în care venise, şi când întâlni ochii mari ai 
Zefirinei cari par’că îi aşteptau acea privire ; şi când 
îşi dădîi seamă de această frumuseţe în deplina ei 
desvoltare, frumuseţe pasionată şi împătimitoare care-i 
aparţinea, — sensaţiunea mai mult fizică ce avu, 11 
făcii să uite pe Avenieni.

Se apropiă de Zefirina cu atâta pornire de dragoste, 
că mai ar fi sărutat-o, de n’ar fi fost revizorul în 
dreptul lor, în condor.

îşi strânseră mâna însă şi începură a’şi vorbi pe 
şoptite.

'É
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XXX

Acum că vacanţa începuse, Cozmin se ocupa ziua 
( întreagă numai cu trebile moşiei.

Rapiţa eră aproape toată secerată şi treerată, pe un 
timp foarte priincios, pentru marea bucurie a sătenilor 
cari începeau să-şi vadă cu ochii o parte din vis.

Trudit, dar adânc mulţămit, când seara începea să 
se lase, Cozmin se lungia pe rogojina de pe prispă 
şi la dulcea aburire a vântului, fumâ, gândindu-se la 

'Marioara, visâ deştept un vis negrăit de frumos pe 
care şi-l hotărâse de neîndeplinit.

Marioara nu-i mai scrisese...
Dar cea din urmă a ei scrisoare abià erà delà 6 

Iunie... Abià o primise de vre-o zece zile şi déjà i sei 
păreâ că trecuse timp îndelungat de atuncea...

Şi-i zisese ea, în acea scrisoare, că-i va seri numa 
: când va simţi că dorul de el o sugrumăt

oare când va fi aceea ?
Acum el se obişnuise cu ideea că n’o să mai re- 

vază pe Marioara. începuse a se încredinţâ că dânsa 
o să treacă cu încetul, — chiar de nu va mai iubi alt 
bărbat, — delà dorul pentru omul drag la acea sim
ţire vagă cu care se deprinde depărtarea, simţire ce 
nu este uitarea, dar nici amintirea vie şi chinuitoare, 
însăşi suferinţa lui se făcuse liniştită, — cum după 

j. anume răni se face semnul lor care doare numai 
! dacă’l apeşi.

’ > Durerea aceasta chiar, nu-i mai erà nici dânsa în- 
1 atât de supărătoare, pe deoparte fiindcă munciâ 

r poarte mult, pe de altă parte fiindcă erà foarte mul- 
'•* ţămit de opera lui, ce din ce în ce se concretiza mai 

iv tare.F Simţiâ că domneşte în jurul lui un aer de bună în
ţelegere, de hărnicie inteligentă, mai de regenerare 
■ deplină a firilor ; se simţiâ punctul central în jurul 

căruia se mişcau adevărate voinţi cu conştiinţa fiinţii 
’Jpr; vedeâ şi un început bun al rezultatului material 

- «nai, promiţător a fi la înnălţimea stării morale,^
8
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Şi acestea toate, într’un timp relativ îndestul de 
scurt.

Ii părea bine că găsise în sătenii Măineşteni pământ 
primitor în care s’au răsădit şi au crescut aşâ degrabă 
ideile lui ; îi păreâ bine şi de energia lui că nu scă
zuse nici o clipă pentru a semănâ alături cu grâul 
speranţei, firul neîncrederii.

Cu toate acestea, şi o părere de rău se strecură 
printre aceste simţiri alinătoare.

De ce aşa venise lucrul, ca că fie silit să plece 
prea curând din mijlocul acestui mic raiu al său ? j

După trei ani trebuia să se ducă, pentru a lăsă pe 
Avenian să se întoarcă.

A-l face pe dânsul să se depărteze de ce eră al lui, 
pentru ca el să rămâie, buna lui creştere, faţă cu Ave
nian, şi starea sufletească a Iui faţă cu Marioara, nu 
i-o învoiau.

De unde visase să facă din satul Măineşti o cetate 
puternică de luptă economică, în jurul căreea să se 
strângă, pentru a o împuternici şi mai tare, judeţul 
întreg şi poate chiar Moldova întreagă, eră nevoit să-l 
lase destul de binişor pregătit, nu e vorba, însă ca o 
insulă izolată pe care valurile oceanului de interese 
megieşe, o s’o bată în toate zilele, silind-o abia să se 
ţie pe sine, şi nici de cum să se poată întinde.

Par’că erâ un fel de fatalitate, ca anume întâmplări 
să-şi facă drum printre planurile lui şi să nu-1 Iaso a 
şi le complectă cu totul.

Ii trebuiă dar o desfăşurare de energie îndoită.
De partea lui, nu se temea că nu va face-o ; însă 

aceia pentru cari el eră gata s’o cheltuiască, vor puh 
fi atât de tari în cât să-l urmeze fără de şovăire, li* 
cât să facă şi ei mult în acest puţin timp ?

începuse o noapte de vară- atât de senină şi cu 
strălucire de stele atât de vie, cum trebue ca să nu te 
mai saturi şi ca să nu te înduri a te dă somnului,^

Dinspre pădure porniau uşoare suflări răcoroase, în 
care se amestecă acea feluritate de miroase plăcute, . 
ce dă unor nopţi din Iunie un farmec deosebit.
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Pare a fi ora de odihnă pentru întreaga fire, şi to
tuşi câte mii de vietăţi, cu purcederea nopţii, încep 
a-şi răsfăţâ vieaţa; şi totuşi mişcarea lor, glăsuirea 
lor alcătuesc pentru noi tăcerea universală, privitoare 
gândurilor ce se doresc visând.

Sta de mult Vidor în acea amorţeală dulce, când 
câinii se ridicară amândoi deodată, ciulind urechile, 
gata să latre.

Nişte paşi se auziau pe drumul bătut ce lungiâ o- 
grada. Victor simţi şi ascultă.

Paşii se opriră lângă poartă; câinii săriră cu lă
trături violente.

— Cine-i ? întrebă Victor, şi se ridică.
— Om bun... răspunse un glas. M’a trimis primarul 

c’o hârtie la dumneata, domnule Cozmin.
— Acum, noaptea ?
— Acuma, că acum a venit poştaşul delà târg şi 

s’au strâns toţi ai noştri la primărie. '
Victor luă hârtia, — iar strejarul ce-o adusese se 

depăită.
Primarul făcea cunoscut formal, învăţătorului, că 

pentru împărţirea premiilor în ziua de 24 ale acelei 
luni, domnul Prefect, Revizorul şi un delegat al Mi
nisterului Instrucţiunii trebuiâ să fie în comuhă.

— Asta delà Revizor a pornit, îşi zise Victor...
Apoi, comunicând doamnei Cozinin vestea, îşi spuse 

gândul :
— Oficialismul ăsta nu mă încântă deloc... Dacă a 

plăcut revizorului silinţile mele, mă tem că n’or să 
placă înaltei Stăpâniri... ; mă tem că o să porniască 

.de undeva niscare-va măsuri care să’mi zădărniciască 
munca...

— De unde e bănuiala asta, Victore?
— De unde? Nu din presimţire numai, ci şi din 

cunoştinţa aşa ziselor principii după care se călăuzesc 
diriguitorii Societăţii... Ceva nou îi înspăimântă tot
deauna. Dar când acest „ceva nou“ tinde a schimbă 
oarecum însăşi temelia pe care dânşii îşi clădesc po- 
ziţiunea şi averile, atunci spaima îi face răsboinici şi 
nu te vor cruţă de nici o lovitură care te-ar răsturnă
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şi te-ar nimici cu apucăturile tale de emancipare, cu 
tot. Adă-ţi aminte de ce întâmpinam dincolo. Insă, 
fiindcă eram însumi proprietar, om cu dare de mână, 
nu mă puteau lovi cu brutalitate.

Aci sunt învăţătorul, una din spiţele maréi roţi 
Statului ; aci sunt şi mai mult încă „Străinul în ţara 
lui“ omul sărac care abia trăieşte din puţinul agonisit... 
Lovitura o să le fie aspră şi fără multă gândire. O ! 
dar să nu socoteşti, dragă mamă, că asemenea lovi
turi mă fac sfios, ori mă îngrijesc... pentru mine. Mă 
vor amărî, de vor veni, numai fiindcă n’o să-mi îm
plinesc scopul..

— Poate vor fi oameni cuminţi, Victore mamă...
— Iţi voiu spune eu, de îndată ce îi voiu vedea, 

câte parale le face cuminţia.

In ziua de 24 Iunie, şcoala şi primăria erau numai 
ghirlănzi şi steaguri.

In sala cea mare, în locul catedrei, se afla o masă 
lungă, acoperită cu două mahrame mari foarte frumos 
ţesute şi înflorate.

Intr’o parte, premiile pentru băeţi ; într’alta, premiile 
pentru fete.

La mijloc, două vase de porţelan, delà curte, cu 
flori tot de acolo.

Păreţii, în mare parte, erau acoperiţi cu desenuri şi 
cu lucrări de mână ale băeţilor şi fetelor : pălării de 
pae şi de papură, coşuri, cofe, lopeţi, şiştare, etc.

Curat şi simplu, ca înfăţişare întreagă.
Dar/câte inimi băteau mai tare, întru aşteptarea orei 

când, faţă cu oamenii mari delà târg, aveau să-şi. 
primiască răsplata deosebirii la muncă !

Disdedimineaţă se începu fierbere şi mai neobiş
nuită, în sat.

Cărările şi drumurile spre Măineşti se împestriţau 
de puncte mişcătoare, care se tot măriau cu cât se 
apropiau de sat.

Pe jos, în căruţe, în trăsuri, veniau atâţia şi ataţia 
de prin sate mai de departe chiar.

a
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Doar se svonise că eră să fie „lucru mare“ în 
Măineşti. *

Ograda rateşului de pe malul iazului gemù în cu
rând de căruţe şi trăsuri ; în curând piaţa şcoalei în
cepu să se umple de săteni şi de răzaşi mai cuprinşi.

Consilierii comunei erau în neastâmpăr cu sfială.
Primarul cu mai mulţi fruntaşi purceseseră călări să 

întâmpine pe Prefect.
In casa proprietarului, deşi absent, se făcuseră pre

gătiri pentru masa de prânz.
Doamna Cozmin se osteniâ de vre-o două zile deja 

cu orânduirea celor trebuincioase.
Ziua începuse de grabă a fi călduroasă, promiţând 

înăbuşală chiar.
Vântul par’că nici nu trăia ; cerul par’că nici nu cu- 

noşteâ ce va să zică pată de nor.
Linişte, sus ; neastâmpăr, curiozitate şi sgomot ca 

de roiu de albine, în sat.

Pe Ia orele nouă, patru trăsuri intrară în- ograda '• 
proprietarului : erau domnul Dănăriciu, prefectul ; dom
nul Dinu Stratomir, inspector şcolar; domnul Latici, 
sub-prefectul ; domnul revizor şcolar, domnul director 
al prefecturii, domnul Mihaiu Ropniţă, un senator şi 
un deputat, guvernamentali, şi medicul plăşii.

Sătenii Măineşteni, strânşi de laturile drumului ce 
duce la curte, primiră cu urale pe musafirii comunei.

In capul scării, părintele Stratomir, Victor Cozmin 
şi doamna Cozmin, le urară bună venire.

Părintele Stratomir, mai să pice din picioare de 
bucurie că-şi vede feciorul, pe domnul inspector, tri
misul ministerului.

Erâ o surprindere foarte neaşteptată ; eră o bucurie 
negrăit de dulce.

Şi când fiul îi întinse mana cu oarecare înfăţişare 
de om mare, bătrânul mai se simţi pornit să-i sărute 
el mâna.

— Şi să nu mă vesteşti, Dinuşor tată... îi şopti 
preotul...

Domnul Inspector îi răspunse, încet, a scăpare :

\
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— O să vorbim noi, mai târziu, şi urmă pe Prefect...
Intre sătenii din ogradă eră şi o femee, mărunţică 

la statură, cu chip blând, îmbrăcată simplu...
Părintele Stratomir se apropiă repede de dânsa şi 

o văzu cu lacrimi pe obraz.
— Dar ce ai, preuteşică ?
— L’ai văzut, părinţele ?... Ai vorbit cu el ? Este 

Dinu nostru, nu-i aşa? Doamne, par’că-i soare, aşa 
s’a făcut de falnic...

— Este Dinu nostru, preuteşică suflete... O să-l 
vedem mai târziu ; haide... du-te fuguliţa acasă şi gă
teşte de-ale gurii... şi găteşte-i pat de odihnă.. Haide, 
preoteşică, haide...

— Doamne, de mult nu l’arn mai văzut, Doamne.
Şi, biata mamă. cu inima par’că friptă de bucurie,

porni, neputându-şi opri lacrimile...
Iar printre săteni, prinse a sburâ din gură în gură 

vorba că : între „boeri“ erâ şi feciorul părintelui Iancu.

— Domnule Prefect şi domnule Inspector, vă cer 
voe cu respect să vă prezint pe domnul învăţător 
Cozmin... zicea, în timpul acesta, revizorul...

— Am auzit lucruri mari de dumneata, răspunse 
Prefectul, cu toată importanţa înaltului său post..

Inspectorul îl măsură pe Cozmin cu nişte priviri 
nu tocmai prietenoase.

— Domnule Prefect, luă cuvântul Cozmin, oricât
de mult am face, tot puţin este, când ne gândim la 
puţina noastră putere, într’o sferă de activitate de a- 
semenea cu puţin cuprins. .

— Ori cum, răspunse Prefectul, dumneata ai întins
activitatea mai mult decât se credeâ posibil, pentru 
un sat... , .

— La Minister, se vorbeşte de dumneata, domnule 
învăţător, cu mult interes, zise inspectorul... privindu-1 
de pe înălţimea treptei salé de învăţământ.

— Vă mulţămesc pentru bine-voitoarea atenţiune ce 
se dă inteligenţei săteanului şi hărniciei luj... răspunse 
Cozmin. Munca mea nu e nimic, în cumpănă cu dorul 
lui de a se cunoaşte, de a învăţa şi de a fi de folos...
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După câteva cuvinte încă din partea Prefectului, 
Cozmin îşi cerii voe să se ducă Ia şcoală.

— Are înfăţişarea unui om foarte cum se cade... 
zise Prefectul...

— Mie îmi pare că e mai mult un ambiţios care 
vrea să-şi deschidă cale, prin popularitate între săteni, 
zise inspectorul...

— Mie îmi face efectul unui om care e mai mult 
decât ceea ce se arată a fi... zise Ropniţă.

— Mai aş crede şi eu una ca asta grăi deputatul, 
după felul cum ne-a vorbit... Cuvintele lui spun foarte 
mult, dacă le-ai drămui bine.

— Acuma să vedem ce a făcut, încheia Prefectul... 
şi se apropiă de senatorul care ceruse dulceaţă.

— Mă rog, de unde este omul ăsta ?. întrebă Rop
niţă pe revizor.

Revizorul povesti, în scurt, ce ştia delà, primar.
— E ceva ascuns în vieaţa lui, — zisejnspectorul...
— De altfel, ce ne interesează vieaţa lui trecută? 

grăi deputatul. Mie îmi e simpatic...
— O ! prea simpatic, ziseră directorul prefecturii şi 

medicul de plasă.
Părintele Stratomir pândiă, pe lângă uşă, doar să 

poată vorbi ceva cu fiu-său.
Inspectorul, ori că-1 vedeâ, ori că nu-1 vedea, părea 

foarte ocupat în vorbă când cu deputatul, când cu 
revizorul, când cu senatorul.

In cele de pe urmă, iată-i pe drumul şcoalei.
Ii miră pe toţi mulţimea de lume ce umpleâ liniile 

satului şi mai ales piaţa şcoalei.
— Venirea dumneavoastră, domnule Prefect, i-a atras, 

zise sub-prefectul.
In piaţă mulţimea îi primi cu strigăte călduroase 

de ura !...
Pe prispa şcoalei, Cozmin, în mijlocul băeţilor şi 

fetelor ce-i alcătuiau corul, ridică braţul de cum văzu 
pe musafiri că s’au urcat acolo, şi corul începù imnul 
scris de el, anume pentru sărbătoarea premiilor.

In toată acea mulţime se făcu tăcere într’o singură 
clipă...

« '

l
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Dintr’un pianissimo dulce care păreă şoaptă de de
parte, muzică se făcu treptat puternică, bine curgătoare, 
de o întregime minunată ca execuţiune...

La punctul cel mai înalt se suspendă deodată şi 
şi se pierdù în dulcele pianissimo delà început, pentru 
a reîncepe şi a se termină cu un „allegro vivace“ de 
mare frumuseţe melodică.

Cei de faţă, în deajuns cunoscători, delà mirare 
trecură repede la admirare şi la plăcerea de-a ascultă .
cu drag.

Când corul termină şi braţul maestrului se lăsă în 
jos, musafirii orăşeni aplaudară cu însufleţire,—aplau
zele trecură ca un fior în mulţime şi se prefăcură 
într’un ura ! prelung plin de vioiuciune.

— De cine e muzica ? întrebă Prefectul pe Cozmin.
— De un diletant necunoscut, domnule Prefect... 

răspunse Cozmin c’un zâmbet.
— E de dânsul, şopti revizorul la urechia inspec

torului, care-şi făcu din sprincene două accente cir
cumflexe, în semn de mirare ironică.

înalţii musafiri intrară în sală, unde învăţătoarea le 
fu prezintătă de revizor

Sala eră aproape plină de cei veniţi mai din de
părtare.

Cozmin îşi orândui corul ; învăţătoarea orândul pe 
şcolarii ce nu erau în cor ; din lume mai intră cât se 
mai putu.

Cozmin începu cuvântarea, adresându-se către auto
rităţi întâi, apoi părinţilor şi în urmă copiilor.

N’a fost un discurs banal, — obişnuitul discurs de 
mântuială al unor asemenea sărbători.

Á fost o lămurită dare de seamă a hărniciei copiilor 
din anul şcolar ce era la capăt, o ochire aruncată 
asupra stării înfloritoare a comunei ; un quasiprogram 
a ce sătenii doriau să se facă pe viitor.

El, omul care pusese totul la cale, rămânea în 
umbră. Totul se datoră priceperii şi voinţii de pro
păşire a Măineştenilor.

Cunoscuta lui simplitate, în înfăţişare ; obişnuita lui 
putere de-a strecură în inimi, ce spunea ; căldura suf-
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letului său mare, isvorâtă din nemărginita-i dragoste 
pentru popor,—lumina ce-i învioră chipul şi împrăştia 
raze asupra ascultătorilor,—acestea toate fură farme
cul noutăţii lucrului pentru cei ce nu-1 mai auziseră pe 
Cozmin cuvântând.

Prefectul, bună fire de altmintrelea, răspunse cu în
sufleţire şi aduse laude sincere învăţătorului pe care-I 
numi : „cu adevărat apostol al culturii naţionale“.

Inspectorul, făcîi critica programului de muncă 
pentru viitor, căutând să stabiliască oarecum că, 
şcoala de adulţi, banca populară şi mai ales plugăria 
laolaltă a proprietăţii mari, sunt întreprinderi îndrăs- 
neţe care nu pot aveă izbândă. Adresă apoi mulţămiri 
învăţătorului „excelent“ pentru lucrul manual şi pentru 
muzică, — şi le adresă cu oarecare • căldură pentru a 
acoperi reaua impresiune ce simţi că produsese în 
mulţime, critica lui.

Corul intonă „Hora Unirei“.
In tot acest timp Mihaiu Ropniţă nu-1 mai slăbiâ 

din ochi pe Cozmin.
Nu ştia de ce,—însă vorba revizorului către inspector 

că muzica imnului era de Cozmin,—îi făcuse o impre
siune ciudată...

Pe urmă, chipul lui Cozmin par’că-i rechemă amin
tirea vagă a unui chip asemănător ce văzuse cândva... 
Unde şi când ?

Aci memoria îi refuză ajutorul cu încăpăţinare.
Se încredmţă din ce în ce însă că nu-i eră cu to

tul necunoscută figura aceasta.
Apoi, supt înfăţişarea simplă a învăţătorului,—după 

cum mai observase el în casa proprietarului şi după 
cum întărise şi deputatul,—eră o personalitate cu totul 
alta : eră o putere

Cu drept cuvânt zisese inspectorul că : în vieaţa aces
tui om eră ceva ascuns...

Un interes, nelămurit încă, în punctul lui adevărat 
de purcedere, dar stăruitor, îl făcii a se hotărî să-l 
poftiască pe Cozmin, pentru seara aceea, la masă, Iá 
moşia lui, unde trebuiă să mănânce şi să doarmă teţi 
musafirii cu care venise aci.
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După ce corul termină „Hora Unirei“, urmă scurtă 
pauză.

Parte din băeţi înaintară cu doi paşi şi începură pe 
două voci o foarte drăgălaşă bucată :

Sună clopotul. E ceasul 
Către şcoală să plecăm j 
Iute cartea, iute pasul,
Eată şcoala: să intrăm.

Bună, banca ne aşteaptă ;
Nici simţim când anu-i dus;
Anul trece şi ne’ndreaptă 
Către clasa de mai sus . . .

Eat’al şcoalei steag . . . E ceasul 
Sărbătorii ce dorim :
Fruntea sus şi iute pasul 
Premiile să primim . . .

Sună goarna . . . E momentul.
Câţi la sorţi acum am tras
Să£plecăm, la regimentul
Ce ne chiamă, iute’n pas!

Puşca, sabia ne-aşteaptă :
Unu, doi ! Şi pasu rar . . .
Pentru vieaţă calea-i dreaptă:
Şi la plug, şi militar !

Uite-al Ţărei steag ... Cu bine
Salutare tricolor!

• Sfânt simbol vedem în tine;
„Patria şi-ai ei onor! . .

Corul întreg repetă strofa din urmă, apoi împărţi
rea premiilor începu.

Premianţi erau aproape toţi băeţii din- clasele Iui 
Cozmin, premianţi pentru învăţătură, pentru aplecare 
deosebită la muzică, la lucrul manuál, la desemn, la 
priceperea mai inteligentă în ale plugăritului.

Sărbătoarea se încheiă cu imnul: „Trăiască Patria“ 
care însufleţi cu deplinătate pe oamenii Stăpânirii.
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Toţi strânseră Iui Cozmin mâna cu prietenie şi-I 
felicitară.

Prefectul ÎI rugă să vie la masa lor delà curte.
Când să iasă inspectorul din clasă, părintele Stra- 

tomir îi ţinti calea.
— Dinulë tată, nu mergi acasă, că tare te mai aş

teaptă mă-ta... îi zise încet, cu dragoste în priviri, cu 
glas tremurător de bucurie.

— După masă, tată,—după masă,—răspunse el cu 
grabă. Se supără Prefectul dacă voiu lipsi de Ia masa 
delà curte...

— Bine, tată, bine. O să-i pară rău mume-ti dar o 
să-i spuiu că n-ai putut... Dar după masă, vii dragul 
tati,—vii ?

— Viu, fireşte.
Şi, domnul inspector se depărtă repede, ca să ajungă 

ceata oamenilor mari din care făceă parte de-a dreptul.

XXXI

Din jos de Măineşti-Plopilor, se făcea un drum 
mare peste deal, prin o pădure seculară de stejari.

Pe acolo apucară, însoţite de călăreţi, trăsurile mu
safirilor comunei Măineşti, afară de medic, chemat la 
un sat în care anghina făceă victime.

Oricât se silise Cozmin a nu primî poftirea lui Rop- 
niţă, nu fusese cu putinţă să nu cedeze stăruinţii 
acestuia. Ba încă se află acum în trăsura lui.

Tot drumul până la conac, lângă un izvor, şi de 
acolo până la moşie, Ropniţă, destul de bun vorbitor 
şi el, o duse într’o necurmată şi variată discuţiune cu 
Cozmin.

In adâncul lui, Mihaiu simţiă imboldul ciudat al 
unei aversiuni pentru Cozmin; şi totuşi din plăcerea 
convorbirii cu dânsul, îi rămânea din ce în ce şi un • 
sentiment de prietenie pentru el.

Descoperiă din ce în ce în Cozmin un om cult, 
foarte serios, mai presus de modesta înfăţişare, par’că 
voită, ce-şi dă.
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Şi par’că-i venia pe vârful limbii să-l întrebe : cine 
este, ce trecut s’ascunde supt perii albi delà tâmple, 
in uşoarele încreţituri ce se zăriau ici colo pe chipul lui ?

aduse aminte însă că eră oarecum om politic, 
bucăţică de diplomat ; prin urmare, că a merge prea 
repede în unele împrejurări, nu însemna nici dovadă 
de tact, nici izbândă.

Victor Cozmin îi pricepea însă curiozitatea ce-1 chi
nuia, după unele mişcări, din unele priviri.

Şi fiindcă orice încercare pe lângă el, în direcţiunea 
aceasta, nu ar fi avut nici un rezultat, pentru a-şi răz
bună oarecum, Cozmin aduse vorba aşa încât. Ropniţă 
să poată vorbi de el...

Şi Ropniţă vorbi...
Firul se începu delà plugăria moşiei Măineşti în 

„ciudatele“ condiţiuni din prezent,
— Ciudate, în adevăr, repetă Mihaiu, şi, te asigur, 

domnule Cozmin, că eu n’o să urmez calea dumiţale 
pe moşia asta, întrucât priveşte plugăria. Voiu apela la 
dumneata să urmezi, şi pe viitor, a fi făclie pentru 
săteni, a-i lumina pentru o vieaţă mai inteligentă, însă 
economiceşte să depindă tot de marii agricultori cari 
sunt şi trebuie să fie, individualiceşte, o forţă...

— Nu vi se pare dumneavoastră, domnule Ropniţă, 
că vedeţi greşit? Individul poate fi forţă capitalistă, 
dar nu va fi număr şi braţe. Aceasta e o parte a lu
crului. Altă parte, cea mai adevărată, cea mai practică 
şi cea mai de vieaţă pentru ţară şi naţionalitate, e ri
dicarea sătenilor cu orice preţ. Astăzi sunt cu totul 
demoralizaţi atât de străinii cari caută să-şi facă averi 
în scurt timp, tâmpind pe săteni şi scurgând pământul 
prin producţiune silită ; sunt demoralizaţi şi de ro
mânii cari nu vor să vadă mai departe de obiceiurile 
trecutului, deprinşi cu trista idee de : „boer“ şi -de 
„ţăran“, ceea ce înseamnă aproape stăpân şi rob pe 
vieaţă. Iată de ce trebue să dispară şi asemenea idei şi 
exploatatorii români sau străini. Să-l redăm pe ţăran, 
tării Iui, şi ţara, celui ce are, mai mult ca oricine, 
drept la dânsa. Şă facem din ţărani mici forţe capi
taliste, din sate mici ceptruri de cultură şi de hărnicie

!
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economică... Să creăm din ei negustori şi industriaşi, 
cel puţin în marginea necesităţilor lor locale... Ei fiind 
plugăritorii moşiilor mari, am avea şi pe proprietarii 

•capitalişti mari, şi pe ţăranii capitalişti mici, iar o 
spuză întreagă de străini n’ar mai dă năvală să facă 
averi şi să le treacă peste graniţă.

— Dar dacă ţăranii, îmbogâţindu-se, ar cumpără 
moşiile mari şi le-ar împărţi ? Unde ar mai fi propri
etatea mare ? Capitaliştii mari ?

— Eu, de-ocamdată nu vorbesc, domnule Ropniţă, 
decât de acei ce-şi arendează moşiile, fie particulari, 
fie Stat. Iar dacă am ajunge la vânzarea acelor moşii, 
produsul vânzării va rămânea capital mare, în mâna 
particularului, care, dacă va voi să trăiască de pe 
urma Iui în lene va puteâ trăi din el; — va voi să-l 
măriască, se va apuca de industrie — şi nu poţi zice 
că n’avem nevoe de ea. întrucât priveşte că proprie
tatea mare agricolă se va împărţi sau va rămâneă tot 
proprietate mare sau colectivă,—unde vezi răul ? Răul 
c numai în închipuirea noastră, domnule Ropniţă... Ne 
e frică să vedem liberi şi puternici pe aceşti ţărani 
şi nu ne găndim că ei fiind puternici şi liberi, puter
nic va deveni şi Statul. Aş aveă multe însă de zis 
pentru a vă convinge cel puţin, dacă nu şi pentru a 
vă hotărî să lucraţi în această direcţiune... Dar o să . 
mai vorbim. Voiesc numai a vă lăsă timp să mai cuge
taţi asupra lucrului...

— Eu mă mir cum ai putut convinge pe Avenian ? 
zise Ropniţă.

— Cum sper că y’aş convinge şi pe dumneavoastră, 
o mai repet,—şi cum v’aş fi convins déjà, dacă aţi fi 
fost proprietar al Măineştilor.

— Sper că n’o să mă poţi convinge, eând voiu fi...
— Adevărat. îmi aduc aminte că aţi mai zis-o a- 

ceasta, supt altă formă, când am început a vorbi de 
lucrul acesta.

— Aş fi chiar, în ora de faţă, proprietarul Măineş
tilor, dacă boala doamnei Avenian nu^r fi luat carac
terul grav care i a silit pe toţi să plece în străinătate. 
Domnişoara Marioara Avenian îmi e promisă.
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Cozmin nu făcu nici o mişcare ; nu zise nici un 
cuvânt. Ropniţă se uită la el.

— Cufundat in utopiile dumitale aşa de frumoase, 
nu ai avut ocazie să auzi, poate, de proectul acesta • 
al lui Avenian.

— Nu, domnule Ropniţă.
— Dar pe Marioara, ai văzut-o ?
— La conferinţele mele delà şcoală, da ; Ia biserică, 

de asemenea.
— Nu e aşâ că e încântătoare?
— Sunt de părerea dumneavoastră.
— Am intenţiunea să plec în străinătate după dum

nealor. Aştept numai să mi se scrie unde se vor aşeza 
pentru vară...

ropniţă tăcu şi rămase gânditor, cu privirea întu
necată.

Dacă ar fi avut darul să pătrundă nepăsarea apa
rentă a lui Cozmin, s’ar fi înspăimântat şi uluit de 
furtuna ce bântuiâ sufletul acestuia.

Să-i vorbiască altul de Marioara,—şi cine? tocmai 
Ropniţă cel nesuferit de dânsa ; să-i vorbiască cu 
acea îngâmfare şi încredere în sine ; să fie cu putinţă 
ca altul s-o vadă şi el nu?...

Asemenea idei îi răvăşiră fiinţa întreagă într’atâta, 
că bucuros Tar fi azvârlit pe domnul Ropniţă din 
trăsură şi i-ar fi strigat ; nu, imbecilule, nu o vei luă 
pe Marioara ; ea nu va fi a ta... La mine, mă înţelegi 
tu,—la mine, învăţătorul satului Măineşti, dacă aş zice 
un cuvânt, acea copilă încântătoare ar veni tremurând \ 
de bucurie, fericită cum n’ar fi alta, să mi se arunce 
în braţe I

Şi o licărire de triumf trecu în privirile lui...
In timpul acesta, Ropniţă, dintr’o necugetată pornire 

deşartă, pentru a-şi dă ifos faţă cu Cozmin, îşi suf- 
lase singur în spuză şi îşi descoperise situaţiunea : 
pe de-o parte legat prin cuvânt de Avenian, pe de 
altă parte cu amanta în casă... şi unde ? la moşie 
unde poftise atâţia ochi cari puteau să vadă, atâtea 
capete care puteau bănui, atâtea guri care puteau să 
bată toba... supt pecetea tainei.
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Cum de nu-i trecuse lui prin minte aceasta, în mo
mentul când îşi luase hotărârea de a face pr recere la 
moşie la el ? .

Intr’anume clipă când trăsura se săltă Ia un hop, 
Ropniţă se întoarse la starea de fajă şi urmă convor
birea cu Cozmin.

Convorbirea fù însă foarte fără chef din partea Iui 
Cozmin, căruia încă nu-i trecuse ciuda pe Mihaiu.

începuse a da în-deseară când trăsurile intrară în 
satul Hoiseni, aşezât la poalele unui deal foarte înalt.-

Se mai răcorise puţin, soarele ajunsese după nişte 
nori negri ale căror margini păreau tivite cu fir de aur.

Noaptea se vestiâ frumoasă.
Casa lui Ropniţă, foarte mare, înaltă, cu un singur 

cat, îşi aveâ faţa acoperită în întregime de verdeaţa 
plantelor agăţătoare.

Delà intrarea cea mare, o sală largă străbătea casa 
d’a-lungul până la încăperea din fund care erâ sala de 
mâncare pentru musafiri.

— Va să zică, suntem la tine, între băeţi, cum am 
zice, grăi Prefectul.

— Aproape ca între băeţi, răspunse Ropniţă.
— Cum aproape, blestematule ? Ai vre-o bibică cu 

tine ? râse senatorul trăgându-se de barbişon.
— St... zise Ropniţă. E o vară a mea din Bucureşti, 

al căruia bărbat se întoarce mâine ori poimâne din 
Iaşi, unde are un proces.

— Asta nu ne poate împiedecă să-i ciupim puţină 
carte... în mod foarte respectuos... zise Prefectul.

— Mai ales, susţinu senatorul..., clipind din ochi.
Ropniţă îi pofti în salonul mare, vechiu ca mobilare,

dar foarte curat... şi se duse pentru ă-şi împlini dato
riile de gazdă.

Salonul acesta, cu portrete care înfăţişau bătrâni 
învestmântaţi oriental ; — cu oglinzi bogate şi grele, 
cu sofale pe care erau arucate-şaluri scömpe de Ţa- 
rigrad, cu covoare de Persia pe păreţi, — îţi rechemau 
vremuri când Fanarioţii dictau şi schimbau vechiurile 
obiceiuri româneşti ; când în locul vredniciei şi dem-
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nităţii personale întronau slugărnicia şi linguşirea ; 
când în locul dragostei de {ară, de popor şi de limbă, 
făceau să se desfăşure ca un fel de fală : grecizarea 
numelor şi dragostea de limba grecească, ura de cele 
româneşti, setea după măriri şi averi prin înjosiri 
şi siluiri de tot felul.

Candelabrul plin cu lumânări, punea în lumină 
chipuri aspre cu nasuri aquiline, cu bărbi mari, cu 
priviri viclene ; chipuri femeeşti de-o frumuseţe plină 
de cochetărie.

Toate păreau că poartă aceiaşi pecete : desfrâul.
In timp ce ceilalţi, se împrăştiau prin celelalte încă

peri, convorbind, Victor privia cu deamânuntul toate 
ale Salonului şi părea că umblă să aşeze spiţele nea
mului al cărui urmaş era Mihaiu Ropniţă.

Se înghesui apoi într’un colţ şi se adânci în gân
duri şi cugetări asupra trecutului ce i se iviâ par’că în 
toată uricioasa lui destrăbălare...

Tresări când un servitor intră cu o tavă plină cu ceşti.
După dânsul intrară şi ceilalţi musafiri împreună cu 

Ropniţă.
— Masa e gata, zise el, însă o să fim cu adevărat 

între noi. Varâ-mea e indispusă.
— A 1 a 1 a I asta nu se face, strigă senatorul.
— Mă, să nu fie altă drăcie, râse Prefectul.
— Poate să se arate mai târziu, dacă i-a trece, răs

punse Ropniţă.
— Atunci... în sănătatea doamnei... cum Ii zice ? în

chină Prefectul...
— Zefirina Amăriceanu...
— In sănătatea doamnei Amăriceanu, închină şi 

senatorul.
Dacă s’ar fi luat seama tresăririi şi îngălbenelii lui 

Cozmin, la auzirea acelui nume, toţi l-ar fi privit cu 
cea mai mare surprindere.

Dar ei ciocniau, în timp ce Victor stâ încăJcu ceaşca 
în mână... şi priviâ... unde ? se părea că la unul din 
portrete. * . , AX

Ropniţă prinse de veste după ce umplu încă odată
ceştile.

i •
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— Dar bine, domnule Cozmin, dumneata nu cioc
neşti cu noi ?

Cozmin făcu o silinţă asupra-i, zâmbi şi răspunse 
totuşi cu glas puţin înnecat :

— Bucuros.
Masa se începu şi se urmă cu veselie zgomotoasă, 

mai ales că-şi făcură ivirea şi nişte lăutari destul de 
bunicei.

— Dumneata nu prea petreci, domnule Cozmin, îi şopti 
într’un rând Ropniţă, şi-mi pare rău. Mi-ai devenit sim
patic. Cum aş tace ca să petreci şi dumneata ?... Pari 
trist...

— Mulţămesc de bunăvoinţă. Nu sunt trist, domnule 
Ropniţă, dar firea mea nu este prea comunicativă, în 
afară de obişnuitele mele ocupaţiuni.

— Voeşti să ordonăm lăutarilor vr’un cântec mai pe 
placul dumitale ?

— O ! nu, de ce ? La veselie trebue cântece vesele... 
zise Cozmin.

Totuşi Mihaiu făcu semn lăutarilor să tacă.
— Ia ascultaţi, mâi ; ştiţi voi să cântaţi ceva fru

mos, vre-o romanţă ? Dar bine s’o cântaţi, că uite, dom
nul ştie muzica...

— Apoi, boerule, sărut mâna, cum ştie dumnealui, 
nu ştim noi, răspunse ţiganul. Am fost şi noi pe la 
Măineşti şi, de ! am auzit şi noi că dumnealui cântă, 
nu şăgueşte... cântă din vioară ca un cela... meşter...

— Ce spui? cânţi cu vioara, domnule învăţător? 
întrebă Prefectul.

— Admirabil, zise revizorul.
— Atunci, fă-ne plăcerea şi ne cântă ceva... Ori cât 

să fie de ordinară o vioară, un maestru trece peste 
defectele ei... zise Prefectul.

— D’apoi că vioara mea e bună, boerule, sărut mâna...
— Plăcerea pot să v’o fac, domnule Prefect, dacă, 

după cum spune confratele, vioara e bună... zise Coz- 
min...

.-—Uite o, cucoane... uite-o... Să te porţi cinstit, 
Zinco... se adresă ţiganul, vioarei lui, şi o dete lui 
Cozmin.
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Acesta, o luă, o cercă, o acordă şi stătu o clipă ca 
pentru a-şi aminti.

Toţi se aşezară întru ascultare...
Cozmin îşi închipui pe Marioara Avenian şi noaptea 

spre anul nou, zâmbi melancolic şi se ridică luându-şi 
poziţiune, apoi începù „Zâmbetele de primăvarău.

Tăcere, luare-aminte, admiraţiune, însufleţire la toţi.
Lăutarii sorbiau dumnezeeasca muzică şi numai din 

când în când mişcau din cap, aci unul, aci altul, în 
semn de minunare şi de plăcere negrăită.

Când arcuşul maestrului se lăsă în jos, toţi isbuc- 
niră în aplauze şi călduroase strigăte de : bravo !

— O 1 dar eşti un „virtuos* dumneata, domnule 
Cozmin, strigă Prefectul... Am auzit bucata .aceasta... 
dar unde ? Stai să-nii aduc aminte...

— La concertul dat astă-iarnă în folosul incendiaţi
lor din Boureni, zise Ropniţă. A executat-o domnişoara 
Avenian

— Da... s’a şi urmat par’că un fel de polemică re
lativ la numele autorului, zise deputatul.

Ropniţă se înroşi puţin...
— Ai auzit-o delà domnişoara Avenian, nu-i aşa ? 

întrebă Mihaiu pe Cozmin.
— Da, răspunse scurt, Cozmin.
— Eu aşi bănui că e compoziţia domnului Cozmin, 

zise revizorul.
— A ! da... se poate... Cele două bucăţi de astăzi 

ne-ar îndreptăţi să credem. De ce nu ne încredinţezi, 
domnule Cozmin? zise Prefectul... Dumneata eşti un 
artist...

Ropniţă, întors cu mintea la acel răspuns din ga
zeta din Bucureşti, priviă ciudat la Cozmin supt îm- 
boldirea unui gând nou...

—r Da, domnule Prefect, e compoziţiunea... mea, răs
punse Cozmin cu simplitate.

— Şi nu o tipăriţi ?
— Nu m’am gândit încă
— Domnul Cozmin ni se înfăţişează din ce, în ce 

cu calităţi surprinzătoare, una mai mult decât alia, 
zise deputatul.
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— Şi cu asemenea mari calităţi, zise Prefectul, stai 
dumneata într’un sat, domnule Cozmin ? Alt câmp de 
activitate se cuvine unor asemenea calităţi... Am să 
mă gândesc, domnule Cozmin, să-ţi deschidem o cale 
mai largă

— Trebue, zise deputatul.
— Să facem, întări senatorul.
— Vă mulţămesc, tuturor, domnilor, pentru marea 

bună-voinţă ce-mi arătaţi însă vă rog să-mi daţi voie 
să nu primesc, — nu ajutorul dumneavoastră, ci schim
barea poziţiunii mele de astăzi...

— Pentru ce ? întrebă Prefectul, cu adevărat mirat.
— Pentru cuvinte ce nu pot fi spuse nimănui, cu

toată părerea mea de rău că trebuie să vă las în ne
dumerire şi în cine ştie ce bănueli...

Ropniţă nu-şi mai luâ ochii delà el...
Polemica de odinioară, numele Marioarei Avenian, 

ideea ei de a cântă bucăţile supt nume de autor străin, 
— atmosfera de taină care acoperiâ pe Cozmin, do
rinţa lui de-a rămânea cum era, toate acestea se 
amestecau în gândul lui fără să-i răsară nimic hotărât.

Se făcu tăcere de câteva clipe, când privirile tutu
ror stătură aţintite asupra lui Cozmin, cu mirare şi 
cu uimire.

— S’a mai cântat atunci o bucată domnule Cozmin, 
care ne-a entusiasmat pe toţi... Trebue să fie tot de 
dumneata... Te rog cântă-ne-o şi pe aceea... zise 
Ropniţă.

— Bucuros, răspunse scurt Cozmin, şi începù acel 
delicios vis, acea „fantazie“ de originalitate puternică 
şi de duioşie de negrăit.

Prefectul se ridică, la capătul ei, şi întinse mâna 
maestrului, strângându-i-o cu căldură...

— Voiu păstra o amintire nespus de frumoasă de 
dumneata domnule Cozmin, şi, te rog să nu uiţi, că . 
vei găsi în mine, când vei crede că e nevoe, protec
tor şi amic.

— Mulţămesc, domnule Prefect...
Inspectorul singurul, nu zisese nimic, singurul ascul-
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tase şi privise pe Cozmin cu un fel de vrăjmăşie 
tăcută, de invidie ascunsă.

Revizorul nu mai putea de bucurie şi de mândrie : 
el descoperise doar asemenea odor de preţ.

Veselia se urmă, dar Cozmin găsi momentul să se 
strecoare şi să iasă în grădină.

Cântase, auzise laude, se bucurase de efectul com- 
poziţiunilor ce-i erau scumpe, se gândise la Marioara 
şi la momente ce-şi însemnaseră pentru totdeauna 
fiinţa în vieaţa lui.

Totuşi altă simţire îi stăpânia inima şi cugetarea.
Se pronunţase un nume de femee şi acela răscolise 

toată cenuşa din vatra unui trecut şi frumos, şi dureros...
Erâ cu putinţă însă ca numele acela, să fie tocmai 

al femed, al căreia chip i se înfăţişa în lumina de 
apoteoză a visurilor trăite odinioară ?

De erâ realitate în adevăr, sau numai potrivire, ori
cum... îl auzise după 6 ani, după o eternitate de su
ferind, după ce cântase prohodul adevăratei plăceri 
de-a trăi ; ori-cum... femeea erâ aproape, îl văzuse 
poate... îl pândiă poate... pentru a-i vorbi.

Se opri din mers, puternic înfiorat din adâncimea 
fiinţii sale şi până în firele de păr ce şi le simţi 
vâlvoiu pe cap.

Privi în juru-i cu adevărată spaimă...
Luna plutiâ nepăsătoare fn adâncurile seninului în

stelat, iar pe pământ da casei strălucire ciudată de 
cadavru pus în faţa unei lumini mari.

Scriă umbrele frunzelor pe marginea aleelor, făcân- 
du-le să pară dantelate ; creă luminişuri în care lu
mina păreâ a unor feţe bolnave ; făcea şi mai întu
necoase fundurile drumurilor, unde tăcerea păreâ de 
mormânt.

Numai din casă se auziau din când în când sgo- 
motul râsetelor şi târâiturile arcuşurilor pe viori...

Cozmin se lăsă pe o bancă în dreptul lui şi-şi plecă 
fruntea în mâini... *

Simţiâ că-i vine să plângă; simţiâ că-1 năpădeşte 
nu ştiu ce mâhnire grea... îşi doriâ parcă nefiinţa în 
acele clipe de vălmăşag sufletesc...
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Scârţâitul nisipului supt nişte paşi uşori, nu-1 deş
teptară din acea nimicire a conştiinţii de sine...

De după un tufiş se ivi înfăţişarea unei femei.
Lumina lunei băteâ în Cozmin făcând să strălucia- 

scă firele de păr ce atunci par’că înălbiau pe capul 
Iui plecat de suferinţă.

Femeea se opri cu tresărire, şi chipul ei îngândurat 
se făcii palid

Voi să se întoarcă, dându-se c’un pas în urmă...
O putere fatală o îmboldi să treacă înainte, cu paşi 

grei...
Cozmin ridică repede capul, văzti pe femee, se ri

dică şi rămase de piatră, în timp ce în gâtlej i se 
opri şuerătura unui nume...

— Doamne !... strigă înăbuşit femeea. Dâfisul !...
Apoi, după o clipă numai de uimire, se aruncă în

genuchi înaintea Iui şi cu mâinile împreunate, şopti :
— Victore... iartă-mă cel puţin acuma...
El părCi că se desmeticeşte puţin, privi la dânsa, 

scoase un hohot de râs, ca de nebun, — şi începù a 
fugi pe alee, — nemeri o portiţă, trecù în ogradă şi 
de acolo o luă pe şosea în goană de lunatec...
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In comuna Brăhăşeştii-Mari din Gorj, e cumetrie şi 
tot satul e vesel, şi tot satul umple curtea cea mare 
a lui Iosif Pintea din Făget.

Vezi că lui Iosif „din Făget“, — cum îi ziceau toţi, 
— îi dăduse Dumnezeu de curând o fată : o fată fu
sese şi dorul „lelei“ Agrişa.

Ulcelele treceau din mână în mână, pe unde nu 
s’ajungeau ; lăutarii îi ziceau „căluşarii„ ori „bătuta“ ; 
fetele şi flăcăii jucau cu inimă şi frumos ; gluma deş
teaptă treceâ vie şi cu haz printre cei în etate.

Soarele de Septembrie lumină priveliştea de aci şi 
munţii depărtaţi numai la o'palmă de loc ; lumină casa 
cea albă cu prispă ridicată, clădire înflorită din mis
trie şi cu chenaruri albastre şi roşii.

Septembrie eră pe la cele două zile din urmă^; re
colta de castane şi de prune eră minunată; mai-mai 
nici viţa nu se lăsase prea pe jos.

Cei din Brăhăşeştl erau mulţămiţi,—afară de câţiva 
cârcotaşi cari cărtiau cu jumătate de gură, ştii, ca 
să-şi facă obiceiul.

Neică Iosif e înalt, voinic, parcă-1 cioplise firea 
dintr’un brad. Ii dase mlădierea nuelei de alun, tăria 
cornului şi sumeţia stejarului.

Erau aşa mai toţi în sat ; ca dânsul, nici unul însă, 
când eră vorba de grăit In pilde, de povestit una şi 
alta, multe şi de toate. Cîtiă şi scriâ lămurit: ai lui
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II bănuiau de cărturar, cu două dramuri de minte 
supt căciulă.

Leica Agrişa, cântă ca o privighetoare şi eră fru
moasă la chip ca o icoană de împărăteasă.

înnebunise după ea proprietarul care-i şi botezase 
pe Victor, un băeţaş acum de vre-o şapte ani ; dar 
ea mi-1 lăsase la urma urmei să înnebunească de al 
binelea şi nu ştiu pe unde să fie dus ca să-i pue 
mintea la loc,—cu toate că mintea nu-i căciulă, s’o 
pul şi s’o scoţi când vrei

Ei îi eră drag Iosif şi nu l-ar fi schimbat nici pe 
Făt-Frumos din poveste.

Ea, chip, se trăgeă dintr’un neam mai bun ca Iosif, 
dacă e vorba să vorbim după cum aşează oamenii . 
lucrurile.

Neamul ei se orăşenise, se mai subţiase oarecum 
la gusturi şi în traiu.

Agrişa învăţase carte chiar, şi carte bună ; vorba ei 
eră aleasă ca şi portul ; eră foarte cu judecată şi de
prinsă a ~*ndi, a ciurul bine ce auziă şi citiă.

Ar fi fost s’o ia de nevastă cine ştie ce orăşari mai 
spălat, mai ales că eră şi cu îndestulă dare de mână.

Dar când se duse cu părinţii în Brăhăşeşti, unde 
aveau vie şi livezi de pruni, văzii pe Iosif şi inima-i 

‘spuse că cu dânsul aveâ să ducă vieaţă şi traiu, „patru 
zeci de ani“.

Părinţii cam cârmiră ceală, cam cârmiră hoisa, dar 
faţă cu hotărârea Agrişei nu mai avură încotro şi o 
dădură după Iosif „din Făget“

Şi, ce-i drept, nu-i păcat, trăiră; şi traiu de 9 ani 
într’o bună înţelegere şi o dragoste, de’ţi veniă să te 
uiţi numai în calea lor şi cu drag să le intri în casă.

Pentru sat, duceâ vieaţă de săteancă în casă, vieaţă 
deosebită ; citiâ, cântă, vedeă de căsnicia ei cu hăr
nicie şi cu deşteptăciune.

Micul Victor de cum începu să fie mai măricel, lăsă 
cartea şi jocul, şi se făceă ghem lângă uşa odăei în 
care mamă-sa cântă, de îndată ce-i auziă glasul.

In orele când muma aveâ treabă, începeă copilul să 
cânte, de făceă Iosif mare haz de el.
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Către şase ani, nu rare ori îl prinse Agrişa cu notele 
în mână uitându-se lung Ia ele, adâncit pe gânduri, 
parcă voiâ să le deslege şi să le înţeleagă.

Intr’o bună zi se pomeniră părinţii, cu uimire, că 
Victorel citeşte pe carte...

Muma îi arătase mai mult în glumă literile, azi două 
trei, mâine două trei...

Copilul Ie ţineâ minte şi, când era singur, alergă la 
câte o carte şi începea să aleagă cuvintele care-i dă
deau lui un înţeles. Aşa învăţă a citi...

Acum aveâ şapte ani şi era dat Ia şcoală. Dar ce 
se învăţa în clasa I-a era jucărie pentru el.

De i s’ar fi dat ceva mai greu, şi-ar fi pus mintea 
numai de cât Ia lucru.

Părinţii nu voiau însă a-1 sili. Totuşi, Ia povestiri, 
Ia unele discuţiuni şi sfătuiri dintre părinţi, luâ seama 
cu stăruinţă, cu nesaţiu.

Nu zicea nimic, nu vorbiâ nici odată neîntrebat, 
deşi uneori îl îmboldiau curiozitatea şi dorinţa d’a aflâ,
— dar strângeâ tot ce auzià, se gândiâ la tot ce se 
spuneâ.

Cu câteva zile înainte d’a naşte Agrişa pe fetiţa al 
căreia botez fusese acum,—pe când stâ culcată, văzu 
pe Victor că se apropie de piano şi că începe a cerca 
să prindă sunetele unei octave.

Ori că mai cercase sau nu, octava ieşi întreagă 
fără greş.

Agrişa zâmbi şi nu zise nimic, pentru a nu-1 însfioşâ,
— căci de sfios, erâ sfios copilul.

— Cine ştie ce talent o să iasă din el, gândi muma 
şi-l cuprinse în raza privirii sale plină de iubire.

Pe când cheful erâ în toiul lui, losif nu ştiu din ce 
imbold, se uită deodată în juru-i ca să vadă ce i se 
făcuse Victor.

— Ia vezi, nevastă, unde-i cocoşelul nostru ?
— Unde să fie? De când ne-a venit Florica, se 

deslipeşte de lângă dânsa ? O leagănă şi o desmiardă 
cu glas dulce, de cum o vede că mişcă...

— Eu nu ştiu ce fel de băeat aveţi, zise o feniee din
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sat, cam rubedenie. Victor al dumneavoastră nu se 
joacă, nu se aleargă, nu face şl el nebunii, — vorba 
vine, — ca ceilalţi copii din sat, — ca toţi copiii, de !...

— Fiecare copil cu firea lui, cu apucături după fire, 
leică Nuşo, răspunse Iosif.

— Păi fireşte, nu zic ba... Dar şi aşa...
Atunci Victor ieşi fuga pe prispă.
— Mamă, mamă... Florica te cheamă, fiindcă plânge, 

strigă el.
E aproape bălan, cu ochii de un albastru închis; 

nu frumos, dar cu trăsuri potrivite ; nu vioiu, dar vă
dind deşteptăciune. Prea înalt pentru etatea lui.

Numai urmărit de aproape în aplecările lui, îţi dâ 
ideea că eră însemnat să ajungă om,deosebit.

II

In curtea unei case de înfăţişare simplă se plimbă 
o femee învestmântată cu negru.

Coloarea aceasta a hainelor face să iasă şi mai 
bine la ivire frumuseţea mare a chipùlui, pe care 
întru nimic n’o strică vălul de mâhnire ce-o acopere.

O fetiţă de vre-o patru ani, nespus de drăgălaşă, cu 
buclele ei blonde ce îi făceau chipului aureolă, alergă 
de -colo, colo şi veniă să se agaţe de rochia mume-si.

Muma îi zâmbiă, îndurerată, o desmierdă pe părul 
mătăsos ; iar copila, mulţămită, dă iar fuga, râzând.

După puţin intră pe portiţă un băeţaş ca de vre-o 
un-spre-zece ani, chip serios cu înfăţişare aşezată, 
îmbrăcat şi el cu negru.

Sărută mâna mamei, primi îndoită sărutare din paite-i 
şi intră în casă.

După câteva momente se auzi nişte exerciţii la piano.
Muma intră repede în casă, în o odae cu mobilă 

şi orânduire ca la ţară. Doar pianul eră o notă ne
potrivită.

— Dragă Victorel, abia ai venit delà şcoală şi iar 
te pui la lucru? îi zise ea cu blândeţe, cu imputare 
în care străbăteă grija şi iubirea.

3
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- — Tocmai că mă distrez, mamă... Muzica
ca aritmetica.

— Nu, oricum, drăguţă, te ocupi prea mult pentru 
etatea ta... Ascultă-mă, Victorel... Şi-] sărută cu aprindere.

— Ascult, mamă..
Se aşeză>Iângă ea şi începu a-i spune de pe la 

şcoală, cari băeţi au făcut nebunii, cari n’au ştiut 
lecţiile şi cum i-a pedepsit profesorul.

Din una în alta ajunseră cu vorba să amintiască de 
Brăhăşeşti şi numele tatălui fu pronunţat.

Atunci Victor se opri deodată, ochii i se umplură 
de lacrimi, şi, ca să nu vadă muma, se aplecă, par’că 
pentru a căută ceva.

O ! dar muma îl înţelesese deja şi, cu toată stăpâ
nirea de sine, nu-şi putu opri un hohot înăbuşit de 
plâns...

Victor se ridică repede, o privi o clipă cu durere 
şi i se arunca,.de gât cu şoapte de mângâiere, cu cu
vinte fierbinţi de dragoste.

Atunci se auzi Florica plângând afară. Căzuse şi se- 
lovise...

— Ah ! mamă, am lăsat pe Floricel singură, strigă 
cu grijă Victor şi dădu fuga afară, ştergându-şi ochii.

In curând îi fâceă copilei jucării, de râdea nebu- 
nateca drăgălaşă, din toată inima.

Iosif „din Făget“ murise de un an de zile, în urma 
unui glonţ primit din greşală Ia o vânătoare de urs.

Dacă Agrişa nu s’ar fi gândit că trebuia să dea. lui, 
Victor şi instrucţiune deosebită, ar fi rămas Ia ţară să < 
ia dânsa în mână firul treburilor. ■ • i

Insă, de oarece vedea în băeat însuşiri şi aplecări ’j 
anume, voia să jertfiască numai intereselor creşterii 
acestui copil ce era să-i fie odată sprijin şi mândrie.

Pe urmă trebuia să vie rândul şi Floarei...
Pentru copii dar, totul ! .
Mulţămită tatălui ei, Agrişa se putu desface cu Pr\ 

bun de casă şi arendă livezile şi viile, iaraş ca 
putu de bine. iotuj ^

Trăia acuma în Craiova foarte deoparte, cu 
dată creşterei celor doi copii.

nu e grea

.

A ■
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Peste câţiva ani o vedem pe doamna Făgeţeanu, — 
cum îşi zicea după pronumele de şcoală al băeatului 
şi al fetei, — în Bucureşti.

Aceeaşi frumuseţe, — acum doar în deplină maturi
tate, foarte fericită că Victor şi Florica erau nişte 
copii buni şi harnici.

Victor, era în clasa a VlI-a de liceu şi urmă vioara 
la conservator; Florica în clasa I-a de gimnaziu, în- 
tr’un pension, jumătate internă.

Seara, Victor, cum ieşia ’dela liceu ori delà conser
vator, se ducea cu plăcere să ia pe sora sa delà pen
sion, şi se întorceau împreună acasă.

Intre mumă şi el, eră legătură sufletească rară, care 
nu eră să se desmintă în toată vieaţa lor de apoi : 
potrivire de gusturi şi de aspiraţiuni, înţelegere de 
toată clipa, iubire plină de duioşie, de un negrăit 
farmec.

In asemenea fel de vieaţă îşi strânsese ea, — fru
moasa şi cuminţea mamă, — toată puterea inimii şi a 
judecăţii. Ea nu mai există de mult ca femee ; urmă 
să fie muma şi numai muma cea mai devotată, dar 
şi cea mai răsplătită pentru jertfa ei.

Cea mai mare plăcere a lor eră să facă seara, mu
zică împreună ; Florica îi ascultă şi luă aminte. Uneori 
se încercă să însoţiască ea pe frăţior, la piano.

Şi serile treceau în acel aer dulce de intimitate, 
până Ia care rar străbăteă un singur prieten al lui 
Victor, şi muma acestuia, singura prietenă a Agrişei.

Şi nu puţine ispite, cu toa^ă vieaţa lor retrasă, a 
avut de îndepărtat doamna Făgeţeanu.

Frumuseţea ei veselă şi fericită atrăgeă cu înverşunare.
Ce-i trebuiă ei însă alt bărbat, care n’ar fi fost 

Iosif al ei, pururea neuitat?
Pentru plăcerea de a-1 aveă? Dar toate plăcerile 

din lume nu ar fi putut plăti pe aceea a iubirii şi în
grijirii ce le puteă da întregi copiilor ei, — pe aceea 
că primiă fără nici o ştirbire dragostea, încrederea şi 
cugetul copiilor ei.

Dintre colegii de şcoală ai lui Victor, Nicu Barau
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isbutise a dobândi prietenia greu de dobândit a lui.
Nicu erà natură delicată şi ca fizic, şi sufleteşte : se 

putuse lipi repede de natura puternic fiziceşte, şi tot 
atat.de delicată ca suflet, a Iui Victor.

Nicu adoră muzica fără a i se dă cât de puţin ei, 
cu atât mai mult iubiă dar pe Victor, în care se des
făşura deja puternicia viitoare a talentului de artist.

Eră totuş deosebire între firile acestor doi prieteni 
de inimă : pe când Victor întâmpină cu încredere şi 
cu sinceritate ceea ce-i păreă bine într’un om, Nicu, 
întâmpină cu îndoială, pururea fiind bănuitor.

Eră capabil de a fi bun prieten, dovadă sentimentul 
lui Victor ; dar eră singurul căruia îi dase această 
iubire fără nici o gândire ascunsă.

Victor eră poetul care simte şi dinaintea căruia vi- 
eaţa există, fiindcă există şi un ideal care eră ţinta 
acestei vieţi.

Nicu eră omul care admiră, care puteă să se însu
fleţească, dar dinaintea căruia vieaţa eră bună numai 
întru cât îi da chezăşia pentru bunătăţile la care aspiră 
într’ânsa.

Seriozitate, dor de muncă, energie, activitate eră în 
amândoi.

In acestea numai se asemănau, ca şi în iubirea 
unuia pentru altul. — Poate de aceea şi prietenia lor 
ţineă şi din ce în ce se întăriă cu cât deveniau mai 
bărbaţi-

Terminară odată clasa a Vil-a ; luară odată baca
laureatul.

Victor nu voi să facă vre-o Facultate, la început, ale- 
gându-şi numai cariera de artist, în care doriă să se 
perfecţioneze.

Se plecă însă stăruinţii mame-si şi se hotărî să ur
meze Dreptul, ca să aibă o diplomă, ca să fie tovarăş 
de şcoală şi pe băncile universităţii, cu Nicu.

Dar părinţii lui Nicu îşi îndemnară băiatul să se 
ducă în străinătate...

Victor se întristă de apropiata lipsă a prietenului 
său unic.

Atunci doamna Făgeţeanu îi zise :
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— Nimic nu mă ţine legată de ţară, dragul mamei. 
Mult-puţin, avem cu ce : haidem la Paris, şi vom stă 
la un loc cu prietenul tău care va găsi In mine o mamă. 

Şi plecară Ia Paris.

III
In Paris începe pentru Victor o activitate fără cel 

mai mic astâmpăr.
Deşi în acelaş apartament, la al doilea, în strada 

Gay-Lussac, cei doi prieteni se întâlnesc numai seara, 
la masă, şi uneori la cursul de Drept.

Nicu Baran îşi vede numai de studiul Dreptului ; la 
curs şi acasă. -

In primele câteva luni însoţeşte prin muzeuri pe 
doamna Făgeţeanu.

Victor se împarte cât poate mai mult: la Drept şi 
la Conservator, Ia câteva cursuri speciale unde ascultă 
cu luare aminte şi cu nesaţiu, în unele seri, la conferinţi.

„La Bodinière“ nu-i scăpă nici odată.
De două ori pe săptămână, împreună cu mumă-sa, 

cu Florica şi cu Nicu, se duc la un teatru ; Dumini
cile, ziua, în împrejurimi, — la Sèvres, la Saint-CIoud, 
la Asnières, là Fontainebleau, — mai ales pe unde e 
pădure, ca la Meudon, la Vincennes.

Doamna Făgeţeanu, înconjurată de această hărnicie 
tânără şi viguroasă, se simte în nevoia de a-şi cheltui 
din puterea nervilor, doreşte şi ea să dobândiască cu- 
noştinţi nouă. Astfel, îşi împarte timpul între grija de 
casă şi audierea unor cursuri delà Sorbona, cât şi la 
citirea cărţilor de Filosofie, de Istorie şi de Drept.

Florica, singură între toţi, se ocupă mai puţin. Ea, 
cu cât creşte, se face mai slabă, mai fără energie. în
vaţă, pentru a-şi împlini o datorie; încolo, visează, 
stă într’un fel de moleşală aproape bolnăvicioasă. Nu 
suferă de altfel, din cauza vre-unui neajuns fizic al 
organismului său. E numai o fire lipsită de Vigoare 
şi par’că de voinţă.

Nu are aplecare nici măcar pentru muzică, deşi are 
glas care surprinde prin frumuşeţea timbrului.
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Cântă, dar nu pune căldură, nu pune nimic din 
simţirea inimii.

Se face din zi în zi mai frumoasă, — de o frumu- 
seţă însă ce nu pare a aveâ nimic lumesc în ea. De 
aceea, poate, nimic din lume nu o impresionează, aşa 
încât să se simtă şi vibrarea energiei sale în suma de 
vibrări a mediului.

Nu odată doamna Făgeţeanu, s’a îngrijit de-ase- 
menea stare ciudată, alergând şi la ştiinţă, cerând 
medicilor lămuriri şi ajutorul lor pentru îndreptare.

Insă ce erâ de făcut unei organizaţiuni foarte com
plectă, fiziceşte ?

Unul singur o bănui candidată la ftisie... dar nu 
spuse mumei.

Putea s’o ducă însă foarte mult timp şi poate toată 
vieaţa, chezaşă de traiu îndelungat fiindu-i însăşi a- 
ceastă lipsă de emoţiuni.

Puteâ însă cine-va să prevadă ce anume împrejurări
* ar fi putut să hotărască o schimbare în modul de a 

fi al acestei frumoase şi atât de stranii fiinţi ?
O întreba adeseori mama la ce se gândeşte? ce 

anume porniri o fac de visează?
Ea zâmbiâ, nespus de dulce şi de frumos, şi răs- 

pundeâ cu blândeţă îngerească;
— Nu ţi-aşi puteâ spune, dragă mamă ; îmi place 

însă negrăit de mult să stau aşa...
Cu toate acestea, în anume momente, când se În

cingea câte o discuţie între doamna Făgeţeanu, Nicu 
Baran şi Victor, asupra muzicei, sau a vre unor 
tiuni socialo, — nu odată numai îşi spunea cuvântul

• ei, şi atunci uimiâ, fiind-că erâ cel lămuritor, cel care 
încheia discuţiunea ori o punea pe adevăratul ei tărâm.

In afară de oare-care romane morale ce găsia în 
biblioteca pensionului, Florica nu citiâ nimic alt; to
tuşi cu bun simţ admirabil, cu intuiţiune minunată, 
pp’cepeâ şi ştiâ ce să spună ; aceasta dovediâ că avea 
ca şi ceilalţi inteligenţa.

Intr’o zi i se păru doamnei Făgeţeanu ca între Vic
tor şi Nicu erâ oare-care răceală.

Mai ales în o Duminică, zi hotărâtă pentru plimbare

ces-
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şi prânz pe iarbă, în frumoasa pădure delà Meudon, 
luă seama că mai nu schimbară nici o vorbă amân
doi, cât ţinti/ drumul.

— Ce este între voi ? îl întrebă în cele de pe urmă 
doamna Făgeţeanu, ne mai putând ţine.

Şi Nicu, şi Victor se înroşiră şi nu răspunseră, încur
caţi de întrebarea fără de veste.

Florica orânduiâ ale prânzului, pe verdeaţă, încet, 
cu luare aminte la ce făceâ.

— Vedeţi că aveţi ceva? Şi nu ştiu ce-ar puteâ fi 
între voi, căci mai nu vă petreceţi vieaţa împreună, 
departe de mine... Nu cer numai de cât să-mi spu
neţi cauza, dar dacă e cevâ care se poate spune, nu 
întârziaţi a mă face părtaşa voastră şi împăciuitoarea 
între voi.

— Nu e nimic grav, mamă, răspunse Victor şi deja 
i-am hotărât lui Nicu că se poate bucură el de lucrul 
ce s’ar părea că ar voi să ne învrăjmăşiască. El însă, 
cam bănuitor cum e, nu-mi crede sinceritatea, cu toate 
că i-am dat dovezi de dezinteresarea mea de acel 
lucru.

— O 1 copii, copii... mi se pare că vă înţeleg... zise 
mama încet... Luaţi bine seama la trecătoarele voastre 
legături, ea să nu vă răpiască prea mult timp şi să 
nu vă facă pătimaşi...

Băeţii nu mai ziseră nimic, ruşinaţi. Masa însă se 
făcii veselă, iar apoi discuţiunea asupra unei conferinţi, 
îi puseră pe toţi în bună înţelegere.

Pe când muma strângeă masa, iar Florica se plimbă 
pe o alee, părând mai mult o apariţiune, — Nicu şopti 
lui Victor :

— Vrei ca nici tu, nici eu să nu mai răspundem 
privirilor Norettei ?

— Dar de ce, urâciosule 1 Ne place amândurora, — 
şi ne-a plăcut fără să ştim delà început că ea cochetă 
cu fiecare din noi, în parte ; tu însă apari mai aprins. 
Rămâi cu dânsa. Ce ? nu se mai găsesc fete în Paris?

— Dacă îmi promiţi pe onoarea ta, Victore, că re
nunţi la dânsa, fără să rămâi cu vre-o cidă pe mine...

— Dar fireşte, Nicule 1 Pe urmă, află un lucru : eu
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când voiii iubi, voiu iubi la nebunie şi voiu şti să aleg 
cui să-mi închin simţimântul ! In legăturile uşoare, n’o 
să-mi pun nici odată inima...

— Bine, atunci rămâne hotărît... Pentru tine, nu mai 
există Noretta...

— Nu, nu mai există...
— Iţi mulţămesc, Victore...
îşi dară mâna, — în timp ce doamna Făgeţeanu 

zâmbiâ, trăgând cu coada ochiului la împăcarea lor.

Intr’o seară Victor veni acasă mai de timpuriu ca 
de obiceiu, hotărît să citiască pentru examenul care 
se apropiâ.

Doamna Făgeţeanu lipsiâ.
Găsi un bilet al lui Nicu, în care zicea :
„Sunt disperat ; nu ştiu ce să fac. Am dovezi că 

Noretta mă înşeală. Cunosc şi pe individul. Deseară să 
nu mă aşteptaţi ; spune-i mamei tale ce vei crede tu 
pentru a-mi justifica lipsa. Am s’o omor pe Noretta... 
şi, cine ştie... Dar... La revedere.

Nicu.

Victor rămase ca de marmoră.
Nicu erâ în adevăr capabil să facă vre-o nebunie, 

cu firea lui aprinsă şi nestatornică.
Umblă prin câteva cafenele din cwartier, se duse la 

Noretta chiar: nu dădu însă nici de el, nici de Noretta.
Se întoarse târziu acasă şi, fiind-că văzîi pe mumă-sa 

foarte neliniştită de întârzierea lui, îi spuse taina şi 
grija Iui cea mare.

Doamna Făgeţeanu rămase o clipă pe gânduri, 
apoi zise:

— E pasionat şi uşuratec... Am să-l fac să-mi măr- 
turisiască singur şi ceea ce am să vorbesc apoi cu el, 
cred că o să-l îndrepte...

— Cred şi eu, mamă, căci de altfel are inimă.
— O să mă silesc a-i dă şi judecată pe lângă 

multa inimă ce are.
A doua zi, pe la prânz, Nicu se întoarse palid, 

nervos şi întunecat.
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Bătuse pe „individul“ Norettei, stătuse închis Ia un 

post de poliţie până la ora aceea : rupsese însă dra
gostea cu Noretta, şi, zicea el, şi cu amorul cu ase
menea fele.

Şi, în adevăr, sfătuit de doamna Făgeţeanu, se {inii 
de vorbă.

Fire aprinsă însă, lui Nicu îi trebuiâ iubirea unei 
femei.

Şi pe această femee o visa neîncetat, o aşteptă să 
i se iviască în cale.

Intr’o Sâmbătă seara când şi Florica se află acasă, 
doamna Făgeţeanu le zise în timpul mesti :

— Copii, voiu să vă întreb dacă vreţi să faceţi cu
noştinţa unei familii vecine cu noi. O doamnă, Ca- 
merolles, mă tot priviă de câtva timp cu multă prie
tenie. Ajunsesem astfel a ne salută, a schimbă câteva 
cuvinte, iar ieri am făcut împreună drumul pentru 
cumpărături la Beaumarchais. E foarte cum se cade, 
foarte prietenoasă. Are şi ea copii, după cum am în
ţeles, destul de mari. In tot timpul cumpărăturilor şi 
până când ne-am întors, mi s’a făcut şi mai simpa- 
tecă. Acelaş lucru i s’a întâmplat pre senine şi ei, faţă 
cu mine; atâta deosebire numai, că ea şi-a arătat 
simpatia şi prin dorinţa de a ne vizită unii pe alţii. 
Astfel, pentru astă seară suntem invitaţi la ea acasă.

— Fiindcă e una din serile noastre de petrecere, 
ne putem duce, răspunse Victor. Noi suntem destul 
de ocupaţi ; dumitale mamă îţi trebue asemenea prie
tenie. Dar tu, Nicule, ce zici?

— Eu, zic să mergem bucuros.
— Dar tu Florico? întrebă mama.
— Fiindcă vă duceţi toţi, ar fi lipsă de politeţă să 

nu merg şi eu. Merg cu plăcere însă, fiindcă în pen
sionul nostru e o domnişoară Camerolles, în clasa 
Vl-a şi aş dori să-i fac cunoştinţa. E foarte iubită de 
fete şi nu e prea mândră cu cel* mici, ca de al de noi.

— Auzi» Nicule, zise Victor zâmbind... Fă-te „gigea4 
ca să fii la înălţimea clasei a Vl-a.

Nicu Baran bine-voî să se simtă încurcat şi să se . 
înroşiască : eră de faţă Florica.
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Deşi erà intimitate frăţească între el şi copilă, uneori 
se simţiâ sfios când ochii ei mari şi visători se opriau 
asupră-i.

Eră frumuseţă deosebită Florica ; totuşi nu erà idealul 
dorit de el, nu-i insuflase iubirea aceea de care îşi 
simţia sufletul însetat. Poate unde nu aveâ copila a- 
ceasta vioiuciune şi energie.

De-ar fi întrebat-o acum cineva şi pe Florica de 
simţimântul ei pentru Nicu, de sigur că ar fi răspuns : 
îmi e ca şi frate.

De cât nevinovăţie şi sinceritate nu puteai altceva 
bănui în inima acestei fiinţi prea puţin par’că legată 
de pământ.

Dacă ai fi întrebat pe doamna Făgeţeanu ce anume 
gând îşi poartă uneori prin minte, privitor la Florica 
faţă cu Nicu, poate că ar fi aflat oare-care intenţiune 
pentru viitor.

Victor, foarte ocupat, nu ar fi rămas surprins de 
intenţiunea aceasta, dar, întrebat, ar fi răspuns de sigur 
că nu se gândise nici odată la asemenea lucru.

Doamna Camerolles, văduva unui înalt funcţionar, 
trăiâ aproape aceeaşi vieaţă retrasă ca şi doamna 
Făgeţeanu.

Energică, întru cât priviâ afacerile, duioasă şi pre
văzătoare întru cât priviâ iubirea ei pentru copii, tre- 
buiâ să ghiciască pe doamna Făgeţeanu şi să se îm- 
prieteniască cu dânsa.

Ea luase seama traiului vecinei, îi plăcuse, văzuse 
în copiii ei fiinţi liniştite şi studioase şi voise a-i cu
noaşte pe toţi.

De oarece ea erà în Paris acasă la ea şi vecina 
musafir, crezù că e bine să facă ea pasul întâiu, şi-l 
făcuse.

Doamna Camerolles ocupâ catul întâiu al casei de- 
alături. încăperile celorlalte două caturi Ie dase cu 

- chirie unor familii fără copii.
Ea aveâ trei fete şi un băiat şi nu voise âlţi copii 

în acea casă.
. Băeatul erà locotenent de marină şi se afla cu ser
viciul în ministerul Coloniilor.
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Copila cea mai mare, Angela, — de care vorbise 
Florica, — era în clasa Vi-a ; celelaltè două, mult mai 
mici, urmau la şcoală ca jumătate interne.

Angela e brună, de-o frumuseţă înpâtimitoare ; are 
fruntea largă pe care. şuviţe creţe de un negru lu
citor, pun umbre neastâmpărate. Ochii nu tocmai 
mari, dar de un albastru ca cerul de primă-vară, vioi,, 
răutăcioşi fără răutate, râzători fără ironie. Gura aşa 
de mică şi cu buze aşa de roşii, că pare o cireaşă 
ce-ţi dă poftă nebună s’o priveşti, dar şi mai mare 
s’o guşti... Râsul îi e copilăros, de-o sonoritate dulce, 
vesel şi sincer. Zâmbetul uneori fură din acea răutate 
nesupărătoare a ochilor. Vorbeşte mult, vorbeşte fru
mos şi e de spirit.

Pas de-ţi ţine inima în frâu cu aşa ispită de şapte
sprezece ani aproape.

Locotenentul Iulian Camerolles, e nalt, subţiratec, 
destul de frumos, dar tăcut, observator, greu la pri
etenie.

E foarte puternic şi foarte cuminte.

Primirea doamnei Făgeţeanu şi a copiiior ei, fu 
foarte cordială.

— Uite, şi eu credeam că şi domnul Baran e co
pilul dumneavoastră, zise doamna Camerolles.

— E ca şi copilul meu, răspunse doamna Făgeţeanu. 
Intre el, Victor şi Florica, nu fac nici o deosebire.

— Parcă îmi eşti cunoscută, domnişoară, zise dom
nişoara Angela, Florichi

Şi vorbiră mult asupra pensionului în care erau 
amândouă.

Victor se potrivi repede la gusturi cu locotenentul.
Nicu Baran vorbi cu doamna Camerolles şi cu 

doamna Făgeţeanu, cât timp Florica şi Angela de-o- 
parte, Victor şi locotenentul de altă parte, stătură 
prinşi în vorba lor.

Privirea lui Nicu se furişă des însă către locul unde 
erau fetele.

Iară când toţi făcură cerc, Nicu nostru, cu putere 
de vervă ce rare ori i se întâmplă, conduse convor-
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birea şi începu a rivalizá în trăsături de veselie şi de 
spirit cu Angela.

Nici nu prinseră de veste când se făcu miez de 
noapte....

Asupra despărţirii, Nicu propuse pe a doua-zi o 
plimbare la Meudon sau la Auteuil.

Doamna Cainerolles primi.
Rămâneă cestiunea prânzului, lucru cam greu, de 

oarece nu eră timp destul.
Doamna Făgeţeanu îşi luă asupră-şi însă a rândul 

aşa, în cât să iasă bine şi cu prânzul.
Când Victor şi cu Nicu se văzură în odăile lor ce 

dau una în alta, Victor se uită lung la Nicu.
— Ei? cum îţi place domnişoara Angela, prietene?
— Divină ! strigă Nicu. Dar ţie ?
— Mie? periculoasă pentru inima ta.
— De ce periculoasă, Victore ?
— Fiindcă, după cât am putut vedeă, mintea ta şi-a 

pus deja speteze şi până să se facă moară, nu-i mai 
trebue de cât prânzul de mâine...

— Uite, să-ţi spun drept, Victore, zise Nicu, foarte 
cu căldură, dacă Angela mă va plăcea, eu simt că 
aş iubi-o la nebunie...

— Şi urma ?
— Urma? zise el, întunecându-se la chip... Dacă 

o vrea să vie în ţară, o iau de nevastă.
— Ce spui ?
— Pe vieaţa mea.
— Dar dacă n’o voi să-şi lase ţara ?
— Rămân eu aci... şi cred că n’o să pier...
— O ! Nicule, Nicule... ce repede iei tu hotărâri 

mari...
—- Le iau repede, Victore, dar le ţin. Uite, simt că 

e ceva preursit: ori Angela, ori nici odată alta... Mă, 
e şi încântătoare !

— Fii prudent, Nicule, să nu jigneşti familia fetei... 
să nu pari fetei om puţin serios... Lasă cel puţin ca 
lucrurile să meargă mai cu încetul... şi numai când 
vei fi sigur de o înclinare a fetei pentru tine,—-atunci
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să începi, — totuşi şi atuncea cu seriozitate, consul
tând şi pe cei de acasă, din ţară...

— Bine, Victore, bine. Uite, în asta o să te ascult.

IV

Patru ani şi jumătate trecură ca patru frumoase 
nopţi de vară pline de visuri bune.

E prin Ianuarie, pe la capătul lui.
Parisul e în toiul petrecerilor; cele două familii, 

sunt în ajunul d’a sărbători doctoratele tinerilor Victor 
Făgeţeanu şi Nicu Baran, dobândite cu vre-o două zile 
înainte.

Banchetul e hotărât Ia unul din restaurantele mari 
din Palais-Royal, la care a fost invitat şi maestrul 
profesor de vioară al lui Victor.

Nicu Baran e foarte vesel, dar şi foarte nervos : 
aşteaptă de acasă învoirea familiei pentru căsătoria 
lui cu Angela Camerolles.

Căci, în aceşti trei ani trecuţi de când a cunoscut 
pe Angela, dragostea lui a mers crescând, primită de 
frumoasa fată, încurajată şi primită de doamna Came
rolles şi de băiatul ei cel mare.

Angela a pus deplină stăpânire pe inima şi pe spi
ritul lui Nicu ; pare că-I iubeşte îndestul, dar ceeace 
e curios pentru firea ei neastâmpărată şi arzătoare, e, 
că a făcut ca iubirea aceasta să fie împresurată de o 
seriozitate şi de un respect de oameni maturi.

Aşa, foarte vioiul Nicu nu a putut-o niciodată sărută : 
de câte ori îl îmbrâncise inima s’o facă, întâlnise ochii 
Angelei, deja imputători, şi încurcat, îşi amânase dorul.

Maj curios eră, pentru cine ar fi luat de aproape 
seama Angelei, unei plecări la melancolie în unele 
momente de singurătate. Atunci se opriâ adesea ori 
în faţa portretului lui Victor Făgeţeanu şi stâ nemiş
cată, aţintindu-1 cu priviri pierdute. Ce se petreceâ în 
sufletul ei ? Nu putea ghici.

De asemenea se făcuse schimbare şi-n Florica. Chi
pul ei nu arătase niciodată că sufere. Nimeni nu 
putuse vreodată surprinde mâhnirea în acele trăsuri 
delicate, pururea liniştite,
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Doamna Făgeţeanu singură îşi dăduse seama şi 
simţise că schimbarea începuse de îndată ce fusese 
hotărâtă căsătoria între Nicu Baran şi Angela Camerolles.

Ingrijată, chemă şi luarea aminte a Iui Victor :
— Mi-e teamă că-i este drag Nicu, zise Victor... 

Dar cum să bănuim, când nimica în înfăţişarea ei, nu 
a spus vreodată ce se ascunde în sufletul ei?

— In adevăr, Victore, că n’am observat nici un 
semn, — şi doar nu odată i-am vorbit de Nicu în aşa 
fel, ca tocmai pentru a-i încerca inima... Tu ştii că 
am hrănit cândva speranţa de a-1 aveâ pe Nicu gi
nere. Florica însă, niciodată nu mi-a părut că-mi în
ţelege intenţiunea. Liniştită şi cu aparenţa celei mai 
depline seninătăţi, ascultându-mă şi răspunzându-mi, 
mă făceâ să cred că nu erâ nici pentru iubire, după 
cum nu eră pentru nici un entuziasm. Dacă 1 iubiă, 
pentru ce mi-ar fi ascuns ?

— Dragă mamă, Florica este una din acele firi 
enigmatice care trăieşte numai în lumea gândurilor ei. 
Simte, dar îi lipseşte energia de-a arătă. Cu toată 
nevinovăţia ei, pricepe în mod intuitiv lumea şi se 
vede pe sine atât de presus de dânsa, încât nu vreă 
să-i spuie nimic, de oarece nu o poate înţelege. Sunt 
sigur că iubiă pe Nicu, şi-mi pare rău că nu m’am 
putut gândi Ia aceasta, cu ocupaţiunile prea multe 
ale spiritului meu. II iubiă ; dar unde-I vedeă nesta
tornic, suferiă de aceasta. Când a simţit că el iubiă 
pe Angela, mâhnirea a cuprins-o căci Ta văzut pe 
deplin pierdut pentru ea. Prea mândră ca să-i fi che
mat luarea aminte asupra iubirii ei, a rămas tot atât 
de mândră, şi a judecat ca de prisos a se tângui, pe 
urmă. Biata surioară! o plâng...

— Dar e un pericol pentru vieaţa ei, Victore mamă, 
asemenea suferinţă tăcută... Dacă i-aş vorbi, ca s’o 
mângâiu, ca s’o încuragez ?...

— Eu cred că ai face rău... Aşa cum o cunoaştem 
şi dumneata, şi eu, ne putem dă seama că am face-o 
să sufere şi mai mult, fiindcă i-am silui taina...

— Ce e de făcut atunci? o putem pierde, cât je de 
slabă... zise cu durere, biata mumă, frângându-şi 
mâinile..,
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— Eu cred, mamă, că şi slăbiciunea aceasta e a- 
parentă. Nu-ţi vine să crezi că este energie In a tă- 
ceă şi a suferi ?

— Dar asemenea suferinţă, omoară îţi mai spun 
odată...

— Nu, când prin superioritate de inteligenţă şi de 
voinţă, te simţi prea puţin legat de lume.

Cu toată analiza, dreaptă poate, a fiului său, doamna 
Făgeţeanu, foarte îngrijată, căuta să steâ de vorbă cu 
Florica, asupra stării lucrurilor.

Tânăra copilă păru surprinsă de tot ce-i spuse 
mumă-sa şi răspunse atât numai :

— Eu sunt cu totul mulţămită, dragă mamă, că 
Nicu a dat de-o fată aşa de bună ca Angela, care 
mi-e dragă.

Şi chipul ei eră luminat de un zâmbet dulce şi 
curat, — espresiunea celei mai depline dezinteresări 
de tot ce eră lumesc.

— Bine, Florico dragă, ideea de-a te mărită c’un 
om ales de inima ta, nu ţi s’a ivit niciodată în minte?

— Crezi dumneata, dragă mamă, că toate fetele 
trebue să tindă la asemenea legătură?

— E firească, drăguţă, şi e fericire...
— Fericirea unora cred că este numai în cele su

fleteşti. Pentru mine lumea simt că are farmec numai 
când sunt departe de acele legi ce le numim cu toţii 
fireşti... îmi place să fiu nttmai cu tine, dragă mamă, 
şi cu Victor, — singurii pe care vă aflù buni, — şi 
numai cu visurile, singurele legi ale vieţii mele...

Liniştită, cu privirea adâncită în acea lume ascunsă 
pe care o vedeă numai dânsa, frumoasă peste măsură 
în simplitatea curăţiei sufletului său, rămase multă 
vreme în contemplare, — în timp ce doamna Făge- 
ţeanu, se plimbă de colo până colo, fără s’o poată 
înţelege, cuprinsă de chinuitoare mâhnire.

Intre acestea doamna Făgeţeanu primi scrisoare delà 
familia lui Nicu.

Atât de mare eră încrederea ei în doamna Făge- 
ţeanu, în cât lăsă bunei sale cumpăniri dacă Angela

!
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Camerolles era potrivită cu Nicii. In urma cuvântului 
său, va trimite lui Nicu toate actele trebuincioase.

Făr’a-i trece o singură clipă prin gând că rupeâ 
pentru totdeauna Floarei sale, cele din urmă frunze 
ale speranţei, răspunse familiei lui Nicu în aşa chip,— 
după cum de altmintrelea era şi drept, — în cât după 
zece zile Nicu primi toate hârtiile şi se grăbi a îm
plini la Legaţiune şi la Capela Românească toate for
malităţile.

Banchetul pentru sărbătorirea doctoratelor, amânat 
puţin, fu în acelaş timp şi masa de nuntă a lui Nicu 
Baran.

In aceeaş seară trebuiâ să plece cu fermecătoarea 
lui tovarăşă, la Nissa, apoi să se întoarcă în Paris, 
după o lună şi să porniască în Ţară împreună cu 
Făgeţenii.

Nicu erâ prins cu pregătirile plecării, Angela se 
apropiă de Victor şi-i şopti :

— Toastul dumitale la banchet m’a mişcat profund. 
Iţi mulţămesc... Numai de-aş fi într’adevăr fericită.

Şi pentru întâia oară, Victor văzu cu surprindeie, 
uşoară umbră de melancolie acoperind ca un văl 
chipul acesta totdeauna de spirit şi voios.

— Pentru ce, doamnă, tocmai în asemenea moment, 
asemenea pornire de îndoială ?

— Sfătueşte călduros pe amicul dumitale să nu fie 
gelos... Déjà mi-à făcut o scurtă scenă... şi gelozia 
dude la nenorocire sigură.

li strânse rpâna şi se depărtă, nici prin vis trecân- 
du-le că Nicu priviâ de câteva clipe, cu uitătură în
tunecoasă...

Porniră însă şi Victor nu avu timp să-i zică ceva 
lui Nicu.

V

întâiul dor al Făgeţenilor, pe cale către Ţară, fu să 
se opriască în iubitul Gorj, nevăzut de atâta timp, la 
Brăhăşeştii plini de multe amintiri pentru Agrişa. 

Mulţi din cei bătrâni se duseseră pe cel din urmă
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drum, cei tineri îşi aduceau aminte numai de numele 
lor. „Iosif din Făget“ trăiâ în chip de legendă în po
veştile tuturora.

Şi Ia mormântul lui „Iosif din Făget“ se făcu mare 
şi înduioşător parastas, cu sobor de preoţi, iar Bră- 
hăşeştii văzu îngenunchiate la căpătâiul crucii trei 
tulpini, răsărite acolo şi înălţate trandafiri şi stejari, 
pe tărâmuri străine : Florica, adevărată Ileana Cosin- 
zeana ; Victor, trupeş răsad de stejar, c’un vino încoace 
fără greş, şi Agrişa, trandafir de toamnă, nurliu nevoie 
mare, părându-se mai de grabă sora voinicului şi a 
Cosânzenei.

Şi nu cu bocete le-a fost dat sătenilor să-i vadă în 
jurul acelui mormânt, dar cu lacrimi liniştite ce izvo
rau din amintiri pioase şi le înfrumuseţa parcă chi
purile înduioşate...

Aşa înfăţişare ca de sfinţi se săpă adânc în mintea 
sătenilor uimiţi, ceeace era să mai deâ pornire unei 
legende, degrabă după ducerea dintre ei a „Făgeţe- 
nilor“ lui Iosif...

Şi Făgeţenii Iui Iosif plecară în capitala ţarii pentru 
a nu mai pune niciodată piciorul în cuprinsul Bră- 
hăşeştilor.

Părinţii lui Baran îi primiră cu nespusă dragoste, 
mirându-se însă că se întorseseră fără Nicu.

Era uşor de iertat Iui Nicu întârzierea întoarcerii, 
odată ce prelungiâ luna de miere în aşa de minunat 
ţinut strălucitor de soare, îmbălsămat de flori, ca Nissa.

Până să-şi găsiască locuinţă şi până să împliniască 
puţinele lucruri de casă, ce le lăsase la Baran, stătură 
în locuinţa acestuia. Mulţămită acestei împrejurări, 
Victor avii ocazie să-şi pună numai decât în evidenţă 
strălucitele însuşiri de om cult şi de artist la vioară.

Baran primiăîn saloanele sale odată pe săptămână; 
aristocraţia de naştere şi a negoţului se grăbiâ să vie 
la petrecerile acestui om care aveâ mare situaţie 
politică şi bună situaţiune materială ca avocat de 
întâia mână.

Fusese ministru şi aveâ să mai fie; eră plăcut ca 
om şi, la etatea lui, cavaler perfect cu cucoanele,
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ceeace nu împiedică pe doamna Baran de-a’I iubi, pe 
lângă însuşiri şi cu defectele lui.

Baran stărui dar ca Victor Făgeţeanu să se înscrie 
numai decât în barou şi începu a-1 luâ ca ajutor în 
procesele de seamă.

Aşezat într’o locuinţă frumuşică, cu o mamă ca A- 
grişa, de distincţiune vădită, cu surioară ca Florica, de 
frumuseţâ care atrăgeă, cu tot vălul uşor de melancolie 
ce o acoperiă, — el însuşi deosebit ca inteligenţă şi 
ca fel de a se înfăţişă în lume, — purcese degrabă pe 
calea greu străbătută de aţâţi alţii, a izbânzii.

Pe Ia finele Iui Martie, la o serată a Iui Baran, 
Victor făcu cunoştinţa doamnei Amăriceanu şi a ficii 
sale Zefirina, de vre-o câteva zile numai întoarse de 
pe coasta de Azur.

Ele aduseseră familiei Baran ştirea că Nicu şi soţia 
lui se duseseră la Paris şi că aveau de gând să pe
treacă acolo până în toamnă, după dorinţa tinerei 
doamne Baran.

In acea seară domnişoara Zefirina se împrieteni 
foarte mult cu Victor.

— îmi eraţi atât de cunoscut din spusele domnului 
Nicu Baran şi ale soţiei sale, în cât vă mărturisesc 
că dóriam să vă cunosc şi-n fiinţă.

— Mulţămesc prietenilor mei că au fost atât de 
bine-voitori pentru mine ; dar cu atât mai mult vă 
mulţămesc dumneavoastră, domnişoară, că aţi dat 
credinţă prea prieteneştilor lor laude...

— Şi sunt încântată că aprecierile lor sunt mai mult 
decât îndreptăţite...

— A I domnişoară, vă rog... Mă faceţi sfios ; în cât 
să nu mai găsesc cuvinte cu care să răspund „ama
bilităţii“ dumneavoastră...

Domnişoara Zefirina Amăriceanu, naltă, sveltă, de 
frumuseţâ brună împătimitoare, numai vioiuciune şi 
sinceritate în ochii săi negri, în graiu şi în mişcări, 
vădiâ fire arzătoare, îndestul de îndrăsneaţă, sigură 
de sine, grabnică la prieteşug cu cine-i plăceâ ei.

In acea seară Victor, fără voia lui, luă seama cât

■■
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de sus vorbiă unora, cu ce ironie răspundeâ măguli
toarelor curteniri ale altora şi cum nu păreâ că dă 
vre-o preferinţă cuiva.

Faptul că în rânduri repetate se apropiâ de el şi-i 
căutâ subiect de vorbă, îl făceâ să nu se simtă la 
îndemână : par’că- i treceâ prin inimă nelinişte vagă ce 
se asemănă unei temeri.

Simţiâ că-1 înrâureşte această frumuseţă deşteaptă, 
această fire în care ghiciâ energie şi prea repede 
aplecare către dânsul.

Când în urma stăruinţilor doamnei Baran, el primi 
a cântă la vioară, însoţit de un distins maestru pianist, 
întâlni nu numai odată privirile foarte atente şi sclipi
toare ale domnişoarei Amăriceanu, aţintite asupra lui. .

Admirabila espresiune cu care-şi colorase execu- 
ţiunea, făcu puternică impresiune şi cea d’întâia care 
se grăbi să-l felicite, după maestrul adânc cunoscător, 
fu Zefirina.

Mâna ei fierbinte şi strângerea puternică, îl înfioră 
şi-i înfloriră obrajii mai mult decât îi înfloriseră pa
siunea lui de muzică. Trebui să mai cânte, rugat de 
dânsa, şi cântă mai cu aprindere în învăpăiarea ce-i 
puneau în inimă ochii ei.

Doamna Făgeţeanu luă aminte începutul acestei în
firipări sentimentale şi, în restul serii, căută să se 

• pătrundă, cu fineţea ei de femee şi cu dragostea ei de 
mamă, de firea domnişoarei Amăriceanu.

Delà serata aceasta Victor plecă pe gânduri iar 
doamna Făgeţeanu, îngrijată: îi plăceă Zefirina, dar 
nu o voiă pentru Victor.

Temerea ce tainic agită inima lui Victor, păreâ că 
aveă răsunet tainic în inima ei.

VI
In vara acelui an Victor nu putù lipsi mult din Bu

cureşti, de oarece se înfipsese bine în afaceri şi fiindcă 
Baran, plecat la Paris cu doamna, îi lăsase grija pro
ceselor lui.

Din când în când dă câte-o fugă pentru două, trei 
zile Ia Sinaia unde îşi dusese muma şi surioara.
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Acolo întâlnià pe domnişoara Amăriceanu, care se 
făcuse tovarăşa nelipsită a surorii lui, mai suferindă 
ca ori când.

Doamna Făgeţeanu îi arătă cât de mult prietenia 
Zefirinei ajută Florichii, iar din unele spuse ale sale, 
Victor vedeă că frumoasa fată cuceriă treptat pe 
mumă-sa pentru a ajunge la el pe calea aceasta.

Intru cât îl priviă, deşi se simţiă cu inima prinsă, 
luptă să se biruiască pentru a încercă statornicia dom
nişoarei Amăriceanu şi a dobândi încredinţarea sigură 
că eră iubit cu adevărat...

Aşezase între el şi Zefirina mai mult un prieteşug 
de băeat ; îşi dădeau -unul altuia seamă de tot ce 
făceau în răstimpul când nu se vedeau, dar fără să-şi 
spue nici un cuvânt care să fi trădat iubirea lor.

Zefirina îl înţelegeâ pe Victor : simţiă în el o mare 
vârtute bărbătească; îşi dă seama că iubirea lui odată 
mărturisită, eră să fie cuvânt hotărâtor pentru toată 
vieaţa ; îi plăceă, ii iubiă şi aşteptă, fără să-l siliască 
prin vre-o cochetărie, prin vre-o surprindere, acea 
mărturisire, când ea aveă să-i întindă mâna, fericită.

Până atunci aveă încrederea şi iubirea surorii lui, 
Florica, a acestui suflet călător, — şi-i dă ei toate 
desmierdările ce se cuveniau lui Victor.

Dobândiă pe zi ce merge, serioasa prietenie a inte
ligentei lui mame şi-i dă ei cealaltă parte de suflet, 
care se cuveniă tot lui Victor.

Toamna veni, cu dânsa frig timpuriu ; veniră Nicu 
Baran şi Angela, şi cu el veni pentru Florica şi cel 
din urmă sbucium : par’că aşteptase să-l mai vadă 
odată, — fericit, — şi apoi să se desfacă şi de legă
turile slabe ce o mai ţineau în destul de depărtata ei 
atingere cu lumea.

Când îl vàzù în casa mumei sale, — pironită cum 
eră de câteva zile în pat, — dulce zâmbet îi lumină 
chipul de ceară pe care moartea întipărise forma 
coasei sale.

Atunci şi Nicu Baran, împreună cu ceilalţi ai săi, 
înţeleseră simţimântul nici odată mărturisit, al sfintei 
copile, şi ochii tuturor se umplură de lacrimi,
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Florica Ii strânse mâna, şi suspină adânc şi, potrl- 
vindu-şi uşor capul între perine, închise pentru tot
deauna ferestrele privirii şi ale cunoştinţii.

A fost un moment îngrozitor de emoţiune: toţi sim
ţiră că se finise şi nimeni nu îndrăzniă încă să dea 
ţipătul de durere: îi ţinuse teama realităţii.

Cea dintâi, muma îngenunchiă lângă patul alb ca 
neaua, apucând mâinile deja răcite ale scumpei fiinţi 
şi isbucnind în plâns înăbuşit; apoi Victor plecă capul 
greu pe umărul lui Nicu, care tremură şi îngăimă cu
vinte neînţelese.

După ducerea la eterna locuinţă, a sărmanei flori 
care numai în grădina Dumnezeirei aveă loc potrivit, 
domnişoara Amăriceanu şi muma ei, cât şi doamna 
Angela Baran, nu lipsiră o zi, în toată iarna aceea, să 
nu deă ore întregi, mângâierile lor, mamei nespus 
de îndurerată.

Intr’o zi când doamna Angela Baran veni de dimi
neaţă, găsi pe Victor acasă.

Foarte atins de pierderea fiinţii care ţineă de cele 
mai adânci simţiri ale lui, Victor nu se mai arătase 
în lumea în care se petreceă.

Se cufundase în studii sociale şi în exercitarea pro
fesiunii lui, cu aprindere prin care voiă, nu să uite pe 
Florica, ci durerea lui şi a iubitei lui mame.

Doamna Angela Baran voi-să-l vadă şi intră în biu- 
roul lui... unde stătu multişor de vorbă cu el ; iar 
când să plece, îi zise:

— Bine eră să fi trăit Florica, dar mai bine în lumea 
păcii eterne, amice, de cât să fi fost soţia lui Baran...

— Mă surprinzi, doamnă... v
— E adevărat însă că sufăr : Baran este aproape un 

gâde cu gelozia lui...
— Te iubeşte prea mult...
— Poate ; sigur e însă că îşi iubeşte prea mult pa

tima lui...
— Am să-i vorbesc. îmi dai voe?
— Nu aş voi să creadă că eu m’am plâns:
— Am să vin pe la dumneavoastră mai des şi o să 

am ocaziunea...
„ \
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— O ! vino, te rog, vino cât mai des... esclamă 
Angela cu pornire şi-i strânse mâna mai luminată la 
chip ..

Victor, preocupai de ale lui, mişcat pentru mo
ment de cele ce auzise, nu dădu o de aproape aten
ţiune pornirii luminoase a Angelei ; căci de-o văzii 
întru câtva, o atribui mulţămirii că el avea să intervină 
şi speranţei că va aduce îndreptare.

Vizitele lui la Nicu Baran, uneori seara, alteori după 
ce termină mai curând seara cu procesele, dădeau 
Angelei o bucurie ce nu şi-o stăpâniă de cât dacă 
Nicu eră de faţă.

Când el se află acasă, Victor prelungiă vizita, stă 
de vorbă cu el asupra mişcării politice şi asupra în
cremenirii inteligenţelor cu privire Ia reformele trebu
incioase ; apoi aducea cuvântul asupra vieţii de casă 
şi atingeă cu prudenţă, prin pilde luate din traiul al
tora, cestiunea geloziei.

La punctul acesta Nicu abăteă mai totdeauna vorba 
din cale şi dă semne că convorbirea se făcuse prea 
lungă...

Victor înţelegea şi plecă, schimbând adeseori câte 
o privire de părere de rău cu Angela.

Aceste priviri începu a le surprinde Nicu şi a arătă 
din ce în ce mai multă răceală lui Victor ; iar într’o 
zi, după plecarea lui, izbucni într’o furioasă mânie 
în contra Angelei, învinovăţind-o de prea multă sim
patie pentru amicul lui.
.— Să nu crezi că am uitat momentul, când chiar 

în seara cununiei noastre, vorbiai foarte desmierdător 
cu dânsul, la Paris...

— O! Nicule, Nicule,—răspunse biata femee, palidă, 
cu lacrimile în ochi, iată pentru ce te-am iubit I...

— Fireşte... Eră mai bine dacă Victor ar fi fost în 
locul meu.

— Domnul Făgeţeanu este, o ştii prea bine, adevă
rat prieten... şi dacă şi de dânsul eşti gelos, atunci 
nu îmi mai rămâne..,

— De cât ce, mă rog?
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— De cât să mă întorc lângă mama.
Angela izbucni în plâns, iar el, emoţionat, îi dâdù 

în genunchi, se rugă să-l ierte, o sărută cu aprindere, 
— o îmbună, promiţându-i tot ce-i cerù dânsa pentru 
îndreptare.

Trecuseră deja vre-o şase luni delà moartea Florichii 
şi domnişoara Amăriceanu începuse a se simţi nerăb
dătoare că prieteşugul lui Victor nu lua forma pro
nunţată a iubirii.

Prinzând apoi, din gura lumei, care, n-are frâu când 
e vorba de a isca patimi, — că Victor se ducea mai 
des pe la Baran decât ar fi trebuit să vină pe la dânsa, 
începuse a se simţi şi geloasă, — a bănui încă.

Entusiasmul cu care Angela Baran îi făcuse cunoscut 
pe Victor, anume observaţiuni ale ei, pe urmă, când 
se întâmpla să fie amândouă la doamna Făgeţeanu, 
că de îndată ce Angela vedeà pe Victor că intră, se 
făcea cu totul alta, — o duse la ideeâ că franceza iu- 
biâ pe Victor.

Gelozia lui Baran începeà a se îndreptăţi în ochii ei.
Fără acea cultură a inimii, care în iubire dă încre

dere absolută, — Zefirina purcese a se întrebă dacă 
nu cumva întârzierea ce puneâ Victor în manifestarea 
sentimentului Iui pentru ea, aveâ drept cauză vre-o 
întoarcere a Iui Ia Angela, pentru care avusese, la 
Paris, primele emoţiuni.

Nu se întrebă ce l-ar fi făcut pe Victor, să nu iă 
pe Angela, el, dacă ar fi iubit-o şi dacă fusese iubit 
de Angela.

Pentru dânsa eră numai faptul că nu o luase şi 
acuma se vedeau prea des, şi când eră Nicu Baran 
ăcasă, şi când nu eră.

Alăturea cu sentimentul ei pentru Victor, se ridică 
dar amorul propriu şi ambiţiunea: îi plăcea Victor, 
trebuia să-I ia ; aveâ* prieteşugul lui, trebuia să-i aibă 
şi iubirea, — trebuia să doboare pe aceea ce şi-o so- 
cotiă rivală.

Din îndemnul ei, doamna Amăriceanu dădu a înţe
lege doamnei Făgeţeanu, că ar primi cu plăcere şi cu 
mândrie încuscrirea între ele.
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~ Şi de partea mea este acelaş sentiment, doamnă, 
îi răspunse doamna Făgeţeanu ; însă pierderea Flori- 
chii încă ne mai turbură inimile...

— Este şi rămâne dureroasă, într’adevăr ; intrarea 
copilei mele însă, în casa dumitale, ar fi mângâiere, 
aproape iluziunea că ţi-ai redobândit copila pierdută.

— Eu ţiu, ce e dreptul, la Zefirina dumitale, şi cred 
că dorinţa noastră o să se împliniască la expirarea 
doliului...

Răspunsul mamei lui Victor nu prea avii darul să 
mulţămiască pe deplin pe Zefirina ; de aceea îşi luă 
asupra să grâbiască ea desnodământul.

Cu pricepere minunată, la cea dintâi vizită ce îi 
făcii Victor, Zefirina aduse vorba asupra vieţii dulci 
de casă, încercându-şi de astă dată şi tăria de se- 
ducţiune.

Erau singuri, iar Victor mulţămit de un mare succes 
de oratorie juridică. Simţi mal bine dar frumuseţa 
subiectului convorbirii ; avù înaintea ochilor lui pri
veliştea vieţii de iubire şi de devotament ce erau în 
natura lui şi pe care le urmăriâ ca ideal ; se pătrunse 
de vraja ce împrăştiau cei doi ochi în cari se părea 
că viază iubirea adevărată a sufletului, — şi, — fără 
totuşi a-şi prinde cuvântul pe deplin, — îşi lăsă inima 
într’un avânt mai liber, care dovedi Zefirinei că mo
mentul suprem nu mai erâ departe.

încă un asalt, două de felul acestuia, şi Victor de 
sigur că trebuiâ să o ceară.

VII

Dintr’o cădere primejdioasă de pe cal, la moşie, 
unde Nicu Baran se dusese pentru afaceri, rămase 
greu bolnav.

Adus în Bucureşti, trebuiâ acum să nu părăsiasca 
timp îndelungat patul.

Prea nervos de fire, se descuragiă degrabă, când 
ştiu că o să steâ mult în casă, şi începu să devină 
ipochondru. ,

Când rămâneâ singur cu Victor, i se plângea că o
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să rămâe infirm, că o să moară în scurt timp, — şi-i 
aruncă priviri adânci de pătrundere, ca să surprindă 
vre-o bucurie a prietenului său...

Prin gând îi trecea ideea că Angela, liberă, va fi a 
altuia, — şi a cui? dacă nu a lui Victor...

Un sentiment viu de ură fierbea în el în acele clipe 
de nervositate şi simţiă parcă îndemnul de-a dă cu 
ceva în Victor.

Acesta, fără să-i străbată în cuget, căută să-l înlă- 
tureze delà absurdele lui gânduri de infirmitate şi de 
moarte, şi plecă trist...

In sală stă de vorbă cu. Angela, în ale căreia pri
viri credeă că vede recunoştinţa; iar în'aceste câteva 
momente, Nicu Baran se svârcoliă în sbuciXimul gelo
ziei şi strigă pe Angela cu mânia neputinţii.

Violent la culme, îi aruncă cele mai aspre cuvinte, 
iar de lacrimele ei nu se mai înduioşă ca altă dată.

Devotamentul Angclei, revărsa! în îngrijirile şi in în
curajările cele mai călduroase, îi păreă lui Nicu Baran 
espresiunea celei mai depline ipocrizii.

Intr’o zi îi strigă :
— Ştiu că abia aştepţi să închid ochii .ca să te 

arunci în braţele vrăjmaşului* meu, care te pândeşte...
Ea ieşi, sugrumată de durere ; el începu a scrâşni în 

urma ei.
Şi nu se plângea, nenorocita femee, nici părinţilor 

Iui, nici doamnei Făgeţcanu...
Ea tot speră într’o îmbunătăţire...
Intr’altă zi, după o scenă tot atât de uricioasă, —• 

după ce trecu în camera ei şi plânse, se gândi pentru 
întâia oară la putinţa morţei Iui Baran...

Cine ştie, poate că Dumnezeu voia aceasta, ca pe 
urmă să aibă ea parte de o adevărată vieaţă...

Nu-şi spuse nici un nume însă, căci la moment se 
şi cutremură de asemenea idee, care semână unei 
dorinţi ca bărbatul ei să moară.

Totuşi ideea rămase în zilele- următoare şi începu 
să primiască accesele lui Nicu Baran, cu resemnare..

In inima generoasă a lui Victor Făgeţeanu, totdea-
10
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una vibra cu nespusă tărie suferinţa celor aproape lui. 
Starea lui Nicu, pe care-1 iubiă cu toată duioşia, de 
care-1 legă amintiri ce nu se mai perd din cadrul 
vieţii, —îl făcea să nu se găndiască Ia căsătoria cu 
Zefirina, tot cu aceiaş stăruinţă.

Pentru fericire eră timp, de oarece iubirea statornică 
poate să aştepte ; a se grăbi să fie fericit, când după 
un doliu îl loviâ şi nenorocirea celui mai bun amic, 
i se părea că eră egoism prea fără ruşine.

Nu tot astfel înţelegea lucrul Zefirina, ale căreia 
gânduri Ie împărtăşiâ muma ei, întărindui-le cu pro
priile ei bănueli.

Boala Iui Nicu Baran apropiând prea mult pe Victor 
de casa acestuia, îndepărtă căsătoria Zeiirinei déjà . 
hotărâtă în principiu. Franceza eră dar un pericol 
pentru dorinţile familiei Amăriceanu.

Şi doamna Amăriceanu găsi de cuviinţă să stre
coare această cunoştinţă Ia urechile doamnei Făgeţeanu.

Dânsa rămase surprinsă, nevenindu-i să creadă în 
putinţa unei astfel de bănueli urâcioase, şi încercă să 
o convingă pe doamna Amăriceanu, care, ruşinată 
oarecum în faţa argumentelor mamei Iui Victor, păru 
că’ recunoaşte.

In sufletul ei rămase bine încredinţată că.doamna Fâ- 
geţeanu eră prea naivă.

Căută dar să facă să ajungă bănuiala lor la urechile 
doamnei şi domnului Baran, părinţii.

Aceştia ridicară din umeri, întâi. Pe urmă, chibzu- 
indu-se între ei, dacă nu găsiră nimic de zis asupra 
corectitudinii lui Victor, în care aveau încredere ne 
clintită, părură a şovăi din partea Francezei.

Doamna Baran se hotărî. să-şi îndrepteze luarea 
aminte asupra nurorei sale.

Fiind de mai multe ori acolo când veni şi Victor, 
putu în adevăr a-şi dă seama de o înseninare a An- 
gelei, dar nu văzu nimic bătător Ja ochi care să moţi- - 
veze vre-o relaţiune vinovată între ea şi Victor,

Ii lăsă şi singuri supt pretext de a vedeà ce mai 
face Nicu şi ascultă la uşă: aşa putu să audă ce nu 
cunoşteă încă, — vieaţa tristă ce fiul ei făcea Angeld
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şi încurajările iui Victor care duceau la speranţa însă
nătoşirii şi a schimbării în bine a Iui Nicu.

Vizitele lui Victor erau dar comentate în chip de
făimător; lumea ;şi da arama pe faţă cu obişnuitu-i 
nărav neruşinat de a pândi, pentru plăcerea de a 
coborî până la lipsa ei de virtute, pe- puţinii oameni 
de caracter pe cari nu vrea sa-i înţeleagă.

Nu se puteâ să nu audă şi Victor de cele ce lumea 
punea pe socoteala lui şi a Angelei.

Erâ într’o zi la tribunal, întru pregătirea unor acte 
de notariat, când un confrate, tânăr cu reputaţiunea 
de cam smintit, îi adresă cu ironie întrebarea :

— Ei ? pe când cu succesiunea Barau ?
Victor îl privi cu ochi mari de nedumerire. '
— Nu te înţeleg.
— Adecă nu vrei să înţelegi. La urma urmei, treaba 

dumitale : ce am eu să mă amestec, nu-i aşa?
Acesta, îşi văzu şi el, de afacerea ce-1 adusese aci, 

— apoi,, tot fără nici un îndemn din partea lui Victor, 
se apropiă de dânsul şi-i zise :

— Eterna şi invariabila cauză a prietenului casei. 
Sunt ecoul celor ce vorbrsc alţii...

De astă dată Victor pricepu şi în obraz i se ridică 
puternică roşeaţă...

— Eşti un ecou îndrăzneţ, domnule, al unor ca
lomnii veninoase.

Confratele ridică din umeri şi se depărtă repede, 
iar Victor rămase într’o adâncă şi foare dureroasă 
înmărmurire.

Baran, bătrânul, îl întâlni la ieşirea din acea secţie 
şi se speriă de gălbeneala feţei şi de mâinile lui reci

— Ce ai dragă Victore ? îl întrebă. Eşti bolnav ?
— Da, răspunse el, şi se clepărlă repede, căci i se 

păru că şi Baran, avea par’că în tonul şi privirile lui, 
bănuiala aceea ruşinoasă.

Negrăit de îngrijată fu însă biata-i mumă când ÎI 
văzu atât de trist şi cu înfăţişarea bolnavului de friguri.

— Ce ai dragul mamei ? Ce ţi s’a întâmplat ?
— Ce să am, mamă, răspunse el, cutremurându-se ; 

am pe suflet o povară la încărcarea căreia nu am
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pus mâinile, pe care lumea însă mi-o aruncă pe spate 
cu batjocură zdrobitoare...

— Nu te înţeleg, Victore dragă...
Şi-i căută cu mai mare îngrijire în ochi, ne mai 

ştiindu-şi locul de teama vre-unei boale grele...
— Mamă, te rog să-mi spui un lucru, dar fără nici 

o părtinire: cum mi-a fost până acum purtarea faţă 
cu Angela Baran ?

Doamna Făgeţeanu se lămuri şi cuprinzându-i capul 
cu braţele, îl sărută :

— Aceasta era mâhnirea ta, dragul mamei ? Ai auzit 
şi tu vorbele lumei ?

El îi povesti tot, cu cea mai aprinsă revoltă a inimii, 
ce şi-o putea arăta acum, în toată izbucnirea ei.

— Purtarea ta, dragul mamei, a fost din acelea 
cum nu e lumea obişnuită să vadă. Lipsită de educa- 
ţiunea inimii, lumea noastră riu poate primi ca posi
bilă prietenia curată între un bărbat tânăr şi o femee 
tânără. Chiar dacă ai fi iubit-o pe Angela, lumea nu 
ţi-ar fi socotit ca sfânt prieteşugul cu Nicu... Dar 
pentru ce, Victore dragă, să te îmbolnăviască defaima 
altora? Oamenii de seama noastră trebue să se mul- 
ţămiască întotdeauna că nu le impută nimic conştiinţa 
şi cu fruntea sus să-şi meargă drumul fără şovăire... 
Adie, când mi-au ajuns la urechi, şoaptele acestea, am 
zâmbit cu linişte şi seninătatea sufletului meu a impus 
tăcere. Fă ca mine...

— O ! dragă mamă, eu nu mai ştiu care e morala 
lumei acesteea? Om, cu facultăţi întocmite pentru su- 
periorizarea fiinţii lui, şi să bată tot în lături, mereu 
depărtându-se delà scopul firesc? Cât înă scârbeşte 
de mult voinţa aceasta de a face rău, uşurinţa aceasta 
cu care se aruncă defaima ! îmi ridică par’că tot dorul 
de muncă, odată ce mi se înfăţişează ca zadarnică faţă 
cu imbecilitatea omenească.

— Din potrivă, dragul maniei, nici o clipă de des
curajare, nici o clipă dè oprire din cale. In vieaţă nu 
e timp nici Ioc pentru slăbiciune: numai cei puternici 
triumfă, şi pentru că eşti om de ideal, nimica să nu 
te turbure ; trebue să arăţi că şi omul bun birueşte...
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— Bine, mamă dragă, am şă mă lupt fără şovăire...
— Ascultă Victore, ia să vorbim de un plan al 

nostru rămas de oparte cu ocazia perderii FJoarei 
noastre. Iubeşti îndestul pe Zefirina ?

— Da, mamă, şi dumneata ştii ce va să zică un 
„da“ al meu.

— Atunci, mă duc şi o cer pentru tine. Mai ales 
în faţa şoaptelor defăimătoare, e de nevoe răspunsul 
tău prin o căsătorie.

— Aşa e, trăim în lume, trebue să dăîn satisfac- 
ţiune acestui curent ce se chiamă: opiniune publică... 
N’aş fi voit să am, faţă cu mine chiar, motivul acesta, 
pentru a t;ece peste suferinţile prietenului meu iubit,
— dar pentru că trebue un răspuns Jumei, fie: voiu 
grăbi împlinirea planului meu.

In seara acelei zile doamna Făgeţeanu se duse cu 
Victor Ia doamna Amăriceanu, şi pe când tinerii făceau 
muzică în salon, mumele luau înţelegere asupra căsă
toriei copiilor lor şi hotărau data logodnei.

Victor, de partea Iui" însufleţit de muzică, de iubirea 
lui pentru această fiinţă fermecătoare, îi mărturisi că-i n 
e dragă şi gustă din bucuria ce-i pricinui ei asemenea 
destăinuire mult aşteptată.

Nimic nu te face să uiţi mai de grabă şi mai deplin 
timpul, spaţiul şi locul, ca această revărsare a între
gului suflet.

Pictorul nu ar putea prinde pe pânza lui extazid 
divin al perechii fericite ; poetul, în cele mai nemu
ritoare visuri, va izbuti să divinizeze iubirea, .dar nu 
să dea întocmai simţimântul îndumnezeitor.

Va rămânea dar celor ce vor privi pânza măeastră 
şi celor ce ar citi poema iubirii să le trăiască prin 
propriile lor simţiri şi impresiuni, pentru a perfecţiona 
operele acestor artişti... #

VIII
In ziua următoare, Nicu Baran, după o noapte de 

chin îngrozitor, care păreâ că-i dă presimţimântul fi
nitului, — văzîi cu ochi posomorâţi lumina zilei.
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Şi erà zi frumoasă, ca o batjocură aruncată asupra 
stării lui fizice şi sufleteşti : raze strălucitoare pătrun
deau în camera lui şi i-o făceau voioasă, iar ciripitul 
vrăbiilor, adunate pe un copac din dreptul ferestrei, 
revărsau vieaţa marelui infinit, în cuprinsul celor patru 
păreţi ce-i ascultaseră gemetele.

Angela veghiase toată noaptea la căpătâiul lui şi-l 
îmbărbătase cu graiul ei de înger păzitor; acum, bi
ruită de oboseală, aţipiă într’un fotoliu.

Nicu Baran, mai lăsat de dureri, o priviâ cu îndoit 
simţimânt de duioşie şf de părere de rău : eră să 
moară şi ea să rămână, frumoasă, tânără, în putinţă 
de a mai urmă vieaţa... fără el.

O ! dacă ar fi putut el să trăiască ! cum ar fi căutat 
să fie bun cu totul, să-i facă vieaţa liniştită şi dulce!

Dar nu se putea ; eră condamnat la infirmitate şi 
poezia vieţii nu i-ar fi mai fost învoită, chiar de ar 
fi mai vieţuit !

Ipohondria începù să-i aprindă închipuirea cu scli
piri sinistre şi să-i dea fiori de turbare : pentru ce ne
norocirea aceasta de neîndrepiat, a căderii de pe cal ? 
Pentru ce suferinţa aceasta, când el prin nimica nu o 
meritase?...

Şi nici un ajutor delà medicină? Eră dar Ştiinţa 
atât de neputincioasă încât să nu-i găsiască leacul ? 
Ştiinţa? minciună, — înfumurare a unor anume soiuri 
de oameni „pentru a exploata frica, credinţa sau ig
noranţa de rând,, !

Şi aşa mergeâ, în sbuciumările lui sufleteşti, până 
Ia negarea totului în tot, ceea ce da firii Iui iuţi iri
tare continuă, privirii lui, licăriri sălbatece, figurii lui 
slăbită, repezi treceri delà îmbujorare la gălbeneală 
bolnăvicioasă.

Feciorul intrând să aducă ziarele, deşteptă pe Angela...
— O! iartă-mă, Nicule... Am adormit, zise ea zâm

bind şi apropiându-se repede de căpătâiul lui... Vei fi 
avut trebuinţă de ceva şi n’ai sunat, ca să nu mă 
deştepţi. .

El nu răspunse, cu ochii înfipţi asupra mâinilor Iui, 
ca şi cum ar fi fost adâncit în a le examinâ trăsăturile.

«
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Angela, obişnuită cu asemenea amuţire îndărătnică, 
luă ziarele delà fecior şi i le puse pe măsuţă.

— E şi o scrisoare... zise feciorul... şi o scoase din 
buzunar.

— Pentru cine? întrebă Nicu, răstit... Adă s’o văd 
eu... şi privirea i se duse bănuitoare, la Angela.

— Pentru dumneavoastră, domnule, răspunse feciorul 
şi i-o înmână, apoi ieşi.

— Mie dă-mi voe să te las puţin, dragă Nicule, ca 
să-ţi citeşti ziarele şi corespondenţa.

— Dacă vine Victor, să nu-1 primeşti ; nu voiu să-l 
văd astăzi.

— O să creadă că ţi-e mai rău şi o să se ducă 
să neliniştiască pe părinţii tăi...

— Facă ce-o vrea : nu voiu să-l văd, — asta e 1 
. — Bine, Nicule...

Angela ieşi oftând ; el o privi cu mânie şi ură ; apoi 
răsuci în mână scrisoarea şi o puse pe masă, fără 
interes.

După câteva momente de^-codire, fără motiv, se a- 
pucă de ceti unul din ziare.

Părându-i-se mai apoi ca s’ar fi şoptind în sală, 
întinse gâtul şi ascultă, dar ne lămurindu-i-se bine de 
era în adevăr, şoaptă sau părere numai, — sună.

Feciorul se înfăţişă îndată :
— Tu vorbiai cu cineva în sală?
— Ba niî, cucoana mare. A trecut p’aci şi s’a urcat 

să întrebe de dumneavoastră...
— De ce n’a intrat să mă vădă? întrebă el poso

morât.
— A zis că se întoarce după prânz, să şeadă mai mult.
Şi, răspunzând, feciorul se tot apropia de măsuţă.
— A 1 domnul n’a cetit încă scrisoarea... zise el, cu 

râs prostesc.
— N’am citit-o ; da ce pofteşti cu ea ?
— Eu ?... nimic... nimic... Numai... întrebam aşa...
— Hai, carâ-te d’aci...
După ieşirea feciorului, Nicu apupă repede scrisoarea.
— Adecă, ce l-o fi interesând scrisoarea, pe măr 

garul ăsta? şi rupse plicul cu violenţă. //
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Nu începù a citi şi feciorul intră pe furiş, tainic.
— Domnule, domnul Victor a intrat la cuconiţa...
— Cum? strigă el cu putere... Du-te şi-l chiamă 

încoa! Dar numai de cât să vie...
Feciorul ieşi râzând ciudat, iar Nicu desfăcu scri

soarea şi citi :

„Domnule Baran,
„Nenorocirea este boala dumneavoastră, fără îndoială, 

dar mai mare nenorocire este prieteşugul fals şi o 
soţie care insultă până şi durerile dumneavoastră... 
Dacă vă puteţi ridică din pat, treceţi pe negândite în 
camera soţiei dumneavoastră şi vă veţi convinge.

„Un amic“

Trăsnetul dacă ar fi căzut pe casa aceasta, nu ar 
fi dat lovitură mai puternică nenorocitului gelos, de 
cât această mişelească scrisoare.

Intr’o clipă i se grămădiră în minte toate bănuelile 
şi i se arătă acel moment din seara nunţii Iui care nu 
i se mai puteă şterge din amintiri, când surprinsese pe 
Angela vorbind cu Victor; de atunci pornise criminala 
lor înţelegere.

Da, lui Victor nu-i convenise Angela, ca soţie, ba 
se dăduse înlături pentru a-1 lăsă pe el să cadă în 
mrejile ei de cochetă ; iar după ce nu mai puteă avea 
răspunderea bărbatului, se grăbise să aibă numai plă
cerile ji situaţiunea fără nici o sarcină, ale amantului.

Cu ochi sângeraţi de mânie, cu mâinile tremură
toare, în neputinţă de a sdrobi pe amândoi făptaşii 
blestemaţi, părându-i-se prea lung timpul de când tri
misese pe fecior.după Victor, începu a bate în sonetă 
cu furie nespusă...

Această mişcare începu a-i iscă nişte dureri cum
plite, ceea ce-i mai înrăi furia.

Angela intră repede; speriată de sgomotul acela, 
şi mai speriată de figura sălbatecă a Iui Nicu, se 
apropiă de el, palidă.

— Unde-i Victor? sbiera nenorocitul. Nu ţi-am 
spus ză nu-I njai primeşti ?

—-

« I
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— Nu am ştiut că vine... şi...
— Minţi !... Minţi, neruşinato !
Cu putere îndârjită o apucă de mâini şi o trase 

la el...
— Eşti amanta lui, ticăloaso !
— Nicule... Pentru Dumnezeu... Ajutor !
Turbat cu totul, îi încleştase mâinile după gât şi 

începuse a o strânge aşa, că cuvintele i se năbuşiră 
degrabă ; ochii îi eşiseră din orbite... .

Când îi dădu drumul, sărmana femee căzii grămadă 
în nesimţire, iar el, în dureri teribile şi sleit de »puteri, 
cu capul pe pernă.

Şi nimeni nu intră să dea ajutor nenorocitei care 
ar mai fi putut fi adusă la vieaţă; iar Băran gemea, 
se vaită, se mişcă pierdut de suferinţă... .

Deodată i se năluci că' Angela se-ridică ameninţă
toare cu gândul de a-d ucide, şi smucindu-se cu o 
ultimă silinţă, apucă un revolver mare dintre armele 
ce împodobiaii covorul delà capul lui şi trase în cor
pul care nu se mai mişcă...

Dar în acel moment intră feciorul cu strigăt de 
groază.

Nicu se deşteptă puţin din mânia Iui şi se uită la 
servitorul încremenit. Acestuia, părându-i că stăpânu- 
său o să tragă în el, fugi şi începîi a strigă după 
ajutor.

In timpul acesta, Nicu îşi dădu seamă de grozăvia 
faptei lui şi, pentru a-şi pune capăt durerilor şi unei 
repezi mustrări de cuget, îşi duse revolverul Ia tâmplă 
şi trase.

Când intrară slugile şi sergentul de stradă, îl găsiră 
cu faţa în sus, cu capul sdrobit şi plin de sânge.

Ridicară pe Angela : eră moaftă...

Când veni un servitor delà bătrânul Baran să ves- 
tiascâ Făgeţenilor durerosul finit al lui Nicu şi al An- 
gelei, — Victor, care tocmai lucră, rămase ca de piatră. 
Apoi jale de nedescris îi cuprinse sufletul. Când se 
uită în juru-i, ca deşteptat dintr’un vis, doamna Fă- 
geţeanu plângea tăcută şi îndurerată.
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— Mamă! mamă dragă! pentruce am judecat situ- 
aţiunea mai puţin periculoasă decât eră ! zise Victor, 
frângându-şi mâinile... Trebuia să nu mă mai duc In 
casa nenorocitului... Eu sunt vinovat de moartea lor !...

Şi plecându-şi capul pe piept, în timp ce lacrimile 
îi painjiniau privirile, se lăsă pe un scaun şi îşi aco
peri faţa cu mâinile.

— Mai degrabă m-aş fi aşteptat la moartea mea 
decât la asemenea grozăvie !... şopti doamna Făge- 
ţeanui.. Sărmanii părinţi !

— Ce e de făcut ? zise Victor, ridicându-se palid...
Cine ştie dacă nu mă va învinovăţi toată lumea ! * ,

— A ! cât e vorba de asta, Victore, fruntea sus, 
răspunse doamna Făgeţeanu cu energie...

— Oricât aşi ţine-o de sus... rămân vinovat de 
neprevedere,'mamă. Azi dimineaţă abia, Angela mi-a 
spus bănuiala bietului Nicu ; de azi dimineaţă abia 
luasem hotărârea de a nu mă mai duce pe la dânşii 
până la însănătoşirea Iui Nicu.

— Dar şi ea, sărmana, pentruce nu ne spunea mai 
de mult ?... A fost să fie, — adaose după o clipă.

— Presemne, — şopti Victor...
— Cu toate acestea e de datoria noastră şă ne 

ducem numai decât acolo.
— Parcă nu am curajul ; mă cutremur...
— Victore dragă, mai multă bărbăţie». Nu zic Scf 

ne stârpim durerea, dar trebue să ne arătăm tari, căci 
avem de mângâiat, de susţinut dureri şi mai mari ca 
ale noastre... Să mergem... Haide, sileşte-ţi nervii la 
ascultare şi să plecăm...

înaintea porţii şi în curte eră mulţime de lume şi 
de trăsuri : vestea se% răspândise cu repeziciune de 
uimit.

Medicul legist şi magistraţii făcuseră constatările 
legale şi acuma, în toată casa erau numai jalea şi în
cremenirea durerii.

Baran, adânc stăpân pe sine, îşi dă toate silinţile 
să îmbărbăteze pe biata lui soţie ; dar când intrară 
Victor şi Agrişa, nici el nu se mai putu stăpâni, şi
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isbucni în plâns la pieptul lui Victor, în timp ce 
doamna Baran leşină în braţele doamnei Făgeţeanu.

Amândouă corpurile neînsufleţite, al lui Nicu şi al 
Angelei, par’că dormiau, în acelaş pat, în liniştea unui 
somn neturburat. El tot mai erâ schimbat; pe dânsa, 
frumoasă încă, în gălbeneala morţei, par’că o aşteptai 
să deschidă ochii şi să zâmbiască.

Când Victor află delà cei dimprejur de scrisoarea 
anonimă care adusese nenorocirea şi mai ales când o 
citi, se cutremură de grozăvia mişeliei omeneşti.

Cine oare eră mâna criminală şi cărui suflet, atât 
de josnic, îi păruse că boala lui Nicu nu eră destulă 
suferinţă ?

Şi, durerea lui că pierduse în acelaş chip îngrozitor 
doi prieteni iubiţi, se mai mări cu desgustul de ome
nirea într’atât de păcătoasă !

Privi lung corpurile neînsufleţite, adâncit în gândurile 
cele mai amare şi plecă adânc sguduit, aproape bol
nav, — sdrobit.

&

IX

Moşia Vadu-Iung din Teleorman îşi întinde ţarinele 
pe o câmpie ce pare a nu avea margini. Colo şi colo 
pădurici, par nişte mănunchiuri de verdeaţă, iar în 
preajma lor .undeşte albul cetelor de case ce alcătuesc 
sate şi cătune. Colo şi colo iarăş şiruri de copaci 
singurateci îţi dă în chip vag ideia hotarelor între 
moşii.

Vadu-lung este un sat aşezat de marginile unei 
largi şosele, plantată cu arbori cât ţine lungimea satului. # 
Are case frumuşele, curate, adăpostite de salcâmi şi 
de pomi roditori. In curlea f ecărui sătean vezi boi 
sau cai, căsnicie agricolă restrânsă, dar fără lipsă 
de ceva.

E în ziua de „înălţare“ şi locul dudue, iar leagănul 
se învârteşte pe bătătura din faţa unui han mare, plin 
cu toate afară de rachiuri.

Supt umbrar larg de frunze de stejar proaspete, cei 
bătrâni trag cu unghia în capul lulelelor, sfătuesc şi
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sorb din când în când dîn păhăruţe c’un profir 
sclipitor.

Hangiul, român cât de colo, nu se prea bucura delà 
vin, că mare câştig nu aveà: Lungenii nu mai aveau 
de patru ani încoace pofta băuturii. Venitul lui era 
delà prăvălia cu de toate pentru ale casei şi ale plugâ- 
rituiui, — şi era mulţămit.

In zilele de sărbători doar, sătenii cari veniau să-şi 
petreacă ziua în Vadu-lung, ce-i mai făceau dever la 
băutură, şi se întâmpla să vie mulţi, fiindcă Vadu- 
lung ajunsese de pomină cu minunăţiile ce scornise 
proprietarul moşiei, — om tânăr dar cu multa minte 
şi priceput la fel de fel de lucruri în folosul satului.

Unde pomenise Vadu-lung de cântece la şcoală, de 
cuvântări la biserică, de altfel de şcoală pentru bâeţii 
cari, chip, terminaseră o învăţătură? Unde pomenise 
să vadă până şi pe flăcăi în tot locul, că se duc cu 
tragere de inimă să ia aminte la ce-i povăţulâ pro
prietarul ?

Uite, pomeniâ acuma, şi era mândru de vrednicia 
tuturora, ori încotro se uita, în cuprinsul lui, plin de 
curăţie şi de rânduială.

Proprietarul era proprietar fiindcă luase doar moşia 
zestre delà nevastă ; încolo, proprietari par’că erau şi 
sătenii toţi ; fireşte, odată ce munciau moşia de-avalma 
şi împărţeau roadele la timpul lor, — adecă mai la 
dreptul vorbind, paralele prinse de pe roade.

Şi de unde mai nainte când ţinea un grec moşia cu 
arendă era vai de maica şi a acelora cari aveau, chip, 
plug şi doi boi,- că nimica nirli se alegea de muncă, 
— iacă vezi acuma se schimbase cântecul.

* Ba nici pământul, — sărac de inima lui, — nu mai 
rodiâ cu rost, că-1 storsese greu, ca să-şi facă mai 
repede bogăţie, îl storsese ca pe o lámáé de prin alte 
ţări de pe unde se pripăşise p’aci...

Acuma, Doamne, eră şi cu pământul altă noimă : 
ăst român binecuvântat de Dumnezeu, născocise îngră- 
şarea ţarinilor, odihnă pentru parte din ele, — câştig 
mai puţili; dar de-ajuns şi mai sigur.

Şi, mulţămită Domnului, trăia şi el, în belşug, şi 
sătenii...



229Străin în Ţara lui...

Era mare bunătate de om, era noroc întreg, cu 
chip omenesc.

D’apoi mămucă-sa... frumoasă, şi, mai să-i zici 
ţăranca, aşa se pricepea, şi dânsa, Ia ale casei...

Suveica de muiere, tropotiâ pe Ia toate casele şi 
unde-ţi lua pe neveste şi pe fete, cu graiu blând însă, 
ştii, de primăreasă lângă care nu te sfinţeşti, — şi, 
măre, nevestele şi fetele mi se aşternuseră pe războiu 
şi pe pânză !

Şi pieri lenea în faţa ei, ca necuratul în faţa Sfintei 
Cruci !

Chip, cucoana proprietarului erà mai boeroaică şi 
nu se prea pierdea cu firea, ea, pentru te miri şi orice; 

.li cam plăcea mult la oglindă şi să se facă păpuşă; 
stà mai mult colo, la ăl Bucureşti unde ci-că, aveâ 
şir de cai şi fel de fel de trăsuri ; iar când da pe la 
moşie, hur ! o droaie întreagă de musafiri pe urma ei!

Atunci la moşie erau. numai chefuri şi jocuri d’alea 
boiereşti, plimbări călare şi cu trăsurile, ba şi cu ca- 
râie oamenilor; mă rog, tot soiul de născociri, care 
nu se loviau, da ştii, neam ! cu născocirile boerului...

Şi el, bietul, îndrăgostit de dânsa, i le răbda; se 
cam da pe lângă ele, câte-o clipă, două, de ochii 
musafirilor, iar încolo îşi vedea de mândreţile cu care 
voia să se împodobiască vieaţa sătenilor.

Sătenii ! ăştia erau sufletul lui !...
Cam în aşa chip povestiau Lungenii de stăpânii 

moşiei.

Victor Făgeţeanu, — acum cu barbă frumoasă care-i 
înrăma chipul şi Î-I făcea serios fără asprime, — se 
ivi dinspre curte.

Se şi făcu mişcare între săteni. Glumele între flăsăi 
şi fete conteniră, fără ca hora să se spargă. Toţi se 
căutară să vadă : sunt îndeajuns de curaţi ?

Bătrânii scuturară lulelile şi le puseră Ia brâu, iar 
cu privirile aţintite în spre Victor care înaintă, însoţit 

'de soţia şi mama lui, — aşteptau să-l vadă în mij
locul lor, ca pe o dulce bucurie.

Până Ia cei din urmă se ridicară şi-l întâmpinară
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cu chipurile luminoase şi cu vorba zilei : „Hristos s’a 
înălţat !“.

Doamna Zefirina era învestmântată ţărăneşte şi 
Doamne, bine-i mai şedea 1

Se cunoştea, la cusutul veştmintelor ei, mâna Agrişei !
Şi se prinseră câte trei în horă, şi hora se lărgiâ, 

se lărgiâ mereu, ca tot anul să se bucure de a fi tras 
danţul cu ai Curţii !

Pe urmă cucoana avù dorul sa se deâ în leagăn 
c’un flăcău, apoi cu alţi doi, trei, care-i păruseră ei 
mai de seamă : pe urmă cu câteva din fete, ca să nu 
le pară rău şi fetelor, fireşte !

Şi aşa se petrecu ziua aceia a „înălţării“.
Lucru de mirare, cucoana boerului nu mai lipsi delà 

moşie cam vre-o lună; pe urmă purcese nu ştiu pe 
unde, la băi, în alte ţări, cu mama dumneaei, care 
trăia la Bucureşti şi care, rar se vedea pe la ţară.

In vieaţa lui de acasă, în care nu putea să străbată 
nici o privire netainică, Victor aveâ mâhniri duios îm
părtăşite numai de mama lui

Zefirina pe care o iubise cu toată puterea sufletu
lui său mare, îi făcuse vre-o doi ani vieaţa pe deplin 
fericită.

Dar apoi începuse a se depărtâ de inima lui, Iă- 
sându-se vieţii prea încărcată de deşertăciunile saloa
nelor.

In asemenea traiu era întovărăşită de mama ei, — 
şi amândurora le păreau Victor şi mama lui, buni 
oameni, dar prea legaţi de casă, de afaceri, de vieaţa 
liniştită fără nici un fel de varietate şi de emoţiuni 
nouă.

Stăruinţa delicată a Iui Victor, pentru a-i schimbă 
năzuinţa către sgomot şi banalităţi, — rămânea ne
roditoare.

Victor petreceâ o parte din iarnă la Bucureşti, ca 
s-o însoţiască în vieaţa de lume; dar aceasta nu-i mai 
fâceà Zefirinei impresiune şi nu-i mai păreâ d’ajuns.

Ba începuse a se simţi stânjinită alăturea cu el, de 
şoaptele de admiraţiune tăceau în faţa omuluioarece
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care impunea prin simpatica sa înfăţişare, simplă, se
rioasă, binevoitoare ; prin talentul şi prin cuvântul său 
de seamă.

Cu pătrunderea ce dobândise, mai înnaintând în 
etate, îşi da foarte bine socoteală de firea Zefirinei şi 
mai ales de lipsa de seriozitate a doamnei Amăriceanu, 
destul de cochetă şi la bătrâneţea ei. De aceea, pe
riculoasă cu adevărat, îi păreâ muma: ea favoriza 
vieaţa prea liberă a fiicii sale, subt cuvântul că : de ce 
se măritase ? ca să-şi închidă tinereţea ? Nu se gân- 
diâ că dacă şi ginerele ar fi petrecut fără şir şi rost, 
ca Zefirina, nu s’ar fi ales nimic de moşie... Mai îna
inte erâ chiu şi vai până să iâ arenda delà grecul 
cârcotaş şi hrăpaciu ; acuma, de când Victor îşi jert
fise cariera de avocat, plugăritului sistematic, aveau 
îndoit venit, la timp totdeauna : atât numai că prea 
închideau ochii cheltuind.

Nici Zefirina nici muma ei nu se mai osteniau să 
înţeleagă pe Victor şi idealul frumos ce urmăriâ :

Ce le păsa lor de soarta ţăranilor?
Ce le interesa munca lui inteligentă?
După plecarea la Băi, a soţiei lui, acum după aceşti 

doi din urmă ani de vieaţă nepotrivită cu idealul lui 
de căsătorie, — după ce luptase în destul să o con
vingă a nu pleca fără el, — începu să se gândiască 
şi a se sfătui serios cu Agrişa, ce erâ de făcut ?

Prea multa lui iubire şi delicateţă, ea le luase drept 
slăbiciune de caracter, şi abuzase ; trebuia să puie 
rânduială în exagerarea capriciurilor ei şi mai ales să 
o îndepărteze de muma rău sfătuitoare.

Gelozie nu surprindea în sufletul lui ; aveâ numai 
dorinţa de a o face să-l înţeleagă, de-a-i păstră 
iubirea, de-a o feri de tristul finit al femeilor cochete.

El îi cunoştea calităţile ; vanitatea şi cochetăria erau 
îndestul de puternice pentru a le năbuşi ; să o con
vingă cu privire la asemenea defecte mari şi să o facă 
a-şi pricepe propriile bunuri, îşi luă acum ca sarcină şi 
chibzuî anume program sistematic, după cum chibzu- 
ise pentru învăţătura sătenilor.
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X

Fatală noapte!
La ce-i folosise moartea doamnei Amăriceanu şi 

anul de doliu al Zefirinei, în care timp se păreâ că 
Victor izbutise să schimbe toate relele ei porniri ?

La ce-i folosise că nu se mai dusese în aceşti alţi 
patru ani, nicăiurea fără el, mulţămindu-se par’că cu 
felul «de vieaţă ce-i orânduise Victor?

Să-i puie doar pe buze totdeauna zâmbete amăgi
toare, căci supt ele se ascundeau necazul, nemulţămi- 
rea, până chiar Ia ură, împotriva lui Victor.

In acea noapte fatală când el trebuiă să se ducă 
într’un sat din apropiere unde-1 chemase învăţătorul 
care eră pe moarte, — eră să se înceapă pentru Vic
tor marea suferinţă a vieţii Iui...

La acest învăţător, om de inimă ce-i urmase sfa
turile, pornise de cu seară, pe timp viforos din Noembrie.

Luase el seama că Zefirina eră în agitaţiune neo
bişnuită, dar cât de mare să fie pătrunderea unui 
bărbat, — când iubeşte, este şi naiv, — în naivitatea 
Iui socoti că Zefirina îi purta grija pornirii pe ase
menea timp.

După ce mângâiă pe bietul suflet călător, încredin- 
ţându-1 că numeroasa-i familie va aveâ în el sprijin 
de aproape, învăţătorul închisese ochii c’un zâmbet.

Cât de pătruns de jalea soţiei, a copiilor şi a pă
rinţilor lui, bătrâni neputincioşi, — gânclifl lui Victor 
eră necurmat acasă. Ceva tainic şi îngrijitor îl îndemna 
să plece, şi către miezul nopţii nu-şi mai putu stă
pâni aţâţătorul îndemn de a se întoarce acasă.

Nu-i da pace acea agitaţiune ce observase la Ze
firina; o avea mereu înaintea ochilor şi nu se simţia 
la îndemână.

Cât eră timpul de urât, depărtarea nu era aşa de 
mare ca să-l împiedice de-a porni şi, după ce îngriji 
cu primarul şi cu preotul, de cele trebuitoare, plecă 
pentru a se întoarce în cealaltă zi la înmormântare.

' Viforul, în deplina lui deslănţuire, făcea vaivârtej 
fulgii de zăpadă, singurii cari, despicând întunecimea 
deasă a nopţii, înălbiau în spaţiu.
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Drumul era nămeţit şi numai a minune vizitiul puteâ 
ghici încotro să mâffe, mai ales că mergea şi-n bă- 
taea vântului. Faţa i se făcuse coajă de ghiaţă, iar 
printre genele încărcate de fulgi,' abia îşi putea stre
cură privirile.

Caii răsuflau cu greu şi înaintau trăgând din răs
puteri, pe unde zăpada stătea morman.

Inlăuntrul cupeului, Victor, învăluit în blană, stă 
ghemuit într’un colţ, pradă neodihnei celei mai în
grozitoare : par’că s’ar fi dus la o nenorocire.

In vieaţa lui de până atunci nu i se păruse nici odaia 
încă, un drum aşa de lung, cu pedeapsa aşa de mare 
de a nu putea să vadă în lături : geamurile cupeului 
erau unul bătătorit de zăpadă, cellalt aburit şi îngheţat.

Simţiâ doar greutatea cu care înainta cupeul ; auziă 
adese ori strigătele de încurajare ale vizitiului şi clo
poţeii fără răsunet, — ceea ce-i măria neodihna şi 
nerăbdarea de a ajunge. Dacă ar fi luat-o pe jos, i 
se părea că ar fi mers mai repede şi ar fi sosit mai 
curând.

Se întrebă apoi care puteâ fi cauza unei asemenea 
ciudate mişcări sufleteşti şi un gând îi şopti : Zefirina !

Anume lucruri începură a i se ivi, ca de supt un văl 
întunecos, într’o rânduială foarte lămuritoare.

Fiul proprietarului vecin, un fel de păpuşă nostimă, 
nu mai părăsiâ moşia de un timp încoace, cu toate că 
se zicea student la nu mai ştia care facultate.

11 vizitase pe Victor supt deosebite pretexte, dar mai 
ales cu acela că se interesa de progresul împlinit la 
Vadu lung.

De multe ori Zefirina pornise călare însoţită de acea 
figurină de zahăr...

Pentru ce, în momentele acestea, gândul lui apropiâ 
de Zefirina, pe sclivisitul tânăr?

Pentru ce, bănuială uricioasă îi străbatea inima, . 
pentru întâia oară?

Nu aprins de gelozie îşi înfăţişa pericolul, ca împlinit 
poate, —■ ci dureros mişcat de suferinţa cea mai adâncă 
ce l-ar fi lovit şi simţind ca un haos în viitor, peste 
putinţă de a mai fi umplut cu dulcile iluziuni ale ti- 
nereţei.
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Agitaţiunea în care lăsase pe Zefirina i se arătă şi 
mai vie acum, ca pentru a-i întă» bănuiala ; tine ştie, 
poate că dânsa aşteptase ocaziune pentru a sapă ul
tima prăpastie între el şi dânsa, — şi ocaziunea i se 
ivise acum.

— Mai este mult? strigă el în culmea nerăbdării, 
împins de gândul acela.

Dar glasul îi rămase înăuntrul cupeului, în timp ce 
vântul trecea şuerător.

Simţi deodată o sguduitură puternică şi cupeul se 
plecă pe o coastă, iar caii stătură...

Vizitiul sări în omăt până la genunchi. Victor des*- 
chise cu mare greutate uşa înţepenită de ger...

— Boerule, ne-am înnămolit în podişcă. Suntem 
însă la marginea satului.

— Poţi tu singur să scoţi cupeul ?
— Nu, boerule ; o să vă rog să-mi ajutaţi.
Cu mare trudă izbutiră să-l salte şi să-l împingă pe 

mijlocul podişcei...
— Scoate clopoţeii, porunci Victor...
Vizitiul se miră, dar ascultă şi lui Victor părân- 

du-i-se că umblă prea încet vizitiul, îi ajută şi el.
— Acuma dă goană bună până Ia curte şi să nu 

strigi să deschidă poarta. O să mă cobor eu să o 
deschid.

Casa proprietărească se vedeâ de pe şosea cufun
dată în întuneric. Din dreptul porţii se zăriâ însă o 
luminiţă, Ia una din ferestre. Victor se cutremură : li
cărirea era la odaea conjugală...

Lăsă cupeul să treacă şi el stătu câteva clipe în
cremenit ; apoi se îndreptă către camera în care dormia 
muma Iui şi incepù a bate în geam, din ce în ce 
mai tare.

Perdeaua se dădu la o parte în cele de pe urmă şi 
* chipul speriat al Agrişei, se ivi : recunoscu numai de 

cât pe Victor şi se făcu nevăzut.
— Te-ai întors pe aşa timp şi la ora asta aşa de 

târzie, dragul mamei?
— Da, mamă. Ce face Zefirina?
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— Doarme, de sigur.
— Noapte bună, mamă...
Şi trecu repede, făcându-şi paşii uşori, în timp ce 

muma se uită după el nedumerită: de ce oare glasul 
băeatului păreă aşa de schimbat?

De frig, de sigur, de ne odihnă, — şi intră în ca
mera ei, înfrigurată.

Ajuns în faţa uşii, cu inima în bătăi puternice, 
Victor ascultă; nici o mişcare. Apăsă clanţa, uşa 
se deschise.

Intră înlăuntru, — odaea goală, patul neatins. Se 
opri înmărmurit.

— Zefirino ! strigă el cu glas înnăbuşit.
Nici un răspuns, — nici o mişcare In odaea de alături ; 

în camera de spălat şi de găteală, iarăş nimic.
Lin bilet îi atrase luarea aminte în cele din urmă, 

şi el se repezi de-1 apucă, cu mâinile tremurătoare...
„Fiindcă vieaţa nu mai putea să urmeze cu înţelegere 

între noi, îmi iau rămas bun şi plec.., pentru totdeauna"...
„Zefirina.“...

Victor încremeni cu fila de hârtie în mână. Ochii i 
se pierdură pe acele rânduri scrise în grabă, — ca şi 
cum le-ar fi avut dinainte, la mare depărtare, izvorând 
una câte una dintr’un adânc necunoscut şi înşirându-se 
una lângă alta pentru a alcătui un blestem al Destinului.

Viforul era şi mai în putere, de par’că se clătina 
clădirea din temelii ; uneori îi da sensaţiunea că se 
ridica în sus, dusă de o isbucnire mai violentă a vân
tului, care în coşul sobei aci duduiâ, aci şuerâ cu un 
răsunet ca în pustiu.

In locul nerăbdării de a ajunge, al neliniştei, al 
temerei de ceva neprevăzut, — i se aşternii pe suflet, 
ca un munte în prăbuşire, cu toată greutatea şi dând . 
nouă formaţiune terenului, — durerea calmă prin care 
nu-şi mai poate face drum nici o speranţă, nici o 
crediftţă : erâ finitul inimii sale.

Femeea îi flutură pe dinainte ca un fulg căruia trebue 
să-i dai raze de soare ca să pară în strălucire de aur

w'



236 N. Rădulescu-Niger

şi căruia îi trebue vânt pentru a-şi putea arătă graţio- 
zitalea sborului.

O minciună drăgălaşă, care, trăeşte pentru a înşelă, 
înşelându-se pe sine, — crezută şi împătimind la tine
reţe, — alungată şi dispreţuită la bătrâneţe, ca tot "ce 
rămâne, mai târziu, în goliciunea uriciunii sale.

In urmă dacă privi, se înfioră de drama înfricoşată 
a neuitatului său prieten ; în viitor căutând să străbată 
se văzii zdrobit sufleteşte, fără putinţă de întremare.

Şi par’că îi trecu suflare de ură peste suflet,'în po- 
triva acestui neam de om „femeea“, ce nu este nici 
odată complect.

Dar deodată i se ivi desfăşurarea vieţii sfinte, ca 
iubire şi devotare, a mamei sale :

— Iartă-mă, mamă... şopti el, cu ochii înrouraţi..
Există şi femeea cu adevărat soţie şi mamă : eră- 

triumful ideei în ţinta către un ideal...
Va adoră pe muma lui şi cu mai multă întregime 

de simţire şi-i va închină pentru totdeauna vieaţa, ho- 
tărît să nu mai trăiască după dânsa...

Ghemuindu-se într’un fotoliu, îşi lăsă mintea să se 
îmbete din amintirile vieţii lângă marna Iui şi din li
căririle vieţii viitoare, departe undeva, şters ca om 
pentru lume, existând numai ca fiu al acestei mame 
ideale.

Şi aşa adormi supt căderea de lumină a lampei, 
care-i făceă ca o aureolă capului : în somnu-i, pe bu
zele Iui treceau sclipirile uşoare ale unor zâmbete de 
mulţămire...

Durerea se aşezase la fund.
A doua zi dimineaţa Agrişa se ivi cu zâmbetul ei 

bun şi dulce, în mână cu vasul cu lapte atuncea muls, 
cum eră deprinsă a le dă copiilor ei pe cari îi prindea 
adeseori încă adormiţi.

Când văzu pe Victor strâns în fotoliu, lampa arzând 
şi patul neatins, se opri ‘în prag încremenită.

Curentul de aer rece isbl pe Victor şi-l făcu sa se 
deştepte, amorţit, cu mintea întunecată.

Puţin după aceea, în cercetare cu muma, îşi dădu 
şeamă de îndelunga pregătire a îugei Zefirinei: delà
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albituri şi până la cel mai mic giuvaer, toate fuseseră 
luate -şi trimise pe rând, şi cu atâta pază, că nu pu
tuse prinde nimenea de veste.

Toată această pregătire cu atâta sânge rece, în timp 
ce pentru el urmă să fie de-o drăgălăşie ademeni
toare,— îl scârbi şi mai mult pe Victor: viclenia a- 
cestei femei eră prea de tot revoltătoare.

Dar când, într’unul din sertarele biuroului ei, dădu 
peste o hârtie învechită, într’un pachet de scrisori 
uitat, — revolta lui nu mai avu margini: pe hârtia 
aceea găsi cuprinsul scrisorii inişeleşti care fusese 
cauza dramei din casa prietenului său.

Ţineâ minte, vorbă cu vorbă, scrisoarea ce citise 
atunci, — şi iată acum dădeâ peste prima ei alcătuire, 
— iar scrierea eră a Zefirinei.

Ea dar, în nerăbdarea că dânsul nu se mai hotărâ 
la căsătorie,-mersese până acolo cu gelozia, în cât să 
comită crima de a-1 înegri în ochii lui Baran, de a-1 
face să-i închidă casa,—fără să se gândiască o clipă, 
desigur, că putea să-şi strice căsnicia lor.

Ce suflet josnic supt aparenţele frumoase care-1 sub
jugaseră 1 Şi el iubise asemenea femee !

Descoperirea aceasta îl făcu să nu mai regrete fuga 
ei, — dar nu mai puţin amărât rămase învinovăţindu-se 
încă odată de moartea prietenilor lui iubiţi.

Dovedi apoi ca părtaşă tainică pe fata dini casă 
care fugise şi ea întovărăşindu-şi stăpâna şi pe un 
băeţandru din cancelaria moşiei, crescut de milă de 
Victor şi anume deprins a ţine registrele : şi acesta 
se făcuse nevăzut.

Până în toamna următoare, când se termină cu di
vorţul, Victor orândui toate socotelile cu acte în re
gulă şi le dădu în primirea avocatului ei.

Puţina avere ce-i rămânea din munca proprie, îi 
ajungeâ ca să poată trăi retras în vre-un colţ depărtat 
al ţării.

Jale cu greu de stăpânit era în întregul sat când 
sosi ziua plecării lui Victor Fâgeţeanu din Vadu-Lung.

Din zori, mulţimea umplea şoseaua şi aruncă priviri
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ostenite de nesomn şi de mâhnire, în curtea ^n 
nu se mişca nimenea încă.

Patru cară încărcate cu lucruri împachetate şi aco
perite cu pânze mari de cauciuc, stăteau posomorâte, ’ 
cu tot argintul ce noaptea pusese pe ele.

Strejarii de rând, cu capetele plecate, înghemui{i 
între caiă, făceau impresiune ciudată: par’că ar fi 
păzit într’o lăture de curte străină niscareva harabale 
de băjenari.

Casa, în alte timpuri, când întâi ele lumini ale răsă
ritului străbăteau în geamuri, îşi deschidea mai toaţe 
ferestrele, chiar în toiul toamnei, şi Agrişa se arătă 
pornită pe hărnicie, pururea voioasă şi îndemnând Ia 
lucru cu graiu blând şi glumeţ.

Le eră tuturora drag s-o asculte şi pe întrecute să 
caute care mai de care a fi vrednic de lauda şi de 
mulţămirile ei.

Acuma nimenea din ai casei nu îndrăzniă par’că să 
se iviască înainte de a simţi mi.şcare în odăile stă
pânilor, ce nu eră să le mai fie stăpâni.

Victor se deşteptă cel dintâiu, în camera lui, în care, 
pentru cea din urmă dată dormise, somn agitat : doar 
avea să zică rămas bun unei locuinţe ce îndrăgise, 
unei vieţi petrecute printre atât de multe emoţiuni.

Agrişa, foarte mâhnită cu gândurile în întreaga noapte, 
tocmai din-spre ziuă fusese furată de somn şi dormiă 
încă, fără să simtă umbletul fiului ei în camera de-alături.

Tocmai când carăle ieşiau pe poartă, sări speriată.
Nu avea nimica însă de făcut şi se linişti. Trebuia 

să se arate fără nici o emoţiune, ca Victor să-şi gă- 
siască energia în energia ei. v ,

Cu cât timpul înainta, cu atâta mulţimea se făcea 
mai mare ; acuma şi femeile cu copiii, toţi veniseră.

învăţătorul îşi înşiruise elevii în faţa Curţii şi stea
gul fâlfâiâ la adierea dimineţii, în mijlocul şirului.

Când trăsura fu gata, Victor păşi, emoţionat, şi Ie 
ţinu cea din urmă cuvântare, cu sfatul de-a nu se 
mai depărta deîa hărnicia şi delà învăţăturile dobândite.

— Vă va veni un proprietar sau vre-un arendaş nou 
care, poate, nu va face cum am făcut eu. Daţi-i totuşi

care
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munca voastră, dragii mei, cu bunătate şi cu price
pere, arătându-i că vă cunoaşteţi drepturile şi datoria 
voastră faţă cu el şi faţă cu datoria şi cu drepturile 
lui către voi. Veţi avea buni stăruitori pe domnul învă
ţător şi pe părintele : ascultaţi-i ca pe mine, şi nu veţi 
greşi. Vă zic rămas bun, dragii mei fraţi şi dea Dum
nezeu să aud tot bine de voi ; îmi voiu aminti cu 
dragă inimă de voi şi singura bucurie cu care plec 
din mijlocul vostru, este iubirea ce mi-aţi arătat şi spe
ranţa că în bine şi în sănătate o să vă duceţi vieaţa...

Imbrăţişă şi sărută pe învăţător şi pe preot, cu lac
rimile în ochi,' după ce le ascultă urările, şi, în mij
locul strigătelor sătenilor, porni urmat de foarte mulţi, 
călări...

Puţin... şi începu a se depărtă de Vadu-Lung, în 
timp ce mulţimea stă tot în marginea şoselei, privind 
în tăcere de jale trăsura care se ducea, se ducea 

« mereu...
Victor Făgeţeanu încetă de-a fi..
Intr’un fund al Moldovei unde-şi alesese locul de 

vieţuire, eră să fie: Victor „Cozmin“.
Acest nume îl avusese odată pentru scurtele Iui în

cercări literare, de pe când încă se află pe băncile 
liceului.

De atunci erau mulţi ani ; încercările literare ră
maseră încercări, dar numele uitat reînvia pentru o 
nouă existenţă, pe care o vedeă adâncită în studiu,— 
înmormântată pentru vieaţa de’nafară.

Acum, in trăsura ce-J îndepărtă de Vadu-Lung, se 
gândiă la acest nume cu oarecare mulţămire şi, cu 
toată emoţiunea dureroasă a despărţirii de sătenii lui, 
zâmbiă acelei vieţi în care era să fie altul...

Când se urcă în tren şi îşi luă cel din urmă rămas 
bun delà sătenii ce-1 petrecuseră,—simţi ca o părăsire 
de puteri

Şi când nu mai putu zări casele albe ale frumo
sului sat, îşi lăsă capul în mâini şi începù a plânge : 
finise cu trecutul ; era al unui viitor necunoscut.
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Erà pe la capătul Iui Septembrie.
Dealurile şi văile Măineştilor începuseră a-şi pune 

vestmântul arăturilor de toamnă, după nişte ploi foarte 
la timp.

Pădurile prindeau a bate în boiul roşatec-gălbuiu al 
bronzului, ceeace punea pete-pete, pe întinderea . lor 
de un verde închis.

Miriştele, pe care nu le răsturnase încă plugul, arse 
de soarele unei veri întregi, aveau înfăţişare bolnăvi
cioasă, cu toate că firele grâului scuturat înverziau 
printre firele de paie tăiate de secere.

Pe ici colo însă, răpită acoperiâ fălci întregi şi 
variă priveliştea, ivindu-se ca un covor de un verde 
strălucitor.

Ea eră începutul unei vieţi noua în această pornire 
a capătului unui an agricol.

Plugurile furnicau în multe păr(i şi boii trăgeau 
voiniceşte, îndemnaji de glasurile ţăranilor; şi aceste 
glasuri răsunau din când în când făcând să tresară 
pădurile şi însufleţind priveliştea.

}n sat, fa{ă cu biserica, se ridicase din roşu clădire 
de cărămidă, de înfăţişare simplă, care aveâ să împli- 
niască însă mare menire.

Se lucră acum la acoperemântul ei şi pe dinlăuntru 
Ia tencuit.

In faja clădirii se aflau, înainte deamează, părintele 
Iancu Stratomir, primarul şi Victor Cozmin.
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— Eac-o pe gata, zicea tocmai atunci primarul...
— Minunile domnului Cozmin încep să ia trup, 

împlini părintele Iancu.
— Sunt minunile voinţii obşteşti, părinte Stratomire... 

răspunse Cozmin. Ce-aş fi putut eu, fără bunătatea 
firii sătenilor ?

— Dar mă întorc şi zic : ce ar fi fost de bunătatea 
* asta, dacă nu erai dumneata, fiule? grăi părintele. 

Anul acesta s’a încheiat, cu îndurarea lui Dumnezeu 
şi cu înţelepciunea dumitale, aşa cum omeneşte nu 
socotiam cu putinţă. Tot creştinul are în casa lui grâu 
şi o să aibă nu peste multe zile, popuşoiu,—are nutreţ 
pentru vite şi o să aibă şi parale la chimir... Nu văd 
eu ce bucurie şi dor sănătos de muncă- e pe chipul 
lor, în sufletul lor, în braţele lor? Astea toate, dumi
tale se cuvin ca laudă, căci delà dumneata purced...

— Mulţămesc, părinte lancule, răspunse Victor, miş
cat. Puţine s’au făcut însă şi multe sunt de fă’cut. 
Când le-om vedea mai pe toate cuprinse, adecă pe 
cele mai de seamă, atunci numai ni se va limpezi 
înaintea ochilor... De aceea, să fim cu toţii în veghere 
şi la muncă fără preget... Uite, de pildă, domnule 
primar, dumneata ca om foarte ager la minte şi price
put în ale preţurilor grânelor, trebue să porneşti la 
târg cât mai neîntârziat ca să-mi aduci ştire de acolo, 
cum mai stă preţul porumbului? E nèvoe să facem , 
prin noi ; să nu ne dăm pe mâna ovreilor ca să ne 
ia pielea.

— Că adevărat spui, domnule învăţător. Uite că 
mă şi pornesc, după ce o amurgi...

— Pentru la anul, o să rânduesc eu altfel vânzarea 
grânelor : am să aflu oameni la Galaţi, ca să vând 
acolo de-adreptul, cu bună chibzuire, toată recolta 
noastră. Chiar est-timp pentru popuşoiu, o să fac tot 
aşa. Aştept chiar scrisoare delà o casă mare de 
grâne, de acolo... Greul este până să înşurupăm în 
Măineşti toată maşina administraţiunii. îmi trebue 
băeţi deprinşi cu meşteşugul ăsta şi o să-i am, dintre 
flăcăiandrii satului...

— Da care n’o să înveţe delà dumneata, domnule
li
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Cozmin, vai de mine ! esclamă Primarul.. Hei 1 ce-o 
să iasă din casa asta a noastră ! şi arătă, cu mândrie, 
clădirea cea nouă...

— Acuma, cu bine,-—zise Cozmin. Cum te i întoarce, 
delà târg, orice oră va fi, să vii să mă găseşti, dom
nule Primar.

— Cât îi clipi... Cu bine...
Victor Cozmin, o luă încet Ia deal, urmărit de pri

virile pline de dragoste ale părintelui şi primarului.
— Mare ne-a fost norocul cu el... zise părintele...
— Mare, părinţele... Ne-a avut Dumnezeu de grijă...

Eu mă duc...
— Du-te fiule ; eu mai rămân pe lângă casa asta, 

să mă mai uit la meşteri;..
Victor, se opri la şcoală ca să se odihniască câ

teva clipe
Şcoala, nu se odihniâ oare şi dânsa, din Iunie ?
Se odihniâ, închisă, aşteptând noul an,—în timp ce 

copiii ei, împrăştiaţi pe câmp, ajutau părinţilor la 
munca obştească.

Victor, e mai slab la chip, cu barbă şi mai neîn
grijită, cu părul cărunţit.

Din Iunie, par’că a trecut peste fiinţa Iui vifor care 
a lăsat acest fel de zăpadă ce nu se poate topi : 
părul alb.

Aşezat pe prispă, cuprinde cu privirea întreagă pri
veliştea dealului şi văei din faţă, iar acea mişcare de 
furnici harnice, a sătenilor, îl fac să zâmbiască şi să 
se simtă odihnit.

Anul agricol era peste aşteptările lui de mulţămitor 
şi acest început punea în inimile sătenilor curagiu 
pentru noua lor întreprindere şi încrederea, de acum 
deplină, în el.

Un an rău, ar fi sădit îndoinţă şi descuragiare.
Toată vara, din zori, se ocupase de câţiva bâeţi din 

aceia ce terminaseră clasa a IV-a, timp de câte trei 
ore pe fiecare zi, pentru a-i. învăţă comptabilitate, pe 
unii pregătindu-i pentru viitoarea casă de bancă popu
lară, pe alţii pentru administraţiiinea moşiei.

In tct restul zilei se împărţiă apoi tuturor cerinţilor, .
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în cuprinderea şi rânduiala lor, cu limpezime şi exac
titate de negrăit.

La propriile Iui suferinţi nu avea când sa se gân- 
diască, de cât foarte puţine moi .:te, înainte de-a se 

f da odihnei, şi somnul îl fura degrabă, de oarece 
corpul se lasă ostenit în braţele acestui mântuitor.

Cu toate acestea, vre-o câteva zile căzuse sdrobit, 
după acea noapte îngrozitoare delà moşia lui Ropniţă.

Fugise ca nebun şi tocmai departe, departe mult se 
desmeticise şi picase la capătul pădurii, sleit de pu
teri ; nu-1 mai puteau ţine picioarele.

Noroc de-un sătean că trecîi după vre-o oră, cu 
carul, la moara din Măineşti.

Acesta îl cunoscîi şi-l luă ; iar Cozmin putu să se 
stăpâniască şi să spue săteanului cu glas firesc că 
se rătăcise.

Ajuns în sat, dinspre ziuă, abia se putu duce până 
acasă şi fu apucat de friguri, spre marea spaimă a 

* bietei mume.
Voinţa însă. pe lângă îngrijirile bătrânei, îl pusese 

în picioare după cinci zile, când satul întreg tremu
rase de grija lui.

Să se fi întâmplat nu ştiu cine, străin de loc şi de 
împrejurări, ar fi răntas foarte surprins să vadă în a - 
cele zile, cete de femei, de bătrâni şi de copii, pre
sărate din loc în Ioc, pe diferitele linii ale satului, 
până la vCasa-de-sus“.

In timp ce vrednicii de muncă erau Ia câmp, iar 
grija de domnul învăţător le străbăteă din când în 
când sufletul, printre anevoinţele zilei, — cei rămaşi 
în sat, nu se puteau stăpâni, cu toată ' arşiţa zilelor, 

"■ de a nu se mişcă să afle „cum îi mergea boala, dom
nului învăţător“.

Doamna Cozmin fusese repede încredinţată că eră 
mai mult criză morală şi aşteptase cu nerăbdare mo
mentul când să afle ce-1 putuse atât de greu lovi, 
chiar în ziua cea dintâi a întâiului triumf în public.

înduioşată de semnele de îngrijurare ale sătenilor 
faţă cu Victor al ei, căutase a-i linişti mai mult de 

- câtă linişte se află în inima ei.
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A cincea zi, în cele din urmă, Victor părăsise patul, 
stapan pe nervii încă aţâţaţi, posomorât încă, dar ho
tărât^ să se ţie puternic, orice complicaţiune s’ar fi ivit.

Când doamna Cozmin ştiîi, în seara acelei zile, 
cauza crizei neaşteptate, rămase de piatră.

Era cu putinţă ca în acest fund al Moldovei, să-i 
răsară în cale femeea nefastă, aproape cu totul uitată?

Ce-o^ adusese în casa lui Ropniţă ?
Erâ în adevăr, remăritată şi înrudită cu dânsul, 

precum o spusese?
In bunătatea lor firească, oricât le fusese de mult 

încercată, se opriseră amândoi Ia părerea aceasta : 
tot mai dăruiau acelei fiinţi pierdute o reîntoarcere pe 
calea binelui prin pocăinţă.

Deodată însă Cozmin îşi aduse aminte de numele 
ei întreg, pronunţat de Ropniţă : Zefirina ArnăriceaniL..

Dar acesta fusese numele ei ca domnişoară ! 
afla prin urmare, în casa Iui Ropniţă, ca întreţinută a 
acestuia...

Cum o întâlnise ? De unde nebunia aceasta a Iui 
Ropniţă, mai ales în calitatea lui de pretendent al Ma- 
rioarei Avenian ?

I se lămuriâ astfel, că nenorocita ce-i fusese nevastă, . 
îşi urma vieaţa de rătăcită şi că Ropniţă, ca afemeiat 
ce erâ, o întâlnise şi se legase cu ea.

In această ciudată întâlnire a ei cu dânsul şi în a- 
propierea ei de locul lui de vieţuire, Victor începu să 
vadă o nouă înnodare a firului de împrejurări care 
ameninţă să-i zădărniciască opera.

De sigur că Ropniţă avea să-i devie vrăjmaş : ura 
Iui se va porni când va află că el, Cozmin, a fost 
bărbat al amantei lui actuale, — şi va creşte, şi se va ' 
face răzbunătoare, când se va încredinţă că el a fost 
iubit de Marioara Avenian.

Vieaţa urmă dar să-l prigoniască, lovind în lupta 
lui pentru umanitate, prin slăbiciunile lui omeneşti.

Se ridică de pe prispa şcoalei, înnegurat la chip, dar 
hotărât să meargă până la capăt în aceşti doi anj şi 
jumătate cât mai avea de stat In Mâineşti.

Se

■w V"*
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II
După fuga nebunească a lui Cozmin, în noaptea de 

24 Iunie, din grădina lui Ropniţă,—misterioasa femee, 
cuprinsă de o sleire a puterilor, nu se mai putuse ri
dica, din felul cum îi căzuse lui Cozmin în genunchi.

îndreptase doar braţele către dânsul şi căzuse pe 
nisipul aleei fără nici un strigăt, cu faţa în jos, între 
braţele rămase întinse.

Luna cădea de mult déjà, palidă, asupra acelui mi
nunat corp ce păreâ lipsit de vieaţă, când Ropniţă, 
luând cel dintâi seama că învăţătorul nu se mai arătâ, 
ieşi să-i deâ de urmă. .

întrebă pe servitori, în sală ; nici unul nu ştiii ce 
să-i răspundă, fiindcă nu-1 văzuse.

Prin minte îi trecu atunci că erâ înfundat, de sigur, 
în vre un colţ al grădinii.

, 11 strigă : nici un răspuns.
Delà o cotitură a unei alee, i se păm lucru ciudat 

acea formă omenească culcată de-a curmezişul aleei 
ce veniâ în dreptul aceleia unde se oprise, şi înnaintâ 
cu paşi repezi, desmeticindu-se puţin din ameţeala 
chefului.

Când îşi dădu seama că Zefirina erâ leşinată în faţa 
lui, se cutremură şi se plecă, c’un strigăt, de-o cu
prinse în braţele Iui,

Ea scoase un gemăt slab...
— Zefirino ! Zefiraşule !... ce ai? ce ţi s’a întâmplat? 

începu el s’o întrebe Cu glas afectuos şi îngrijat...
Ea deschise ochii, c’un zâmbet, socotind în prima 

clipă a deşteptării că erâ Victor: la el se oprise a - 
minţi rea ei.

Când privi mai cu deplină cunoştinţă şi väzü pe 
Mihaiu, privirea i se întunecă : i şe înfăţişară în acel 
moment chipul îngrozit al lui Victor şi apoi fuga lui.

Când auzi iarăşi glasul lui Mihaiu, întrebând-o de 
cauza unei asemenea întâmplări, ea izbucni în plâns, 
cu obrazul în mâini...

Cu mare greutate, lăsând lămurirea pentru altădată.



246 N. Rădulescu-Niger

Mihaiu o putu duce în odaia ei, — şi fu zărit de prefect.
— Mă Ropniţă, mi se pare că tu ne trădezi : veri- 

şoara ta are alt nume mai drăgălaş...
— Nu, zău, nu, răspunse el, neputându-şi stăpâni 

tristeţea : e mai bolnavă de cât credeam : am găsit-o 
leşinată, în grădină...

— Ah ! îmi pare rău, zise Prefectul.
— Poţi să ne trimiţi Ia culcare dar, mormăi sena

torul...
— Fireşte, ca să poţi dă toate îngrijirile, doamnei... 

zise şi deputatul.
— Ba să ne mai cânte domnul Cozmin, cerii Pre

fectul. Tu, poţi să te retragi, Ropniţă...
— Dar unde-i Cozmin, întrebă deputatul ?
— Tocmai pe dânsul îl căutam, când am dat de 

vară-mea... zise Ropniţă... Nu ştiîi ce s’a fi făcut...
Atunci intră un serviţor, căruia Mihaiu îi zisese să 

vadă unde se află Cozmin.
— Cucoane Mihuţă, nu ştiu de-o fi văzut bine unul . 

din vizitiii boerilor, da ci-că l-ar fi văzut pe domnul 
Cozmin rupând-o de fugă pe poarta curţii, ca un 
lunatec...

— Cum aşa? întrebă Prefectul... '
— S’ar putea? zise deputatul...
— Se vede că l-a înfierbântat prea tare vinul, obi

ectă cu ironie, inspectorul.,
— îmi daţi voe să caut eu, zise revizorul, cu chipul 

oarecum îngrijat.
Ieşiră cu toţii în curte şi chemară pe vizitiul în cauză.
— Am văzut pe nu ştiu cine sbughind-o pe portiţa 

cea mare... M’am repezit pe urma lui, până la poartă, 
dar cum naiba să-l ajung că fugea- de-i sfârâiau .. 
călcâile !

— Cum eră? întrebă Ropniţă.
— Cu barbă şi destul de înalt..
— Şi zici că din grădină a luat-o la fugă ?
— Din...
Ropniţă plecă ochii în pământ, cugetător. Fără voe 

făceâ o apropiere între această fugă şi faptul că gă
sise pe Zefirina, leşinată, tot în grădină,..
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— Ce-a însemnat asta? întrebă Prefectul, privind 
la Ropniţă...

— Eu cred ca omul acesta nu-i în toate minţile Iui, 
zise inspectorul.

Şi urmă, în timp ce intrau în casă:
— Oricât ni s’au părut de vrednice de admirare 

faptele lui, ele pornesc din spirit dezechilibrat...
Pe tema aceasţa se începu discuţiune vie între Pre

fect, deputat şi inspector, — în timp ce Ropniţă căută 
să apuce un fir oarecare din apropierea de mai adi
neauri, în timp ce senatorul dormită şi mai bea câte 
un pahar pi intre moţăeli, iar revizorul şi Directorul 
Prefecturii ascultau cu interes fără să ia cuvântul.

La urmă ieşi pentru Prefect convingerea că Cozmin 
ieră om superior, iar că fuga lui aveă motiv serios ; 
pentru inspector, hotărârea de a-1 înlocui cu alt învă
ţător, — ceeace Prefectul îl rugă să nu o facă, cel 
puţin un an încă ; pentru deputat, că fuga aceea puteă 
prea bine fi o plecare cam după moda englezească 
şi că vizitiul văzuse tulbure.

Pe Ropniţă, vorba Prefectului că : fuga lui Cozmin 
putea să aibă motiv serios,—îl pusese şi mai mult 
pe gânduri.

Revizorul nu obiectase nimic,—eră însă de părerea 
deputatului. Directorul Prefecturei nu mai aveă cu
rajul să cugete, ca şi senatorul.

Ziua începuse a se ivi.
Prefectul puse cuvânt de plecare la târg, fără să 

mai dea somnului pas.
Toţi primiră, — şi, până să se pregătiască trăsurile, 

se mai cinstiră „la botul calului“, cu vinul vechiu şi 
bun al lui Ropniţă.

Dacă toţi aceştia, după plecare, nu se mai gândiră 
la incidentul cu Cozmin, — Mihaiu, din ziua aceea 
chiar, voi să cerceteze.

Trimise deci pe logofătul lui, la Măineşti-PlopilorT* 
ca în chip nu prea pe faţă să iscodiască cum se întor
sese în sat învăţătorul, — şi află delà omul lui că 
învăţătorul eră bolnav, că tot satul îi purtă grijă nevoe 
mare de mult.
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Cum ajunsese în sat, de ce eră bolnav, nimeni 
ştiuse a-i spune.

După trei zile trimise iar la Măineşti şi logofătul îi 
aduse ştirea că Cozmin eră tot bolnav şi că satul 
mai puteă de jale.

In timpul acesta, doamna Amăriceanu, îndestul de 
indispusă, începuse a se simţi mai bine, dar nu-i dă r 
lui Mihaiu adevăratul motiv ; dar că se dusese în gră
dină să ia aer şi că deodată îi venise ameţeală, — 
probabil din cauza unei indigestiuni, — pentru Mihaiu 
rămâneau numai ca pretexte.

Mihaiu nu puteă nimic să lămuriască, dar de câte 
ori se gândiă la Cozmin, vedea în sufletul lui înce
putul unei uri neesplicabile... Şi cu cât zilele treceau, 
şi cu cât Zefirina incepeă să i se arate afectuoasă şi 
să împliniască cu multă pricepere şi drăgălăşie rolul 
unei femei tinere Ia casa ei,—cu atât Mihaiu se răciă 
de dânsa,—iar în privinţa lui Cozmin, simţiă că el i se 
făceă mai urât.

Cu încetul ajunse să aşeze întru câtva ce puteă fi 
Cozmin acesta : vre-un desfrânat care pierduse averea 
toată, odată cu onoarea, — în care însă, nu amuţise 
cu totul ambiţiunea. Eră cu însuşiri anume, prin care 
însă, cu dibăcia vicleanului, supt mască de suferind 
care totdeauna atrage simpatia prin milă, voiă să-şi 
refacă vieaţa, esploatând încrederea unei clase sau a 
unei familii în vederea unei înnălţări din două părţi : 
popularitatea între ţărani şi averea cuiva.

Pe ţărani îi găsise în Măineşti ; averea, la familia 
Avenian. Cu siguranţă că domnişoara Avenian îl refu- . 
zase pe dânsul, fiindcă prinsese simpatie, iubire chiar, 
de acest înşelător. Cum s’ar fi putut lămuri altfel^ refu
zul acesta, mascat de plecarea Avenienilor in străinătate ? *

Cum se puteă lămuri altfel că muzica acestui om, 
făcuse înrâurire atât de mare asupra Marioarei. încât 
dânsa să-şi ia asupra de a-1 păcăli, pentru a-şi bate 
joc de el ?... Fără doar şi poate Cozmin scrisese acel 
articol în ziarul din Bucureşti şi râsese împreună cu 
domnişoara Avenian de importanta lui persoană. Dom
nul Avenian prinsese de veste şi, rămânându-i favo-

nu

nu

■
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rabil, căutase să plece pentru a-şi smulge copila de 
supt fatala înrâurire a mizerabilului.

Cum însă primise a-şi da moşia pe mâna ţăranilor ?...
Aci se cam încurcă Mihaiu în socoteală, dar urmă 

cu aşezarea logică a împrejurărilor...
Aşa ajunse*a prinde şi firul că între Cozmin şi a- 

manta sa Zefirina, putea fi vre-o legătură...
La ideea aceasta, îi şi resări în minte un incident 

uitat : una din nopţile petrecute cu Zefirina, Ja ea a- 
casă, când, încălzită de şampanie, ea îşi povestise lui 
vieaţa...

Şi par’că o văzu ducându-1 în dreptul unui portret?.. 
Asemănarea chipului din acel portret cu chipul lui 
Cozmin, i se făcu vădită si par’că se simţi înfiorat...

Când îl văzuse intâiu pe Cozmin, nu i se păruse 
oare că nu-i erâ cu totul necunoscută figura lui?

Hotărî dar să smulgă cu orice preţ Zefirinci taina.
Trebuia dar să cunoască pe omul acesta în care 

avea adversar periculos, pentru a şti în viitor cum să 
se măsoare cu dânsul.

Căci, dacă în adevăr erâ iubit de Marioara şi încă, 
la ttatea lui, el o iubiâ, sau îşi pusese în gând a se fo
losi de sentimentul naiv al fetei pentru a-şi împlini 
scopurile. — apoi de sigur că aveâ de luptat cu dânsul :
să-l cunoască ce a fost, îi erâ nevoea cea mai mare.•

De partea ei Zefirina, după ce-şi venise bine în 
fire, îşi judecase limpede situaţiunea : simţiâ că i se 
redeşteptase în suflet vechea iubire de Victor; dara-1 
mai face pe el să se întoarcă la trecut, vedea cu tărie 
că nu erâ cu putinţă ; îi cunoşieâ firea, iar fuga de 
dânsa îi dăduse cea mai îngrozitoare dovadă...

Singura cale pentru a tini şi ea cu un trecut, erâ 
să-şi al.ipiascâ pe Mihaiu pentru totdeauna.

Cu îndemânarea şi cu priceperea cu care erâ în- 
zestiatâ, îşi dădit repede seamă de preocuparea lui 
Mihaiu şi-i căută izvorul.

Aşa atlă că fuga lui Victor fusese ştiută şi co
mentată ; prin logofăt află de poziţiunea lui Victor... 
Cozmin .{de ce Cozmin când el se nuiniâ Fâgeţeanu ?) ; 
de boala lui, după acea fugă.



250 N. Răclulescu-Niger

Iar când văzu că Mihaiu umblă să o cumpere, în
ţelese că el bănuia ceva în privinţa vre-unei oarecare 
legături, cu rădăcinile în trecut, între ea şi Victor.

Trebuia dar să se stăpâniască, cel puţin pentru 
timp, ca Mihaiu să poată rămânea numai cu bănuiala.

Ea presimţiâ un pericol din faptul cu Mihaiu ar fi 
dobândit o siguranţă de existenţa în trecutul ei a a- 
celei legături, — fără să-şi poată încă limpezi felul 
acelui pericol.

Eră mai nimerit dar să tacă.

Dacă Mihaiu îşi dădu seama că nu erâ chip să o 
facă să vorbiască, cu toate că-i deschisese adeseori 
vorba de „minunatul" Victor Cozmin, se hotărî să se 
ducă cu ea în Măineştii-Plopilor, fără s’o pregătiascâ.

Erâ cu vre-o trei zile înainte de Octombrie.
Supt cuvânt că voieşte s’o facă a-i cunoaşte moşia, 

porni într’o dimineaţă la Măineşti, după ce în câteva 
rânduri o mai purtase pe ici pe colo, ca să n’o sur
prindă un drum mai lung.

un

Hi
In cele trei odăi delà curtea proprietarului, ce ser- 

viau de cancelarie a moşiei, Cozmin se ocupă a trece 
în registrele de partizi, cu tinerii lui comptabili-, muncă 
fiecărui sătean şi partea din venit, în natură, grâul ce 
a luat fiecare, în afară de cel lăsat în magazia de re
zervă tot pentru ei.

In ograda cea mare în care se aflau magaziile 
pentru grâu şi pătulele pentru porumb, — din unele 
se încarcă grâu în saci şi sacii în care ; în altele se 
aşează porumbul fiou cules.

Grâul, frumos la bob, de o plăcută coloare roşatecă, 
se tot prăvale din grămada cea mare a despărţituri!, 
intră în baniţa de măsură, rasă cu meşteşug de mă
surători, şi trece în saci.

Sacii, unul peste altul, se fac movilă supt cerul 
liber, strâns legaţi la gură, par’că ar fi fost opriţi de 
a spune ce cuprind ; şi apoi, rând pe rând îşi fac
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pod din spinările sătenilor pentru a se urcă în car.
Carele, cu boii dejugaţi, umplu curtea : boii mă

nâncă ori rumegă, carele se încarcă unul după altul, 
se acoper cu velinţe de pânză şi trec în altă curte, 
unde îşi aşteaptă pornirea..

Regulat, ca maşinărie de orariu, în care fiece unealtă 
îşi are rostul anume, spre bunul mers general, — aşa 
maşinăria acestei munci se mişcă, fără greş, printre 
glume, printre strigăte ce-şi au şi ele rostul lor.

Soarele călduţ şi strălucitor, poleeşte priveliştea şi 
o însufleţeşte mai mult ; alt soare, lăuntric, al fiecărui 
sătean, — bucuria că grâul a fost vândut cu preţ bun, 
— pune pe chipul fiecăruia lumina lui osebită: în 
munca aceea de roiu de albine, e mulţămirea muncii 
pentru sine.

Când Cozmin se iveşte printre săteni, ca să ob
serve regularitatea, toţi tac, însă în privirea lor lu
ceşte nouă pornire sufletească : dragostea curată de 
„omul“ lor.

Şi când şi-I arată, — pe când el se depărtează, -- 
în chipul cum pronunţă ei cuvântul acesta : „omul 
nostru“, este acea poezie a îndumnezeirii, ce se simte 
fără să se poată bine înfăţişă cu graiul.

Cozmin, mulţâmit de felul cum ciracii lui împlinesc 
munca aici, se duce acum de vale la casa delà care 
s’a dat jos şchelele şi care se înfăţişază curată şi 
mândră.

Aci, găseşte sosit mobilierul, lucrat parte în târg: 
îl pritnià un consilier al primăriei şi cu părintele lancu.

Parte din mobilier, îl lucrau vre-o trei dnşi, în sat, 
meşteşugari bunicei, cărora le dase sfaturi Victor 
Cozmin. '

Pe când acesta esamină bucăţile, un vătăşel îi a- 
duse o scrisoare.

Obrajii i se îmbujorară : era scrisoare delà Marioara.
O puse în buzunar, stăpânindu-şi emoţiunea, şi urmă 

mai departe lucrul început.
Abia terminase, şi dă ordin oamenilor să ducă şi 

să aşeze mobilierul la Curte, până ce se va usca bine 
casa, — când o trăsură cu patru cai prinse a se ivi 
clin sus de rateş.
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— Cine-o fi, că spre noi vine? grăi părintele.
— Parc’ar fi trăsura Iui cuconu Mihuţă Ropniţă delà 

Hoiseni, zise consilierul.
Victor privi şi tresări... Femeea de alături cu Mi- 

haiu ii aduse neaşteptată nemulţămire : fără să-şi deâ 
seamă de chipul ei, o cunoşteâ cu mintea şi cu a- 
mintirile.

Să se furişeze nu eră chip, de oarece trăsura urcă 
deja costişa ; şi apoi, de sigur că pentru dânsul ve- 
niau Ropniţă... şi dânsa!

— Dar ce cucoană o fi ? zise părintele.
Nimeni nu-i răspunse ; fiecare aşteptă cu curiozitate.

Trăsura se opri mai în jos de casă, unde eră mai 
mult loc drept, bun de întors, — şi Ropniţă sări cu 
uşurinţă, apoi întinse mâna sa ajute Zefirinei la coborât.

Cu toate că dânsa întrebase, încă de pe coasta dea
lului opus ce sat eră, marele şi frumosul sat ce vedeă, 
Ropniţă se făcuse a-i fi uitat numele, iar vizitiului îi 
dăduse deja de acasă porunca să nii răspundă la 
ori ce l’ar fi întrebat cucoana.

încântată de plimbarea aceasta, de priveliştele mi
nunate ce i se desfâşuraseră înainte, de frumuseţea zilei 
şi de drăgălâşiile lui Mihaiu, Zefirina coborî, cu zâm
betul pe buze...

Părintele Iancu, consilierul şi primarul ce tocmai 
atunci se ivise, ieşiră întru întâmpinarea musafirilor.

Cozmin, căruia un fior îi dase deja de ştire cine 
era femeea, trecuse în una din odăile casei ca pentru 
a vorbi cu meşterul ce aşeză ferestrele: voiâ să 
impue nervilor lui acea tărie a ostreţelor de fier bine 
legate, care stau nepăsătoare. în faţa celei mai îngro
zitoare furtuni.

Nu aveâ când şi cum să cugete pentru ce dânsa 
voise a-1 vedea, nici pentru ce el îşi dâ în vileag le
gătura lui cu dânsa ; avii abia timpul să se îngrădiască 
aşa, încât adâncul lui să rămână necunoscut ochilor 
liberi, ca adâncul mării.

Preotul lămurise în câteva cuvinte însemnătatea 
nouăi clădiri şi acum poftise pe musafiri s’o vadă 
pe dinnăuntru,

\
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Mihaiu nu întrebase de Cozmin ; cu toate acestea, 
Zefirina, din singura lămurire a preotului, ghid unde 
se află, ghici intenţiunea ascunsa a lui Mihaiu, şi^se 
simţi Intr’o clipă ca pe jăratec.

Presimţind apoi că se va găsi pe neaşteptate în faţa 
lui, alergă şi ea la deplină stăpânire de sine, de care 
dăduse dovezi în vieaţa-i de femee.

In adevăr, cum intrară în sala cea mai mare a clă
dirii, întâiul om ce se înfăţişă privirilor ei, — căci 
ceilalţi doi, trei, nu sesocotiau pentru ea, — fu Victor.

Acesta, înaintă în chip prietenesc către Mihaiu, în- 
tinzându-i mâna şi salută cu politeţă pe doamna... 
necunoscută.

— Verişoară, grăi Mihaiu fără nici o turburare, 
dă-mi voe să-ţi prezint pe domnul Victor Cozmin, În
văţătorul ideal, enciclopedist incomparabil şi artist de 
forţă... de care ţi am vorbit cu entuziasm.

— Vărul dumneavoastră, doamnă, e prea bun şi-i 
mulţămesc, răspunse Cozmin, nici măcar înroşit Ia faţă,, 
cu glasul unei politicoase indiferenţe, uşor înclinându-se 
doamnei.

— încântată, domnule, răspunse Zefirina cu zâmbet 
liniştit, cu glasul ei dulce firesc, în atitudine de oare
care mândrie aristocratică ce veniâ bine frumoasei 
sale fiinţi.

Mihaiu rămase uimit în faţa unei asemenea scene 
ce s’ar fi întâmplat între ori şi cari oameni ce se văd 
pentru întâia oară, în situaţiune la fel.

Nu cumva tot ce i se păruse că descoperise, erâ 
numai născocire a nervilor săi iritaţi, a închipuirii lui 
destul de rătăcitoare ?

Sau eră în adevăr aşa, sau aveâ de-a face cu două 
naturi de tărie excepţională, cum încă nu le bănuise a fi.

Acestea se petrecură în sufletul lui într’o clipă şi, 
cu destuiă prezenţă de spirit, se reculese şi începu o 
convorbire lungă, cam în struna lui Cozmin, ceeace 
dispuse bine şi pe Cozmin şi pe Zefirina.

Dânsul, îşi conduse musafirii la curtea boerească. 
Ie arătă toată căsnicia moşiei şi le lătnurî felul lui 
de a face agricultură, — cunoscut de altmintrelea de
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Zefirina, care, par’că retrăiâ în acele momente, la Vadu- 
Litng, vieaţa de odinioară, pe care atunci nu voise s’o 
înţeleagă.

Oricum, eră de negrăit plăcerea ce siniţiâ de a as
cultă vorbind pe omul acesta, care, nu se dă înapoi 
delà împlinirea idealurilor lui. Felul cum o trată el 
acum, ca pe o străină, deplina lui stăpânire pe sim
ţirile lui cari, — eră peste putinţă să fi fost liniştite, 
— toate acestea aveau un farmec ciudat ce înrâuriă 
asupra sufletului ei.

In timp de o oră se obişnuise cu emoţiunile unei 
asemenea situaţiuni, — şi ele îi colorau în aşa fel 
chipul şi atitudinea, că Mihaiu nevăzând nimic nefiresc, 
rămâneă cu totul încurcat.

Intr’un asemenea moment îi trecu prin minte o nouă 
încercare. Scoase orariul şi căutând ora zise :

— îmi pare rău că s’a făcut timpul de plecare, căci 
aş fi rugat pe domnul Cozmin să ne deă şi onorurile 
Iocuinţii sale.

Cozmin avu scurtă tresărire, — pe care Mihaiu o 
prinse, — dar răspunse cu linişte :

— îmi pare şi mie rău domnule Ropuiţă.
Atunci intrară în curte cinci călăreţi, cari săriră cu

îndemânare de pe buestraşii lor şi se apropiară, cu ei 
de căpăstru, Juându-şi pălăriile.

Fiecare dădu lui Cozmin ştiinţă pe ce parte de lo
curi fusese cules porumbul şi că mânaseră carăle la 
curte...

Cozmin împărţi ordinele necesare, arătând in ce coşar 
să se aşeze porumbul.

— Cum văd, ai ochii asupra întregii mişcări, zise 
Mihaiu;

— E de datoria mea, răspunse Cozmin.
— Dar dacă am admite că dumneata nu ai mai fi 

pe aceste locuri ?
— Le vor rămânea sătenilor învăţăturile mele şi 

bunul lor simţ pregătit pentru noua lor vieaţă.
— Eu aş dori să-ţi poţi pe deplin ajunge scopul, 

zise Mihaiu, şi-i întinse mâna.
— Aceasta v’o urez şi eu, domnule Cozmin, grăi 

Zefirina şi-i întinse şi ea mâna, desmănuşată.
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El îşi luă pălăria, îi sărută mâna, o strânse priete
neşte pe a lui Mihaiu şi le mulţumi de urări.

— O să n\ai venim să-ţi mai vedem progresele... 
zise Ropniţă...

Maineştii vă vor primi cu toată cinstea, încheiă 
Cozmin.

Măineştii, — nu el, se gândi Mihaiu, în acelaş timp 
cu Zefiri na.

Plecară.

— Ce părere ţi-ai făcut, Zefiraşule de omul acesta? 
o întrebă Mihaiu, după ce trăsura dădu în drumul mare.

— Nu prea pot a-mi da seama de întregul cuprins 
al planurilor lui, dar îmi pare că ar fi om de extra
ordinară pricepere şi energie, răspunse ea.

— Intru aceasta nu greşeşti..
Pe tot drumul Mihaiu îi întinse fel de fel de curse 

cu întrebări foarte bine aduse, pentru a o puteâ în 
cele din urmă prinde în lanţul dorit.

Zeririna nu se dădu prinsă.
Intr’un rând îi venise pe limbă să-I întrebe, pentru 

ce se făcuse a uita numele satului Ia care o ducea 
întra’dins, — dar se opri : asemenea întrebare i-arfi dat 
de gândit lui Mihaiu, şi ea voia să rămâie în ochii 
Iui ca şi cum nu i-ar fi priceput de fel bănuelele şi 
planul.

Mihaiu conteni, de la un timp, cu vorba, şi se a- 
dâncl în gânduri : fusese ori nu vre-o legătură între ea 
şi el? Desigur; nu se îndoia; nu se putea deslipi de 
ideea aceasta.

Ii pusese Cozmin vre-o piedică în planul de căsă
torie cu Mario ara Avenian? Da.

Acum, ce avea de făcut ? Să părăsiască pe Zefirina, 
să izgoniască pe Cozmin, să ia pe domnişoara Avenian.

Să urmeze a trăi cu foasta doamnă Cozmin, să ia 
ce aruncase omul acesta, nu eră de demnitatea iui ; 
să-l lase pe Cozmin in vecinătatea lui, şi mai ales în 
situaţiunea ce-şi crease dânsul, ar fi însemnat imposi
bilitatea de a mai face acea căsătorie.

Rămânea să aştearnă planul acestei lupte, căci uşor 
nu era : trebuia voinţă, îndemânare, chibzuire serioasă.
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IV

Cozmin privi mult timp pe urma trăsurii, până ce 
o pierdu din vedere In josul dealului.

Când ajunse acasă o mai privi cum suiâ dealul 
din faţă...

— E tot frumoasă, nenorocita, îşi zise, şi pare că 
nici se gândeşte la ciudata ei poziţiune...

Oftat lung îi sbuciumă pepiül : o lume întreagă de 
amintiri îl făcu să rămâie ţintuit pe prispă : cât o 
iubise !

Când află doamna Cozmin venirea într’adins a Zefi- 
rinei, rămase ca trăsnită.

— Bietul meu Victor, suspină mama, nu ţi erau 
d-ajuns numai aducerile aminte de trecut... Trebuiâ 
s-o mai şi revezi

— Ala trecut şi asta mamă ! Ba după chipul cum 
am putut-o suferi, mă mir de nebunia mea din noaptea 
de 24 Iunie... Mă întreb apoi, de ce aş avea să mă 
tem?... Nu am, în timpul de faţă, o suferinţă mai în
grozitoare pe lângă o plăcere din cele mai dulci ?

Şi scoase scrisoarea încălzită la sânul lui, punând-o 
lângă talerul pe care mâncă. *

— Iar ţi-a scris neastâmpărata copilă?... O plâng 
şi nu mă pot opri totodată s o admir.

— E de admirat, intr-adevăr... şi e de plâns... Şi 
oftat greu îl făcu să-şi pue capul în mâini...

Doamna Cozmin se ridică, înconjură cu braţele gâtul 
lui Victor şi-i puse pe frunte o sărutare apăsată, pe 
când printre gene începea să-i strâluciască diamantele 
unui plâns duios.

El îi apucă mâinile, i Je sărută, cu pornire, şi ochii 
lor, înrouraţi, se priv-râ mai multe clipe.

— Fatalitate ! murmură el...
— Energie, dragă băete... şi... aşteptare...
— Aşttptare? de ce? Intrtbă el, tresărind, şi căută 

înţelesul cuvântului acesta în privirile mumei...
— Cine şt e, mai zise ea... Noi ne îndărătnicim în 

mândria noastră, în sufennţile noastre, iar destinul
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lucrează în afară de cercul ce ne pare tras şi despărţit 
cu prăpăstii de o dorinţă ce ne temem să ne-o măr
turisim...

— Cum, mamă, dumneata îmi vorbeşti în chipul 
acesta astăzi ?

— Astăzi mai degrabă şi mai mult de căt ori când...
— De ce?
— Când se iveşte un lup... te gândeşti Ia putinţa de a 

te află fără de apărare în faţa lui...
— Înţeleg... atât numai că pericol nu mai poate 

există, întrucât mă priveşte. Femeea aceasta care mi 
s-a ivit acum, după atâţia ani, nu mai poate să-mi re
deştepte iubirea : poate mai degrabă dispreţul...

Muma il privi drept în ochi şi teama ce o turbu
rase câte-va momente Lse risipi.

— Aş fi voit mai curând o deplină nepăsare, în 
locui dispreţului care încă poate spume ceva...

— O ! dragă mamă, răspunse el cu tărie, însem
nătatea cuvintelor se pierde uneori în faţa puterniciei 
simţimântului adevărat ce şi-a făcut loc în noi. Îmi 
cunoşti firea : e ca a râului care nu se poate urcă 
spre izvor... Un lucru însă, mamă: ce cuget, neîmpăr- 
tâşit încă inie, te-a făcut să-mi cutremuri inima cu 
acele vorbe de adineauri, care se asemănă unei adieri 
a speranţei ?...

— In adevăr că ţi-ain ascuns până acum un cuget 
cu care am început a mă împica de o bucată de 
timp... Dar citeşte scrisoarea Maiioarei... Vrei s-o ci
teşti cu mine? Ori vrei s-o guşti tu întâi, ca de obiceiu.

Victor îşi lăsă pentru câte-va cl'pe capul în mâini, 
c’un suspin uşor, dulce, mângâetor, apoi. cu mâinele 
tremurându-i, desfăcu scrisoarea.

— S-o citim împreună,—răspunse el, şi, transfigurat, 
desdoi coaiele de hârtie, cari păreau lipite una de alta...

Paris, 23 Septembrie 188.... 
(Avenue Wagram 113 bis) -

„Am zis în ultima mea scrisoare, iubite şi dorite 
amice, că îţi voiu seri numai când voiu simţi că mă 
sugrumă dorul de... dumneata.
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♦ »Sunt două luni şi jumătate de atunci... Nu-mi pot 
da seama dacă e mult ori dacă e puţin... Nu am plă
nuit de multe sau de puţine zile a-ţi seri.

„Azi m-am întors din o plimbare în oraşul cel mai 
scump civilizaţiunii, m-am aşezat la mescioara mea 
şi am început această scrisoare.

„Din Milano, cu mamiţa noastră bine întremată, 
spre marea laudă a Ştiinţei — ne-am dus în Elveţia, 
într’un mic orăşel de pe malul lacului celor patru Can
toane.

„Am gustat poezia acestui lac de safir, înconjurat 
de aproape şi de departe de perspective încântătoare.

Mai ales pe cele adâncite în depărtările nemăsurate, 
pe acestea le asemănăm unui vis al meu de odinioară...

„Când uşoară ceaţă de dimineaţă, împurpurată de 
razele soarelui încă nevăzut, răpiâ acelei depărtări 
profunditatea şi limpezimea, dorul meu de-a visă se 
opriă în cale ; întâlniâ ca o piedică, peste care par’că 
nu putea să treacă şi să se ducă adânc, adânc de tot... 
pe unde-mi închipuiam că ar fi fost drumul Ţării mele.

„îmi aţintiam atunci privirea în undele albastre şi 
nu cu puţină surprindere vedeam că ele răsfrâng un 
chip aproape necunoscut mie... Tresăriam şi mă uitam 
împrejur: nimeni... Tot eu eram, presemne, şi atunci 
nu ştiu dacă undele auziau câte un discret suspin.

„Mă surprindeam apoi, urmărind câte un vapor care 
treceă pe departe, tăcut, lăsând urmă de fum în aer 
şi uşoară dâră scânteietoare în unde... II asemănăm, 
fără voie, unui simţimânt care, poate trece şi el... dar 
lasă urmă în afară şi lasă urmă şi înlăuntru. Iar fiind-că 
e vorba de mărginilul omenesc, aceste urme nu se 
pierd ca în aer şi ca pe unde.

„Când turiştii voioşi începeau a trece, cete, cete, 
alergam să găsesc pe Wilhelmina... ca să fac şi eu cu 
dânsa ceata exploratoare a amintirilor...

„Şi cel mai plăcut tărâm pe care ne plimbam, mai 
cu seamă cu mâinile, ne erau pianul şi vioara...

„Ba într’o zi ne-a venit în gând să descoperim cu 
ori ce preţ cevâ nou, între florile muzicale semănate 
în juru-ne.
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„Şi tot acele nemuritoare bucăţi ale dumitale ne-au 
mulţămit capriciul : după ce le-am executat pe amân
două, am luat părţi din „zâmbetele de primăvarăw .şi 
părţi din „Fantazie“ şi am alcătuit o nouă compoziţie, 
care te asigur că nu-i urâtă şi lipsită de efect ; iar eu 
am numit-o „zâmbete... ale fantaziei“... De ce ? nu ştiu. 
Poate că undele noastre, — ale mele şi ale Wilhel- 
minei, — sunt mai mult în fantazia noastră...

O ! când ai şti cât suferă biata mea tovarăşă ! Eu 
doar cât o mai mângâiu...

„Am început a crede că în adevăr este dureros a 
iubi, a visă ce nu poale fi, adecă : fericirea ; — a te 
încrede iluziunilor... E curios cum poate omul a-şi 
alcătui asemenea himere ? Este vre-o lege, în puterea 
căreea el trebue să-şi Intr’aripeze închipuirea, ca prin 
aceasta să ajungă la suferinţă? Legea aceasta defec- 
toasă este presemne însăşi simţirea noastră... Ce lege 
nouă ar trebui, ca să dărâmăm pe cea veche ? Să nu 
mai simţim.

„Eu, cu Wilhelmina, minţi mărginite, nu am găsit 
asemenea lege nouă. Poate că generaţiunile viitoare, în 
puterea progresului, vor fi în stare s’o aîle.

„Şi cu toate acestea nu aş voi parcă să trăesc în 
acea epocă... Alt fenomen curios : e ceva dulce şi In 
asemenea suferinţă ; e amintirea primelor momente 
când inima şi-a spus cuvântul...

„Cu câtă limpezime de orizon se arată acel şir de 
zile întrunite In una şi aceiaşi privelişte, iar sensaţi- 
unea cât e de puternică ! Cele mai mici amănunte se 
ivesc, rânduindu-se delà sine în minunată ordine, fie
care cu farmecul său deosebit, şi aşa se alcătireşte 
această lume trăită şi se realcătueşte adese ori, fă- 
cându-se prezent, înâlţându-ţi-se supt ochi ca un co
los de monument, pe-a căruia frunte stă scris cu litere 
nemuritor de sclipitoare : „Aci e amintirea !“

„In marele oraş, scumpei mele mame îi place nes
pus de mult; cu ‘deosebire gustă „Comedia Franceză“, 
„Opera" şi „Opera Comică“ ce s'a redeschis de curând. 

„Dup’o suferinţă atât de îndelungă, care-i ofelise
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vieaţa, dânsa pare acum născută şi de odată ajunsă 
la epoca tinereţei fericite.

„Tata, pare reîntinerit şi dânsul ; şi, dacă n-aş fi eu 
să le amintesc câtă cale au făcut,—ar crede, cu sigu
ranţă, că acum îşi încep poema conjugală.

Fără saţiu de-a vedea tot ce este de văzut, cutreer 
Parisul cu Wilhelmina.

„M-au minunat galeriile de tablouri ale „Luvrului 
din care, timp de o lună, ieşiam ca să mă duc la 
masă şi în cari mă întorceam irmdiat: am gustat ex
tazul, în faţa multor opere de înaltă execuţiune artis
tică, ce se pot iviau mai mult, nu zic priceperei, dar 
gustului meu; am trăit în acea lume înălţătoare a ad- 
miraţiunii pentru geniile omenirii.

„Am simţit măreţia „Invalizilor“ şi a „Panteonului*, 
pătrunsă de fiorii vem raţiunii faţă cu acele glorii care 
nu sunt numai ale Franţei şi onorate de aceasta în 
chip atât de grandios.

„M am înfiorat de-o respectuoasă reJigiositate în 
marile cttâ{i „Père-Lachaise“ şi „Montmartreunde, 
nenumărate opere de artă pecetluesc locuinţi e»erne 
ale acelora cari, dacă nu s’au ridicat până Ia înălţimea 
geniului, şi-au însemnat partea lor de muncă, la edi
ficiul civili/aţiunii.

„Am putut apuca un singur concert „Pasdeloup“ şi 
mi s’a încălzit inima la acel flux şi reflux de note 
muzicale, pe care le-a putut închegă şi armoniza în 
chip atât de divin, altă pleiadă de genii.

„Şi atunci, în mijlocul însufleţirii mele,, mi s’a ivit 
ca înlr’o depărtată aureolă de vis, icoana unui geniu 
modest, mare ca om şi mare ca artist, ascuns în încre
ţiturile păduratece ale unei ţâri... ce eră ţara mea...

„Şi mi-am zis că de s’araflă în acest mediu strălu
citor, razele ce-ar porni din lumina talentului său, 
departe de a se pierde în această scânteiere, ar stră
fulgera şi s’ar statornici supt ochii tuturora, cu dreapta 
lor valoare.

„Aci poate fi prea mare şi lupta pentru întâetate, 
dar mare poate rămânea şi izbânda, — şi aceasta ar 
fi partea ce se cuvine măreţiei însuşirilor dumitale.
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* *
„Deosebită plăcere, clragă amice, a simţit tata când 

i s’a scris de bunul an agricol care a încoronat înce
putul noului fel de esploatare a moşiei noastre.

„Om simplu este intendentul nostru, dar cum ştie 
de bine să te înţeleagă şi să-şi arate admiraţiunea 
pentru faptele dumitale !...

„Banca populară va fiinţă în curând... EI nu pricepe 
„meşteşugul“, — vorba Iui, — dar crede că trebue să 
fie ceva „minunat“ ca tot ce cugeţi şi pui dumneata 
în practică.

„Ne-a vorbit de frumoasa sărbătoare şcolară care 
a încheiat anul şi de cele ce ziceau „boerii" delà 
târg şi din Bucureşti... ; iar pe când tata cifia... eu, cu 
capul sprijinit de-o mână, vedeam întreaga mişcare, 
simţiam entusiasmul tuturor, gustam din dulcea dumi
tale bucurie...

„Cât mi s’a întunecat dej repede însă toată acea 
privelişte înălţătoare de sufiet, când ni s’a spus că ai 
căzut bolnav...

„Am tresărit, de sigur că faţa mi se schimbase, căci 
tata s’a oprit şi a începufsă citiască numai pentru el...

„M-am apropiat şi l-am privit... ştiu eu cum? că 
mi-a întins scrisoarea şi am citit singură, cu acea 
luare aminte îngrijurată şi lacomă, care vrea să pă
trundă şi ce nu se spune pe deplin.

„Mulţămitălui Dumnezeu, boala ţi-a fost trecătoare
„A suferit cu dumneata o [mamă, cum nu sunt 

multe, cu toate că toţi avem o mamă, — a suferit o 
obştie întreagă, ale căreea emoţiuni şi ale căreea ru
găciuni se urcau la dumneata ca o adiere binefăcătoare...

„O ! dragă amice, te osteneşti prea mult şi sbuciu- 
mele sufletului pe lângă necurmata hărnicie a minţii, 
împovărează de multe ori prea cu greutate alcătuirea 
omenească...

„Ai un ideal, ştiu,'Tşi nu am cuvinte pentru a-1 prea
mări, nici destulă putere de îndemn spre a te încuraja 
în lupta pentru el... Dar... gândeşte-te şi la dumneata... 
măcar tot în interesul izbânzii... ’

„Mai pune câte puţină odihnă sufletească între a-
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ceste neîncetate isbucniri impetuoase ale minţii.
„Nu cred ca puterea de resistenţă să poată fi tot

deauna la înălţimea voinţii, căci aceasta ţine de suflet, 
iar cealaltă de corp şi corpul e mărginit...

„Gândeşie-te la scumpa dumitale mamă, care, dacă 
tace cu graiul, îţi va fi spunând marea ei grijă, cu 
privirile calde şi dureroase cu care te urmăreşte...

„Dă i acestei mame siguranţa că ştii a-ţi respecta 
sănătatea, că ştii a i preţui cu adevărat neadormita 
iubire pentru dumneata...

„Doamne! cum va fi fost, drăguţa de dânsa, în a- 
cele zile, când, între cer şi pământ, nu vedea decât 
sufernţa dumitale!

„Numai cât mă duc cu mintea la durerea mută dar 
înfricoşată din asemenea critice momente, şi mă simt 
cuprinsă de cel mai zguduitor cutremur.

„Oricât ar ii doamna Cozmin de curagioasă şi de 
prevăzătoare. — asemenea durere e fără seumăm, e 
icoana jertfei supreme, — e sfântă !

„Sărută, te rog, din partea mea, pe acea mână 
dragă, nemărginita ei afecţiune pentru dumneata şi 
recunoştinţa mea că te-a scăpat.

„Marioara Avenian“.

In clipa când termină de citit, Victor se repezi, cu 
ochii plini de lacrimi, .şi apucând o mână a inume-si, 
o acoperi cu sărutări înfocate.

— Copila aceasta te va iubi toată vieaţa ei... şopti 
doamna Cozmin, mişcată adânc.

— Da l oftă Victor...
— Şi acuma să-ţi spun gândul meu : ea va izbuti 

să mlădieze voinţa lui Avenian... Mare lucru dacă el 
singur nu va veni îiitr’o bună zi, să ţi-o facă tovarăşă 
de vieaţă...

— Cine ştie !... mai oftă Victor.
— Dragul mami ! De ce nu ai mai fi fericit ! Şi 

acuma, în adevăr fericit !..
— îmi dai voe să mă leagăn în speranţa aceasta?
_ Da, Victore... fiindcă văd în copila aceasta pe

adevărata femee care ştie a iubi • • •
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— O ! mamă...
— Cu toate acestea, trebuie să lăsăm lucrurile cum 

sunt : ai promis lui Avenian, — vei ţine ce i-ai promis, 
cu riscul de a plecă d’aci în suferinţă, — dar pururea 
corect... Redă-ţi ori cum inimii seninătatea şi lucrează 
de-acum înainte, .cu răbdare şi cu linişte.

— Aşa voiu face...
— Şi ţine minte cuvântul meu de astăzi : nu se va 

împlini trei ani din termenul moşiei şi Avenian se va 
întoarce...

Din ziua aceea Victor Cozmin fu alt om şi sănă
tatea începu a-i înflori pe chip, după cum în suflet îi 
înfloriă cea mai neaşteptată şi cea mai dulce speranţă.

V

In vecinătatea Măineştilor, de o parte, spre moşia 
Hoiseni a lui Ropniţâ şi de alta, delà Măineşti încolo, 
peste deal, — se aflau alte două moşii mari.

Una o ţinea în posesie evreul Marcu Iuster; cea
laltă ajunsese proprietatea altui evreu, Duvid Hascal, 
împământenit.

Nici un sătean nu aveă vite, pe vre-una din aceste 
moşii, de oarece la Curte erau prea multe, de oarece 
acolo se află întreaga căsnicie agricolă.

Sătenii lucrau cu braţele pe amândouă moşiile şi 
erau ca şi cumpăraţi pe vieaţă, de către cei doi mari 
agricultori.

Delà cel mai neînsemnat alergător cu simbrie, până 
la cei mai de seamă funcţionari administrativi, toţi 
erau evrei, în păr, pe amândouă moşiile.

Acestora serviau sătenii, robiţi cu toată munca: 
socoteala „boerului“ erâ aşa de bine adusă din con- 
deiu, că săteanul se vedea mereu rămas dator şi în 
faţă pururea cu nevoea de a se îndatora pentru viitor.

Hrana lui era neîndestulătoare şi păcătoasă; veşt- 
mântul pe dânsul cârpit şi murdar ; casa care-1 odihniâ, 
sărăcăcioasă şi ameninţând ruina.

Când începură a simţi că bate prin apropiere suflare
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binefăcătoare de înălţare a sufletelor şi de îmbunăt:' 
tire de train, robii acestor două moşii megieşe prinseră 
a ridică fruntea şi a respiră acest aer de muncă în 
libertate şi în belşug.

Câţiva se osteniră a veni în Măineşti şi se învred
niciră să asculte graiul lui Cozmin.

Ei duseră apoi în satele lor semânţa deşteptări: şi 
atunci tuturora par’că le pică dè pe ochi legătura în- 
dobitocitoare a jugului.

Ţinură sfat câţiva fruntaşi de pe moşia Hârtoapele 
a lui Marcu Iuster, în deosebi şi fără înţelegere cu 
cei de pe Moşia Ranomireşti a lui Duvid Hascal : 
cum ar face să aibă şi ei plug, să înceapă a se scutură 
de datorii, în care fel nu mai eră de trăit?

— He ! dac’ar fi măi, şi pe Ia noi învăţător ca la 
Măineştii-Plopilor !

— Nu ca la noii — ziceau Hârtopenii : învăţătorul 
îşi dă în coate cu jupan Marcu !

— Nu ca la noi, — ziceau Ranomireştenii : învăţă
torul parc’ar fi vechilul lui jupan Duvid.

— Ba nu-1 auzirăţi mai deunăzi, ziceau Hârtopenii, 
că ci-că mintosul de Cozmin nu eră în doagele toate? 
He-he !...

— Nu ne-a spus într’o zi părintele Neculai, ziceau 
Ranomireştenii, că al nostru cătă chiorîş când auziă 
de Cozmin?

Dar dacă scânteia aprinsese puţină flacără în cunoş
tinţa sătenilor acestor moşii, nepriceperea îi ţinea pe 
loc : altcineva mai luminat şi mai cu voinţă nu aveau 
între dânşii...

Nu avuseseră parte măcar de un proprietar ca Ave- 
nian, bun şi drept... Şi*de vre-un an aproape de când 
erau puşi pe gânduri...

Cu atâta doar se aleseseră şi unii, şi alţii, din ve
nirea în întâlnire cu Măineştenii : se făcuseră mai 
dârzi ; începuseră a se mai luă la clanţă cu vechilul 
şi cu vătăjeii ; cutezau să strige cu inimă că erau 
înşelaţi !

Marcu Iuster se plânsese déjà vecinului său Rop- 
niţă de obrăznicia „ţărănoilor14 şi aruncase vorba că
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numai drăcia delà Măineşti era cauza : prostia lui 
Avenian făcuse cuib de pericole.

Dar Hascal mersese mai departe : el era proprietar, 
şi în târg bancher. Se duse la Prefect şi aşternu plân
gere în regulă că pe moşia lui nu mai era siguranţă : 
ţărănoii mirosiau a revoluţie!

Iar în chip tainic arătă prefectului că un „vaga
bond“ nu ştiu de pe unde se făcuse învăţător Ia Măi- 
neştii-Plopilor şi că delà dânsul porniâ * suflarea de 
răsvrătire.

Prefectul ascultă pe domnul Duvid Hascal, cu toată 
seriozitatea şi apoi luă cuvânt şi zise :

— Eu am fost la Măineştii-Plopilor, domnule Hascm 
şi am văzut că domnul învăţător Cozmin este ora 
excepţional de harnic ; adevărat învăţător, aşa cum al 
fi o mândrie, să-i putem avea pe toţi. Delà el nu 
poate porni răsvrătire ci suflare deşteptătoare a cuno- 
ştiinţiUr... Dumneata nu umbli după bun traiu? De 
ce n’ar umblă şi ţăranii după îmbunătăţirea vieţii lor?

— Domnule Prefect, strigă Hascal, speriat, aşa idei 
soţialiste şi la dumneavoastră ?

Prefectul începu a râde.
— Idei de omenie, domnule Hascal... Dar fiindcă 

zici că pc moşia dumitale ar fi oarecare nemulţămiri, 
am să deleg pe subprefect să cerceteze...

— - Aşa vă rog, domnule Prefect, aşa vă rog... Domnu 
Latici subprefectul, e om cu pricepere şi o să rapor
teze adevărul...

Îndată după plecarea marelui proprietar Duvid Has
cal, Prefectul dădu telegramă lui Latici să vie în 
Fălticeni.

A doua zi de dimineaţă acesta se şi înfăţişă, cam 
cu puţină teamă/de înlocuire: aşa chiemare grabnică 
nu i se prea întâmplase.

— Mă rog, domnule Latici, cum este starea plăşii* 
dumitale? întrebă Prefectul.

Dânsul privi cu nedumerire la Prefect.: ce întrebare 
eră aceasta ?

In plasa lui, de când era, de vre-o douăzeci de ani 
subprefect,—fusese linişte, bună pace: arendaşii şi

12
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proprietarii plugăriau, ţăranii argăţiau, bunul Dumne
zeu făceâ să răsară şi să se coacă la timp tot soiul 
de pâne.

El, ca om cu tabiet, făceâ de două ori pe an vizită 
fiecărui arendaş şi proprietar ; nu lipsia când şi unde 
eră invitat anume ; lăsă pe notari şi pe primari în 
exerciţiul funcţiunii lor, nesupăraţi : tâlhării sau bătăi 
ori alte întâmplări ce ar fi cerut cercetare, nu i se 
prea întâmplaseră ; eră prin urmare plasă binecuvân
tată şi el subprefect foarte la locul lui.

Ce rost avea dar întrebarea domnului Prefect?
De aceea îi răspunse foarte limpede :
— Nu vă înţeleg, domnule Prefect...
— Mă rog, ivitu-s-au pe undeva turburări socialiste ?
— Feriască Dumnezeu, domnule Prefect, strigă el 

repede, totuşi speriat întru câtva : nu cumva fără ştirea 
lui se întâmplase aşa ceva ?

—• Uite ce : ţi-aduci aminte de sărbătoarea premiilor 
delà Măineştii-PIopilor ?

— Cum nu, domnule Prefect.
— Mă rog, ce impresiune ţi-a făcut Victor Cozmin, 

învăţătorul ?
• — Mie ? de !
Şi se scărpină pe vârful nasului. Aştepta părerea 

Prefectului, ca să se grăbiască a fi la fel.
— Nu-i aşa că nu seamănă a vagabond, a socialist, 

a răzvrătitor ?...
Domnul Latici cam înlemni : de sigur că la Măi- 

neşti se întâmplase ceva ; nu-i prea plăcuse lui atuncea 
toate poznele acelea, — frumoase oarecum, — dar ne
potrivite pentru sate şi pentru ţărani...

— Ei uite, am primit plângere delà Duvid Hascal , 
că pe moşia lui ţăranii sunt aproape d’a se răscula,
şi asta din cauza lui Victor Cozmin... Cum dai dum
neata cu gândul, domnule subprefect ?

— Eu cred că... cred că...
— Că Duvid Hascal nu are dreptate...
— Tocmai asta voiam să zic şi eu, domnule Prefect...
— Şi tocmai de aceea te-am chiemat, să te duci

la Ranomireşti şi să faci anchetă serioasă. Dacă in ^

f

i
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adevăr ţăranii sunt nemulţămiţi, să-i cercetezi din ce 
. cauză, şi, să-mi faci raport confidenţial...

— Am înţeles domnule Prefect... Dar... dar...
— Dar ce ?
— Voiam să zic...
— Ei, lămureşte-te, omule...
— Să ascult şi pe Duvid Hascal ?
Prefectul aruncă căutătură ciudată lui Latici : îl pri

cepuse. Cu toate acestea îi zise :
— Dumneata să-ţi faci datoria.

Latici porni înrgijat : eră în siiuaţiune delicată. 
Prefectul nu-i dăduse a înţelege cui să ţie parte.

Adevăratul lui gând nu-1 pătrunsese.
Şi fiindcă datoria lui cea mai fruntaşă eră să-şi 

păstreze funcţiunea, eră în grea cumpănă cum să facă 
ancheta şi cum mai ales s’o închee, ca să nu dea de 
patimă cu Prefectul ?

Cum ajunse la tact, dădu de ştire lui Duvid Hascal 
că vine în anchetă.

Marele proprietar îi trimise trăsura cu patru cai şi 
domnul Latici porni, pe capră c’un vătăjel, şi cu aju
torul de subprefect lângă el.

Satul Ranomireşti era în cea mai deplină linişte. 
Munca toată acum era strânsă la Curte unde se bătea 
porumbul vândut.

— Care dracul şi uncie e răscoala ? grăi Latici către 
ajutorul lui.

Domnul Duvid Hascal primi pe domnul subprefect, 
în capul scării, îi strânse mâna foarte cu multă dra
goste, apoi ajutorului, şi-i duse în salon, iar apoi în 
sala de mâncare unde i aştepta un prânz din cele mai 
îngrijite.

— Ei, care, cum, unde e răscoala? întrebă tocmai 
la urma mesei, subprefectul, bine ghiftuit, scobindu-se 
între dinţi şi răsturnându-se puţin pe spatele scaunului. * 
Domnul Prefect îmi vorbiâ ca şi cum ar fi cine ştie 
ce „grozăvenie“ pe moşia dumiţale.'

— Să vedeţi, domnule sub-prefect, începù Hascal, 
apropiându-şi scaunul... De când sunt proprietar al
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Ranomireştilor, îv’am auzit gura nici unui ţăran să 
strige împotriva oamenilor mei şi să le zică. cu furie, 
că eu îi înşel...

— Dumneata înşeli pe ţărani ! făcu sub-prefectul, 
indignat...

— Apoi, mă rog, dacă se poate! Ce să le fac eu 
ţăranilor dacă sunt leneşi, dacă se fac datori la mine 
şi cu pielea? Când au cerut, mă rog, parale, pentru 
nevoile for şi nu le-am dat? Ce? ori ar vreâ să le 
dau parale şi să nu munciască?

— Vezi bine !...
— Ei, să vedeţi domnule sub-prefect; acuma, de o 

bucată de timp, ţipă şi mai să bată ba pe vechil, ba 
pe vătăjei...

— Auzi, neobrăzare !...
— Eac’aşa, domnule Latici. Dar ştii de unde a

pornit asta? Delà socialistul cela delà Măineşti... A 
făcut, mă rog, blestematul cela, bancă populară !... ,
Cine dracul a mai auzit ! Ci-că să dea cu împrumut 
parale ţăranilor ca să-şi cumpere boi şi plug, şi să 
munciască, pe alt soiu de învoială, Ia proprietari... 
Vreâ să-i îmbogăţiască, par’că se ţine bogăţia de su
manul ţăranului... O să vezi ‘dumneata, ce revoluţie o
să se facă din asta... Eu mă mir cum de lasă Stăpâ
nirea asemenea batjocură !

— Ai dreptate...
— De aceea, am zis eu : ia să mă plâng la domnul 

Prefect; ia să deschid ochii Stăpânirii...
— Şi ce a zis domnul Prefect ? întrebă Latici cu 

interes.
— Par’că nu îi veniâ să creadă dumnealui... Ba r 

încă par’că îi place ce face socialistul cela delà | 
Măineşti.

— Ce spui? Cam aşa părea domnul Prefect? Hm.
— Da pe urmă s’a plecat domnul Prefect şi a zis 

să faci dumneata anchetă... Eacă, eu ţi-am spus tot 
şi ancheta e gata...

— Ancheta... hm... de !... mârăi Latici şi puse nasul
în pământ... Q

Erâ foarte încurcat: să asculte şi dintre ţaram t ba -

. J
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nu? Să alcătuiască raport numai- aşa, din adusături 
de condeiu ? N’ar fi vrut să se strice cu domnul 
Hascal, care nu uita să-i trimită orz, ovăs şi fân din 
bielşug; dar nici cu domnul Prefect, care puteâ prea 
bine să-l... demisioneze.

— Iacă, dacă vreţi, domnule sub-prefect, — să trimit 
•pe vechil să aducă şi câţiva ţărani...

— Da, da, n’ar fi rău, se grăbi să zică domnul 
Latici. Bine că propusese Hascal singur. Asta îi uşurâ 
lui răspunderea.

Vechilul alese dintre ţărani pe cei mai dârji, mai 
gălăgioşi şi mai prinşi cu. datorii In condicile pro
prietăţii.

In cancelaria, murdară, în ne orânduială şi urât mi
rositoare, domnul sub-prefect... anchetează :

— Ia ascultaţi, măi ; aud că aţi fi nemulţumiţi de 
domnul proprietar...

— Noi, cucoane? răspunseră într’un glas sătenii. 
Doamne fereşte.

— Uite aşa a venit svon la domnul Prefect, Ia 
oraş, şi am ordin să vă cercetez care ce aveţi să 
spuneţi... Haide, eacâ v’ascult.

Ţăranii se uitară unii la alţii... Pace să le vie îrc 
gând că erâ vorba de ce sfătuiau unii şi alţii, în saţ„ 
că bine ar fi fost de ar fi fost şi Ia ei ca la Măineşti..

— Care va să zică n’aveţi nici o nemülfămire? hai?'
— Nici unica, cucoane...
— Nici1 prin sat nu-i aşa, vre-o sfădărie cu oa

menii domnului proprietar, de pildă cu vechilul, cu 
vătăjeii ?

— De! s’or fi luând aşa la colţ, că cui nu-i sare 
câteodată ţandăra! grăi unul mai bătrân...

— N’a bătut careva vre-un om al curţii?
Ţăranii iar se uitară unii la alţii şi ridicară din umeri.
Domnul sub-prefect se ridică.
— Bine bade, vedeţi-vă de treabă...

• — Sărutăm mâna...
Când se urcă sus, domnul Hascal îl întâmpină plin. 

de curiozitate,
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— Dar bine, domnule Hascal, ţăranii mi-au declarat 
din toată inima, că nu au nimic împotriva dumitale, 
că n’au nici un păs... că sunt muJţămiţi. Cum de te-ai 
speriat aşa de tare?

— Sunt şireţi, cucoane, ascultaţi ce vă spun eu ; 
n’au vrut să-şi dea pe faţă gândurile, fiindcă nu-s 
destul de pregătiţi... Dar au să-mi facă mare poznă...

— Ei, ce pot eu să fac, spune şi dumneata, în faţa 
declaraţiunii lor ? t

— Ar trebui să găsim un mijloc ca să-i speriem 
măcar, să prindă la cap că de-or fi plămădind ceva, 
au s’o păţiască rău... dacă...

— Bine, te înţeleg, domnule Duvid... Dar cum să-i 
sperii? Nu pot să bat, să leg şi să duc la Tact nici 
pe unul, fiindcă nimănui nu am puiuţ află vre-o vină... 
Uite, aş vrea din ioată inima să te servesc, dar nu 
pot, n’am cum...

— Cu toate acestea, cucoane Laiici, dacă v’aţi da 
osteneala să vă duceţi la Măineşti ? Măcar pe hoţul 
cela de învăţător să-l măturaţi de acolo ? Că el, pe 
cinstea mea, zău cucoane Laiici, el este povăţuitor Ia 
rele... O să vedeţi dumneavoastră ce „revoluţie“ o să 
purceadă într’o zi de acolo .. Auzi ! moşie pe mâna, 
ţăranilor ! Dar mai ales bancă populară ! Asta este 
cucoane Latici, pe Dumnezeul meu, primejdia... N’o 
să mai avem braţe de muncit.. şi hoţul cela de Cozmin 
o să ne facă să jucăm cum o cântă el... Aşa să tră
ieşti, cucoane Latici, fă raport de tâlharul cela, să 
putem răsuflă de aşa primejdie...

— Bine, eacă îţi fac pe plac să mă duc şi la Măineşti
— Duceţi-vă zău, duceţi-vă şi să nu-mi ziceţi Hascal 

pe nume, de nu v’aţi pune pe gânduri... Dar faceţi 
raport !

• — Hm... da... fireşte c’o să fac... Fiindcă e al dra
cului raportul ăsta !

— Las’ să fie al dracului, râse Duvid, numai Coz
min să se ducă la dracul !

— Mâini dimineaţă mă duc... şi... voiu vedeă...
— Trăsura mea vi-i la dispoziţie...
Până noaptea târziu statură de vorbă numai asupra
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&
năzdrăvăniilor lui Cozmin, apoi jucară pichet şi domnul 
Latici, după ce câştigă cinci partide, — câte un napo
leon partida, — adormi mulţămit.

VI
Dimineaţa începu ninsoare liniştită şi cu sorţi de 

a ţine.
De o lună şi jumătate începuse pentru Victor Coz

min vieaţă fără sbucium sufletesc.
Înainte de a se duce la şcoală, dimineaţa, porniâ 

la Casa Băncii, unde în una din odăi, anume orân
duită, făcea lecţii de plugărit sistematic, de comptabi
lité şi finanţe, de drept administrativ şi de mecanică 
agricolă.

Fiecare materie o avea bine împărţită pe lecţiuni 
şi pentru a fi predată în doi ani, cât mai aveă de stat 
în Măineşti.

In clasa aceasta erau toţi băeţii care terminaseră 
clasa IV-a.

Pentru timpul cât era ocupat cu şcoala, le rânduiă 
acestor elevi anume lucrări ; iar seara, după şcoală, 
făcea cu ei şi cu câţiva flăcăiandri din sat, muzică 
corală.

Intre 1 şi 2 după prânz, dă pe Ia curte să vadă 
de-ale moşiei ; după clasa de cor, de asemenea.

Tocmai pe aproape de 8 seara veniâ acasă bine 
dispus şi stă cu doamna Cozmin de vorbă, după 
masă, câte o oră şi-i citiă ziarele; apoi treceă în o- 
daea lui de culcare: aci, inedită cele pentru a doua 
zi, lânduiă notele lui personale, mai dă câte o privire 
socotelilor moşiei care trebuia să se încheie pe deplin, 
în curând, — şi se lăsă visărilor. N

Doamna Cozmin veniâ de-i aducea ceaiul pe care-1 
beau împreună, şi adese ori aşa se termină noaptea 
acestui om harnic fără preget.

Pe când, în dimineaţa aceasta, cobo.ră la şcoală, 
fu întâmpinat de un necunoscut, călare. Păreă după 
înfăţişare, a fi vre-un logofăt de curte.
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— Bună dimineaţa. Nu cumva sunteţi domnul învă
ţător Cozmin? îl întrebă călăreţul.

— Tocmai. Veniai la mine ?
— Aşa. M’a trimes la dumneavoastră cuconul Mihuţă 

Ropniţă, cu răvaş.
— Atunci hai până la şcoală, colea, lângă biserică ; 

poate va fi răspuns.
Cozmin coborâ repede, urmat de călăreţ, şi intră în 

clasă unde citi scrisoarea, cu curiozitate.
Din Septembrie, de când Ropniţă venise pe la Măi- 

neşti, nu mai dăduse semn de vieaţă.
Acuma îi scria : în ce scop ?

Hoiscnl, 17 Noembrie.
„Iubite domnule Cozmin,

„Fiindcă sunt pe punctul de a Hlecă în străinătate, 
dar bolnav de răceală, prin urinare în neposibilitate 
de a veni eu pe la Măineşti, m’ai îndatorâ dacă te-ai 
osteni până la Hoiseni. Am avea de vorbit ceva, — 
mă corijez: multe, căci multe sunt de vorbit, cu inte
ligenţă aprigă şi cultă, ca dumneata. Comunică, te rog, 
logofătului, când să-ţi trimit trăsura? Cred că o noapte 
vei putea-o petrece la mine.

Al dumitale amic 
„Ropniţă“

Ce să răspundă? Timpul ii era măsurat, scump... 
Ce aveâ apoi de vorbit cu el ? Plecă în străinătate 1 
De ce pleca? Unde? — De sigur că după Avenieni. 
Trebuiă să jertfiască o Duminecă... Doamne 1 Şi ce 
greu îi venià 1

Socoti când să fie însă Dumineca aceea şi o găsi 
alăturată cu o sărbătoare : 20 şi 21 ? oembrie... Peste 
3 zile dar..

Să doarmă însă supt acelaş acoperemânt cu fosta 
lui nevastă?

încruntă din sprincene, în-timp ce elevii urmăriau, 
în tăcerea de pustiu a clasei, fie-ce mişcare a lui..

Ieşi după câteva clipe şi spuse logofătului că Du-
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minecă după amează va fi gata să plece la Hoiseni...
Tot nu eră să Jipsiască pe săteni de obişnuita în

văţătură de după biserică...
Pe când se afla la curte, unde se strânsese tot ce erâ 

bărbat în comună, ca să mal afle câte ceva, sub
prefectul îşi făceâ intrarea în Măineşti.

Opri la primărie. Vàtàjelul de rând îi spuse că pri
marul şi consilierii se duseseră cu toată obştia satului, 
la curte.

Porunci dar să-I ducă şi pe el acolo.
Ninsoarea stătuse. Vale şi dealuri erau cu totul albe 

şi le stă bine cu acest vestmânt curat, — întâiul al 
iernii ce începuse.

Impresiune de proaspăt şi plăcut se făceâ simţită 
pornindu-se de pretutindeni.

Acoperemânturile caselor, căpiţele de fân, şurile de 
pae, copacii, căpătaseră par’că forme mai regulate supt 
aşezarea liniştită a zăpezii care Ie mai mărise şi le 
netezise colţurile.

Numai oglinda iazului îşi păstra neschimbat boiul 
plumburiu, şi stâ nemişcaţă în privazul alb ce i se 
pusese de jur împrejur. . *

Intrarea în curtea proprietarului, a d-lui Latici, nu 
aduse nici o mişcare deosebită.

Primarul se grăbi doar a-1 întâmpina, surprins'mai 
mult de raritatea ivirii lui decât de faptul că venise ; 
puse de-i râtului caii la grajd şi-l pofti în cancelaria 
care gemea, de plină ce erâ de fruntaşii satului.

Cozmin îl pofti să şadă şi, după ce schimbă două 
trei cuvinte cu el, urmă înainte a lămuri sătenilor cum 
stâ preţul porumbului şi ce propuneri de cumpărătoare 
îi vi nise de Ia Galaţi.

Le esplicâ ce diferenţă de preţuri puteâ fi între 
acum şi primăvară, în mai bine pentru câştig mai 
'hiare, dar că erâ nemerit sâ vândă şi pe preţul de 
acum, parte din porumb, pentru a termina cu împli
nirea arendei.

Tot ce va rămânea pentru primăvară, ca grâu şi 
porumb, va fi numai câştigul tuturor şi capital cu care 
trebuia să se înceapă banca populară.
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Apoi, după ce-i sfătui să se pregătiască ele a doua 
zi chiar pentru bătaea porumbului, îi rugă să se ducă 
pe acasă şi rămase numai cu cei zece, cu maşinistul, 
cu primarul şi cu preotul.

— Cărei împrejurări datorăm, domnule sub-prefect, 
plăcerea vizitei dumneavoastră? îl întrebă Cozmin. De 
sigur că datoriei de a inspecta comuna.

— A! da... da... răspunse el, încă supt impresiunea 
uimirii ce-i cauzase cele văzute până aci.

— Comuna noastră este in cea mai bună stare 
domnule sub-prefect, grăi primarul. Dacă eu, născut 
şi crescut aici, şi uneori mă întreb, dacă nu curn-va e 
poveste din alte timpuri, bielşugul şi mândreţea lucru
rilor care se înfiripează pe la noi!...

— Şi unde o să ajungeţi cu toate astea ? întrebă 
sub-prefectul.

Primarul privi la Cozmin ; ştia el, domnul învăţător, 
ce răspuns să dea aici.

— Îmi daţi voe, domnule sub-prefect? cele ce fa
cem noi, dă măsura posibilităţii, acolo unde lumea 
anume interesată se încăpăţinează a vedea ncposibi- 
litate. Cele ce facem trebue să rămâe aci ca pildă a 
hărniciei inteligente, şi de la noi să treacă in toate, 
părţile şi să nască dorul de progres pe cale paşnică, 
aşa cilm s’a făcut la noi...

Sub-prefectul tuşi de două, trei ori, surprins că nu 
găsiâ ce să răspundă.

— Bine! bine!... putu în cele din urmă să zică şi 
se ridică. Nu mai ştia ce să vorbiască...

— Mai staţi în comună? îl întrebă Cozmin.
— Peste o oră cel mult, trebuë să mă pornesc la 

Tact. Sunt foarte ocupat,.. Am atâtea inspecţiuni, ra
poarte... şi mai tuşi de vre-o două trei ori.

întinse mâna lui Cozmin şi ieşi urmat de primar.
— Ce ziceai Sfinţia ta, părinte Iancule, să-mi spui, * 

se adresă Cozmin preotului, de cum rămaseră singuri.
— Uite ce, dragul meu, — m’a bucurat Dumnezeu 

cu răvaş delà duduea boerului... din streinătate...
— Ce spui ? făcu Cozmin, surprins.
— Mă roagă, între altele, .să-i scriu şi să-i spun, •
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cum mergi dumneata cu sănătatea, Ia urma urriiei cum 
merg toate lucrurile pe moşie, delà plecarea dum
nealor. Mi-a scris ca să nu-ţi spun de asta, dar, uite, 
îmi eşti drag, taică, şi pe urmă ... de !...

Părintele se cam ruşină şi plecă ocliii în jos,., ceiace 
miră pe Cozmin.

El nu-şi închipuia, fireşte, ce vorbiau adeseori în 
taina, logofătul boerului cu părintele şi cu preoteasa... 
Pentru dânşii era un fel de credinţă că duduea boe
rului îndrăgise pe Cozmin, că învăţătorul avea şi el 
ceva la inimă...

Bănuiau că plecarea boerilor eră cam din cauza 
asta şi se mâhniau că adecă dece boerului nu-i venia 
să ia pe Cozmin de ginere ?

Oare nu era om cum nu’s mulţi pe lume?
Şi câte nu-şi spuneau între ei, din care izvora dra

gostea puternică ce le însuflase Cozmin, provedinţa lor !
Acum scrisoarea duduci Marioara îi încredinţase pe 

deplin şi multe seri de-a rândul părintele şi logofătul 
plănuiseră cum să-i răspundă, fără să îndrăsniască 
încă a seri.

Cozmin înţelese repede din atitudinea preotului ce 
putuse Sfinţia-sa bănui şi nu prea fu mulţămit : nu-i 
plăcea să-i fie pătrunsă taina. Marioara făcuse impru
denţă... Dar, drept gândi el apoi, nu-i era oare bietei 
copile de iertat asemenea pornire?

Şi pentru întâia oară se mustră de prea multa lui 
asprime, de prea cinstita lui supunere unui cuvânt dat...

— Te rog, dragă părinţele, — răspunse el preotului, 
după câteva momente,—să scrii domnişoarei Avenian 
că sunt sănătos şi mulţămit de starea Măineştilor.

— Am să-i scriu taică, am să-i scriu...
Şi se despărţiră; trecuse ora şi băeţii lui îl aştep

tau miraţi, de sigur, de întârziere...
- Cât mă iubeşte biata copilă ! îşi zicea pe diu

rn am amul către şcoală... Trebue să.mă sfătuesc cu 
dacă nu ar fi mai bine să-i scriu şi eu Marioarei... 
Dacă ani început să credem în putinţa fericitei noastre 
uniri, — de ce nu i-âş scrii ? Şi nu de iubirea mea... 
O ! nu... Aş avea eu destule lucruri să-i scriu... Vom 
vedea...
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VI

Domnul Latici, după ce ajunse la locuinţa sa, se în- 
cuiă în camera-i de culcare, dând ordin să nu-1 supere 
nimeni şi mai toată noaptea scrise şi prescrise ra
portul către Prefect. De aşa necaz nu mai dăduse.

Domnule Prefect,
„Conform ordinului verbal al Domniei-voastre m’am 

transportat la Ranomireşti, în ziua de 17 ale curentei 
luni,... pentru a mă încredinţâ de visu asupra răs
coalei spiritelor ce s’ar fi iscat în numitul sat, pe 
proprietatea cu acelaş nume, a domnului Duvid Hascal.

„începuse a ninge şi poate de aceea intrând în sat 
am găsit pe fiecare sătean la modesta sa locuinţă ; 
deci nici umbră de răscoală care să dea de grijă ce
lor în drept.

„Am crezut atunci să încep prin a cercetă de ap
roape pe domnul proprietar şi domnia-sa ni s’a dec
larat nemulţămit de oarecare sfezi cu caracter amenin
ţător Ia adresa proprietăţii, ivite între săteni şi oa
menii^ săi, iar cauza unor asemenea sus pomenite sfezi 
că eră reaua pildă ce luaseră sătenii din Ranomireşti 
delà sătenii din Măineştii-Plopilor, cari, la rândul lor, 
se inspiră delà învăţătorului satului, un socialist.

„După ce am ascultat pe domnul proprietar, am 
chemat pe mai mulţi săteni cari, mi-au declarat că 
nu au nici o nemulţămire în contra domnului proprietar, 
care se poartă părinteşte cu ei şi le dă la timp tot 
ce le trebuie.

„Am crezut că e bine dar, în urma acestei linişti 
constatate, să mă duc la Măineşti pentru a-mi dă 
seama de ce este pe acolo, şi am găsit toată obştia 
satului strânsă ia Curte, iar pe învăţător în mijlocul 
ei, arătându-i cum să vândă popuşoiul, — căci, dom
nule Prefect, proprietatea Măineştii-Plopilor, este luată 
în posesie de ţăranii /Măineşteni.

„Am cercetat în taină pe Primar şi pe Consilieri şi

ci
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aceştia mi-au declarat că în comuna lor e bielşug în 
case şi pace peste tot locul.

„Acum, dacă astmenea stare de lucruri va fi as
cunzând sau nu tendinţe subversive, de care cu drept 
ar aveâ să se teamă domnul Duvid Hascal, ca pro
prietar megieş, rămâne la înnalta Domniei-Voastre 
apreciere.

„Primiţi, etc.“
Această alcătuire i se păru cea mai bună. Cu peri

odul final, se puteă prea bine împăca şi domnul Du
vid Hascal.

Iar la urma urmei, de nu l’ar fi văzut pe placul Iui, 
— el, dŞ puţin, îşi salvă funcţiunea, de oarece ară
tase exact ce văzuse.

*

Când Prefectul citi acest raport confidenţial rase de 
şiretenia prostească a Sub-prefectului nărăvit şi hotără 
să-l înlocuiască cât de curând.

EI ar fi voit raport făcut cu inteligenţă, în care să se 
vadă reaua stare a sătenilor Ranomireşteni din chipul 
cum aceştia erau esploataţi de proprietar ; iar de din
colo, delà Măineşti, ca puternic contrast, să se vadă 
starea înfloritoare ridicată pe temelia unei munci sis
tematizate şi a puterii tuturor locuitorilor uniţi şi 
deşteptaţi la vieaţă agricolă colectivă.

Asemenea act l’ar fi voit să rămână în arhiva Pre
fecturii.

Oameni ca Latici însă, îl făcCi pe Prefect să se 
.gândiască cu părere de rău Ia administraţiunea defec
tuoasă din cauza intereselor politice prea pătimaşe, şi 
să ia hotărârea de a remediâ răul... dacă nu va fi shit 
de împrejurări să... demisioneze...

VII

Se făcuse minunat drum de sanie ; o sanie bună îi 
trimisese şi Ropniţă, lui Cozmin 

După ce grăi sătenilor şi şcolarilor despre însem
nătatea războiului şi a Independenţei ţării, apoi de
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războiul economic şi de independenţa individuală prin 
buna stare materială, lămurind toate acestea, cu exemple 
aproape de mintea lor,—Cozmin porni să prânziască.

Sătenii ştiau că pleacă la Hoiseni ; de aceea se 
grăbiră şi èi pe acasă, îmbucară repede şi coborâră 
spre iaz.

Aşa, când Victor trecu în sania trasă de patru cai, 
toţi îl petrecură cu călduroasă urare de „bună călă
torie“, „să vii sănătos“..., — lucru care miră pe vizi
tiul Iui Ropniţă, iar în sufletul lui Cozmin puse câte-va 
clipe de mulţămire.

Pe Măineşteni ii mândriâ poitirea ce făcuse cuco- 
nul Mihuţă, lui Cozmin „al lor“...

Pe Victor îl frământă asemenea „cinste“.
Câtva timp, soarele strălucitor, scâuteerea fulgilor de 

zăpadă cari păreau să fi fost brilante, frigul plăcut, 
priveliştea văei şi a dealurilor depărtate, îl făcură să 
se împărtăşîască de farmecul acestei frumoase zi de 
iarnă.

Mintea i se duse apoi departe, peste mări şi peste 
ţări, unde vedea ţărmi înfloriţi, nemărginită întindere 
de safir şi închipuirea unei fiiuţi drăgălaşă ce făcea 
deplină poezia acelor -locuri etern primăvăratece.

Fixa un punct în spaţiu, gândindu-se că şi dânsa 
puteâ prea bine privi în acel punct, tot în clipa aceea, 
— ca un fel de* întâlnire sufletească a lor, — şi un 
zâmbet de negrăită mulţămire sclipi pe buzele lui.

Sunetul zurgălăilor, zborul săniei care părea că-1 
apropie de acel punct, îi dă sensaţiunea unei călătorii 
către iubita ce-1 aştepta...

Din multa lumină ce-1 împresurase, se făcuse deo
dată umbră şi el privi în lături surprins: intrase în 
pădure ; farmecul visului pierise.

Cât ţinea drumul drept,' printre copacii nalţi şi bă
trâni, înaintea ochilor Iui era numai zare sură, iar 
frigul se făcea mai simţit din ce în ce.

întors la -realitate, începu a se gândi la scopul che
mării din partea lui' Ropniţă şi găsi de o cam dată 
unul singur, în legăfu/ă cu ideea ce o măi avusese 
çând Ropniţă îl vizitase ia Măineşti, cu „nenorocita“:
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Bănuise presemne că dânsa jucase un rol învieaţa 
lui şi o adusese pentru a se încredinţâ de adevăr şi 
a-i face sângerau, amintindu-i trecutul.

Atitudinea Iui pe de oparte, a ei pe de altă parte, 
nu-i dăduse rezultatul dorit şi acuma voiâ să mai facă 
odată încercarea.

Pentru ce putea Ropniţă să ţie la asemenea lucru, 
nu-şi da seamă încă.

Bănuia iubirea Marioârei Avenian pentru el şi voiâ 
să pătrundă în vieaţa lui, ca să o povestiască ei, cre
zând că prin aceasta ar întoarce-o delà el ?

Poate. De unde să cunoască Ropniţă caracterul 
Marioarei şi profunzimea sentimentului ei ?

De unde să ştie că orice i-ar fi spus de dânsul, nu 
ar fi îost nici odată mai rău decât ce-i spusese el 
singur, fără cu toate acestea să-i fi schimbat iubirea ?

La urma urmei, nu mai avea multă cale de făcut şi 
era să se uite în jocul lui Ropniţă.

La ieşirea din pădure, drumul trece pe marginea 
satului Hârtoapele, cei ' mai mare din satele de pe 
moşia cu acest nume.

La răteşul din margine erau adunaţi mai mulţi flăcăi 
şi fete, pentru horă; iar în cârciumă şi dinaintea ei, 
săteni mai în etate, cu nevestele.

Sania se opri: era singurul, popas.
Flăcăii sparseră hora...
Iar când un sătean şopti : mă, este Cozmin delà 

Măineşti, — bătrâni şi tineri se apropiară de sanie şi 
cu căciulile în mână, ti dară „bună vremea“... cu 
mulţămire...

— Bună-vremea, le răspunse Cozmin, scoţandu-şi 
şi el căciula. Ziua-i frumoasă ; horiţi, urni, staţi la sfat 
alţii... Bine faceţi...

— Binele, la noi, domnule Cozmin, e ca iepuroaica 
de hotar: când o cauţi, nu-i... zise un sătean... termi
nând c’un : e-hei ! foarte de multe înseninător.

— N’a ieşit bun anul ăsta, pe la dumneavoastră ?
—: A ieşit el bun pentru jupânu Marcu ! da pentru

noi, tot cu datorii la catâstiv... zise altul.
— Domnule Cozmin, eră să venim mai. mulţi la
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dumneata ca pentru un sfat, că bune mai sunt sfa
turile dumitale... zise altul.

— Bucuros, moşule dragă. Când veţi vrea...
— Cum de nu-i şi pe la noi unul ca dumneata... . 

zise un voinic de flăcău, cu ochi scânteietori...
— E-h.ei ! ce-ar fi atuncea ! ziseră mai mulţi...
Evreul care ţintă raieşul se apropîă şi el să vadă

pe Cozmin „acela“, iar. privind la el, nu ştiu ce tot 
ziceă din vârful buzelor: parc’arfi şoptit un blestem.

— Aista o să vă mănânce capul, lifte spurcate ! ii 
zise la ureche un flăcău şi i dădu brânci...

Evreul îi aruncă o pereche de ochi furioşi şi se 
depârtă.

— Oameni buni, le grăi Cozmin, nu-i tocmai ne- 
voe de unul ca mine, ca să vâ îmbunătăţiţi traiul. E 
destul să luaţi pildă delà Măineşti. Cât vi-s nevoile 
de mari, cât vi-i lipsa de mai e, lăsaţi ce-i vătămător, 
ca, de-o pildă, băutura asta delà crâşmă, că ea înmul
ţeşte datoriile, şi o să vedeţi că aţi făcut un pas spre 
bine. Iar de altele care vă apasă, vom mai vorbi când 
veţi veni la Măineşti.

— Să trăeşti ! strigară sătenii...
— Haide, vizitiu, zise Cozmin, apoi îşi luă ziua 

bună delà Hârtopeni.
— Drum bun ! Să te întorci sănătos... Să-ţi dea 

Dumnezeu sănătate !... se auzi câteva clipe după por
nirea săniei, iar după alte câteva, crâşma se goli şi 
bătătura florii se mută in faţa bisericii...

Până târziu fu sfat între Hârtopeni numai de Coz
min şi de Măineşti, şi se aleseră vre-o zece inşi cari 
să se ducă la Măineşti chiar peste săptămână.

Nu trecù o oră şi evreul delà rateş duse ştafetă 
„boierului“ Marcu Iuster, că trecuse pe- lângă sat „dra
cul delà Măineşti“ şi noima sfaturilor lui s’a arătat 
repede, căci ţărănoii i-au lăsat crâşma goală.

Marcu Iuster se înfuriă şi se. hotăiî să se plângă 
Sub-prefectului, chiar a doua zi...

Ropniţă, cu scufă pe cap, în odaea lui caldă, în 
patul Iui curat şi moale ca puful, citiâ un roman 
nemţesc.
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Pe o măsuţă, la căpătâiul patului, păreau că dorm 
cuprinse de visuri de sănătate, câte-va sticle cu medi
camente.

Pe covorul delà pat, un turc tânăr, frumos, cu barba
ca a lui Henric al IV-lea, cântă pe ghiiară unei Hurii^_
ce asculta, cu ochii pe jumătate închişi.

După sobă, un motan mare, aţipiâ şi tprceâ. Din 
când în când deschideâ ochii mari şi rotunzi, galbeni 
ca nişte rubiele de aur, aruncă o privire distrată, şi-i. 
închideă, în timp ce labele de dinainte se strângeau 
uşor,^parc-ar fi apucat cevà : visa de sigur, cel mai 
frumos vis pentru pisică : prinderea vre-unui şoricel.

Focul pâlpâia în sobă, luându-se la întrecere în 
licărire cu nişte raze de soare ce bâteau 'tocmai în 
el, trăgând în spaţiu o dâră aurie, în care se jucau 
mii de atome de pulbere.

De-afarâ se auzia uşoara 'picătură a ştreşinilor şi 
răsună în tăcerea odăiei dându-i şi mai mult carac
teristica pustietăţii...

Când zorriăitul zurgălăilor umplu de-odată curtea, 
Ropniţă se ridică într’o rână, ascultă şi închise cartea.
Pe buze i se desenă umbra unui zâmbet.

Tăcerea fu întreruptă de glasuri, de deschideri de 
uşi, de paşi ; după puţin, Cozmin intră, iar motanul 
ciuli urechile, şi par’că se încolăci mai tare, ca supt 
o sensaţiune de frig.

— Bine ai venit, domnule Cozmiq, şi îţi mulţămesc. 
Cum vezi, nu te-am minţit: am fost bolnav şi încă 
nu m’ain dat jos din pat. .

îşi strânseră mâna şi Victor se aşeză lângă pat.
— In adevăr, arătaţi. Vre-o răceală, de sigur...
— Şi bună încă... Am fost la Bucureşti de-am con

dus pe... vară-mea, şi am răcit în tren...
— A ! doamna vara dumneavoastră a plecat... zise 

Cozmin foarte cu indiferenţă... In tren se prind adese 
ori răceli...

— Şi zău nu eră timpul, căci, după cum ţi-am scris, 
trebuiâ să plec în străinătate pe cât-va timp... Cred 
însă că peste o săptămână o să fiu în stare ' să-mi 
iau sborul...

■/
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Vorbiră mai mult timp deMăineştii, de recoltă,— 
şi-Ropniţă zise apoi :

— Ştii, domnule Cozmin, că ai speriat pe unii pro
prietari şi arendaşi de prin prejur ?

— De ce, domnule Ropniţă ?
— Au intrat în grijă că nu vor mai putea lucra cu 

sătenii, în condiţiunile obişnuite... De pildă, vecinul 
meu Marcu Iuster, nu se împacă de fel cu starea de 
lucruri ce ai creat dumneata Ia Măineşti...

— De sigur, cred şi eu... Ii e teamă că n-o să 
poată jefui pe ţărani, după poita inimii.. De! ce să-i 
fac : alte timpuri, alţi oameni şi alte apucături...

— Pare-mi-se că o să încep a mă teme şi eu... 
zise Ropniţă, răzând.

— Dumneavoastră, ori cum, nu vă esploaiaţi moşia 
neomeneşte ca onorabilii Iusteri şi Hascali...

— Fireşte că nu. Nu e mai puţin adevărat însă că 
sătenii mei vor puteâ râmni Ia cele delà Măineşti.*

— Ce v-ar împiedeca să faceţi la fel?... Teama de-a 
vă pierde proprietatea ?... Teama de câştig mai puţin? 
Eaca domnul Avenian şi-a avut câştigul de pe timpul 
când îşi căuta singur moşia... I am depus déjà arenda 
pe un an... şi nici capul nu Ta durut...

— Tocmai o să discut cu Avenian cestiunea aceasta... 
zise Mihaiu, cu intenţiune.

— A ! vă duceţi unde se află domnul Avenian ?
— Mi-a scris că sunt dorit, aşteptat şi, înţelegi că, 

în vederea planului ce urmăresc, aceasta mi-a făcut 
plăcere.

Fără să pară, zicând acestea, îl fură pe Cozmin cu 
priviri furişe foarte agere.

Cozmin nu clipi mai des, nu vădi nimic neobişnuit 
în atitudinea de până atunci.

Aducerea dulceţei şi a cafelelor întrerupse convor
birea, schimbându-i apoi subiectul.

Delà cartea pe care o citiâ Ropniţă, asupra căreea îşi 
aruncase ochii Cozmin, se încinse vorba asupra pro
greselor făcute de sociologie. Cozmin dovedi că nu 
numai citise diferite opere ale învăţaţilor francezi, en
glezi şi germani, dar că ie analizase şi stabilise o
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comparaţiune, trăgând concluziuni ce erau proprii 
ale sale.

— Cunoşti- aceste trei limbi ? întrebă Ropniţă, după 
ce-1 ascultase vorbind, aproape o oră, cu interes vădit.

— Le-am fost vorbit odinioară bine...; Ie mai ţin 
minte, fiindcă citesc ce se scrie în aceste limbi.

— Ce fel ? urmăreşti tot ce se scrie în aceste trei 
literaturi ?

— Pe cât îmi învoesc mijloacele, da, citesc, însă 
numai ceeace mi se potriveşte cunoştinţilor deja do
bândite...

— O! atunci citeşti prea mult şi mă mir că mai 
ai timp.

— Când ştii a-ţi rândui activitatea şi când nimic 
din ceeace se cheamă „a trăi în societate“, nu-ţi ră
peşte nici un moment, — timp se găseşte.

Ceeace constata Ropniţă încă odată, eră memoria 
extraordinară pe lângă inteligentă, şi darul de a spune 
numai ce trebuie, în chip plăcut.

Atât de perfectă ce era maşina creerului său, încât 
după ce cernuse toate ce i se încredinţase, le orân- 
duise cu uimitoare preciziune în căscioarele sale : cei 
se mai dă din nou, ca să compleeteze cele ştiute, le 
trecea cunoştinţilor la fel, unde loc avèà destul încă, — 
şi de acolo lăsă «graiului, după o cântărire de o clipă, 
ce trebuia şi nimic mai mult, adăogând doar din pro
pria sa fabricaţiune, idei şi argumente care să stator- 
niciască personalitatea valoroasă a vorbitorului.

Dar dacă Ropniţă urma să-l cunoască dinvce înec 
mai bine pe Cozmin, îl cunoşteă tot şi numai în pre 
zent ; ca trecut îi rămânea enigmă şi în trecut voiâ 
stăruitor a-1 şti pe deplin.

Ori cu cat meşteşug aducea însă vorba, Cozmin 
scăpa pe alăturea, trecând cu îndemânare la alte su
biecte, fără să pară că silit o face, fiindcă înţelegea 
curiozitatea lui Ropniţă.

Masa li se servi într’o odaie mică de alături, sofra- 
gerie obişnuită a lui Mihaiu, când era singur.

Bine dispus de altmintrelea, Cozmin dădîi cuvenita 
atenţie bucatelor excelent gătite ; în faţa unei ase-
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menea pofte, Ropniţă îşi găsi pè a sa şi, fără să-şi 
ia seama, mancă într’atâta, pe cât cu câteva zile în 
urmă păreâ că uitase a mânca...

După vinul obişnuit în fiecare zi, Mihaiu scoase el 
singur dintr’un dulap două sticle cu un roş ca sân
gele iepurelui, cu care amândoi începură a stropi 
fructele.

In câteva clipe căldură şi îndemână bine-făcătoare 
se împrăştia în tot corpul mesenilor, îndemnându-i la 
glume de vechi prieteni.

Erâ peste putinţă ca în liniştea ce înconjură casa, 
după cină îmbelşugată şi cu meşteşug orânduită, vinul 
ce împlinise o jumătate de secol, să nu schimbe ati
tudinea păstrată până atunci şi să nu aşeze firele in
timităţii între aceşti doi oameni.

Ori câtă deosebire de caracter, de poziţiune socială 
şi de erudiţiiine-se afla între dânşii, erau d’asupra ni
velului de rând şi numai o împrejurare Ii opriâ de a 
se înţelege şi de a face cauză comună, spre binele 
obştesc : o femee.

Să nu fi fost la mijloc Marioara Avenian, poate că 
Ropniţă nu ar fi scăpat înrâuririi energice şi sub-ju- 
gătoare a lui Cozmin.

Anecdote pfine de umor îi făceau să râdă până la . 
lacrimi : Mihaiu le povestiă cu diavolie ştrengărească, 
Cozmin cu seriozitatea comicului distins, cu arta de a 
şti să facă la timp să reiasă cuvântul care trebuie să 
provoace ilaritatea. ^

Totuşi dacă Ropniţă petreceâ, nu-şi uita ţinta şi aş
teptă momentul când să vadă pe Cozmin în acele 
clipe de dulce ameţeală, când inima delà sine se 
deschide.

Acest moment păru lui Mihaiu că se iveşte când r 
Cozmin povesti o anecdotă, dând-o ca reală, din vi- 
eaţa lui de student, la Paris...

— Bănuiam eu că ţi-ai făcut acolo studiile, şi în
cepu a vorbi de Paris.

Deşteptându-se în Cozmin amintirile frumoşilor ani 
petrecuţi acolo, începu a spune cum a stat cu muma 
şi cu sora lui acolo şi în ce chip şi-a însuşit toate
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cunoştinţile, pe care apoi mai târziu, a putut să le a- 
plice în mare parte.

Când în anume moment, după uşoară încreţitură din 
sprincene, tăcii şi rămase gânditor, Mihailt înţelese că 
mintea i se oprise în faţa acelor împrejurări ce alcă
tuiau taina vieţii lui.

II aduse binişor cu vorba pentru a-1 face să-i po- 
vestiască trecutul.

Cozmin îl privi cu tristeţă :
— De ce ai voi, domnule Ropniţă,, să răscoleşti 

într’o cenuşă din care ar puteâ sări scântei care mi-ar 
face arsuri dureroase?... Ia-mă în felul cum mă gă
seşti acuma şi lasă-mi trecutul în negura, după care, 
nici eu nu caut să-l mai privesc...

— Ai dreptate, dacă e vorba să-ţi faci rău... Cit 
toate acestea nu pot uita că în Bucureşti, în salonul 
unei femei frumoase, ani văzut un portret mare de 
părete... Chipul de bărbat din acel portret, în uleiu, era 
foarte asemănător cu al dumitale. '

Cozmin avù un zâmbet ciudat...
In Mihaiu, vinul băut, începu să-i răscoliască rău

tatea firească. Voiâ acum prin anume lovituri să 
smulgă lui Cozmin oarecare lămuriri pe care să le 
poată complectă mai pe urmă.

— Acea feinee mi-a povestit vieaţa ei... în care, 
omul din portret avusese rolul cel frumos.., Acea fe- 
mee m’a însoţit aici, la Hoiseni, iar în noaptea de 24 
Iunie ani găsit-o leşinată în grădină... Cu dânsa am 
venit pe Iá Măineşti şi m-am putut încredinţa că In 
adevăr fuseseră legături între dumneata şi dânsa... şi 
când mi-am dat seama că a trebuit să te facă^să su
feri acea femee, am rupt cu dânsa, — fiindcă îmi eşti 
amic simpatic. Nu am vrut să mai fie în calea dumi
tale... ; tn’am simţit vinovat, că fără voea mea, îţi îm
prospătam un trecut dureros.

Oricât li examina figura, nici o schimbare, ca şi la 
Măineşti, nu putii surprinde : de aceea tăcu, ruşinat 
oarecum. Vedeă că ajunsese la capăt şi că Victor 
Cozmin rămânea de nepătruns, de neclătinat ca , o 
stâncă.
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Sä caute a-1 mai cercă şi în iubirea ce-i bănuise 
pentru Marioara Avenian, ar fi fost de prisos.

Iar ca să-l împace întru câtva, cel puţin pentru 
timpul de faţă, umplù paharele şi ciocnindu-şi pe al 
lui de al lui Cozmin, îi zise cu părere de rău în glas :

— Iartă-mi curiozitatea. Am greşit. Beau în sănă
tatea dumitale şi pentru deplina împlinire a operei 
dumitale...

— Mulţămesc, răspunse Cozmin şi muiă buzele în 
pahar.

Farmecul intimităţii' de mai înainte apusese.
Se despărţiră; pentru a se retrage fiecare în odaea sa.
— Intr'un fel, mai bine că nu s’a lăsat a fi descu

sut, se gândi Mihaiu. Poate aş fi descoperit în el şi alte 
însuşiri care m’ar fi făcut să nu-1 lovesc cu asprimea 
cerută de interesele mele...

A doua zi. după ce băură împreună ceaiul, Victor 
porni, liniştit, zâmbitor, fără nici o aluziune Ia ce fu
sese supărător pentru el în seara trecută

Felul acesta de mărinimie puse în inima Iui Rop- 
niţâ încă un dram de ciudă.

Cel puţin Victor porni cu siguranţă acum. că delà 
Ropniţă avea să primiască în viitor apropiat, lovituri 
simţite de vrăjmăşie.

VIII

Avenue Wagram, Paris.
15/27 Noembrie 188...

„O ! amice bun şi scump, supt ce impresiuni îţi scriu I
„In una din acele superbe zile de toamnă, când îm

prejurimile Parisului tot îşi mai aduc aminte de fru
museţile primăverii, ne-am dus cu toţii să vizităm 
Saint-Cloud şi Sèvres, pregătiţi să prânzim chiar în 
splendida grădină a Imperiului.

„Erâ în ziua de 25 Septembrie, două zile după ce 
ţi-am expediat scrisoarea mea din urmă.
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„Tata a închiriat un landou şi ne-am dus cu el 
pentru ca să nu obosim pe copilaşul nostru iubit : 
pe mama.

„Ajunşi acolo,-am căutat un Ioc bun, între nişte tu
fişuri de copaci şi am început, eu şi Wilhelmina, să 
rânduim masa, iar pentru mămică să aşezăm perine ca 
să nu o ajungă vre-o răceală.

„Credeam că eram singuri cu gustul ăsta; când 
colo, alături de noi, fără să bănuim, eră altă masă 
gata ; atât numai că păziâ un servitor, iar stăpânii nu 
veniseră încă. Se mai plimbau presemne, înainte de 
a prânzi. Noi lăsasem plimbarea pe după masă.

„Abia începuserăm însă a îmbuca, ştii, cu o poftă 
de căpcăuni, când auzirăm glasuri şi pe dinaintea 
noastră trecură după câteva clipe, o doamnă în etate, 
un militar în uniformă de marină, două doamne ti
nere cu bărbaţii lor: se vedeâ că erau soţi.

„Ne-au salutat — le-am răspuns.
„Şi aşa, vecini, împărtăşiam fiecare în deosebi plă

cerea prânzului, înconjuraţi de un decor admirabil, al 
cărui punct de seamă eră ruina palatului imperial, pe 
colina ce domină grădina.

„Din când în când ne auziam vorbind, — noi înţe- 
legându-i pe ei, — dânşii neînţelegândii-ne pe noi, căci 
ne vorbiam limba.

— Sunt români, zise într’un rând un glas... probabil 
al doamnei în etate.

„Eu şoptiiu repede mamei:
— Auzi? ne cunoaşte ce suntem. După ce oare?
— Vor fi avut a face cu studenţi români, răspunse tata.
„Am mai tras cu urechia : nu mai vorbiră de noi...
„Când e să vie ceva însă, se iveşte vre-o potrivire :

aşa se întâmplă ca ridicarea noastră delà masă şi a 
vecinilor să se facă odată şi în acelaş timp pornirea 
pe aleea cea mare din dreptul nostru.

„Tata dădu în franţuzeşte ordin servitorului ce .ne 
însoţise, să ducă coşurile goale şi vasele, la trăsură, 
şi să ne aştepte întoarcerea.

Deodată doamna în etate, după ce mă privi zâmbind, 
salută pe mama şi se apropiă :
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— Aţi venit, ca şi noi, pentru plimbare pe timpul 
asta minunat...

— Da, doamnă, îi răspunse mama. Vizităm Saint- 
Cloud pentru întâia oară.

— Sunteţi străini, se vede... Dacă bine-voiţi, ne 
oferim a vă conduce, mai ales dacă aveţi intenţiunea 
de a vedeà si Sèvres.

— Tocmai, şi vă mulţămim din suflet pentru amabila 
dumneavoastră oferire...

„Fireşte că erâ timpul prezintărilor... Tata se şi 
numi şi ne înfăţişă ; apoi doamna, la rând.

„De sigur că vei tresări'amice dragă... E un nume 
care-ţi va deşteptă multe amintiri...

— Doamna văduvă Camerolles, domnul Maior Ca- 
merolles, doamna şi domnul delà Taille, doamna şi 
domnul Bancal, fiul, ficile şi ginerii...

„Au plecat, tată-meu lângă Maiorul şi cei doi domni 
civili : cu deosebire doamna văduva Camerolles cu 
mine avea ce avea : nu mă mai scotea din „frumoasa 
mea copilă", „mititica mea drăguţă“ şi cu mine vorbiă 
mai mult, acoperindu-mă adese ori cu priviri foarte - 
duioaşe.

„Ce să-ţi mai amănunţesc, dragă amice? am petrecut 
. zi delicioasă cu această familie extraordinar ne 
prietenoasă şi ne-am despărţit, supt seară, după pro
misiunea formală a tafi că o vom vizita, în strada 
Gay-Lussac,

„A doua-zi Maiorul a venit Ia noi şi a lăsat cărţile 
de vizită ale tuturora, de oarece lipsiam cl’acasă ; a 
treia zi ne-am dus la doamna Camerolles.

„Eră numai bătrâna acasă ; fiicile sale stăteau deo
sebit, iar dânsa cu fiu său, Maiorul.

„Ne-a primit în chipul cel mai afectuos, ceeace ne 
miră mult dar ne făcu şi plăcere. *

„De-odată, pe când cu neastâmpărul meu obişnuit, 
mă uitam pe la fotografiile şi tablourile din salon, 
mă opriiu c’un strigăt, în faţa unui grup de cinci portrete 
mari...

„In unul te recunoscuiu pe dumneata, dragă amice, 
în altul pe doamna Cozmin, mai mult ca bănuială că 
puteâ fi dumneaei...
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— A ! da ! da... zise doamna Camerolles, apropîân- 
du-se, pe când arătam mamei portretele... De sigur 
că aţi recunoscut, domnişoară, pe aceşti compatrioţi 
ai dumneavoastră... E doamna Făgeţeanu, fiul său 
Victor, fiica sa domnişoara Florica, un intim prieten 
al domnului Victor, domnul Baran, şi aceasta... adaose 
c’un oftat, e biata mea copilă, cea mai mare, Angela... 
O 1 este o istorie foarte tristă, foarte dureroasă, după 
cum a fost finitul...

„O privirăm toţi cu stânjenire : In ochii bătrânei se 
rotiau lacrimi...

— Suntem legaţi de Patria dumneavoastră, zise 
după câteva clipe doamna Camerolles, prin fiica mea 
măritată acolo cu domnul Baran..

— Aşa ? făcu Tata, aveţi pe fiica dumneavoastră 
măritată în ţara noastră ?

— Da, am avut-o acolo... De aceea, când v’am 
auzit vorbind româneşte, — căci. ne familiarizasem 
cu multe cuvinte de-ale limbei, — ne-a făcut-foarte 
plăcută surprindere... Mai ales domnişoara m’a impre
sionat, căci mi-a amintit pe Angela, cu care se aseamănă 
mai mult prin tinereţea ei d’atunci şi prin drăgălăşia 
întregii sale fiinţi...

„Tăcii o clipă, privindu-mă cu drag şl urmă :
— Nuştiu dacă vă fac plăcere, dar ceva de neîm

potrivit mă îndeamnă a vă povesti istoria aceasta...
— Numai să nu vă facă rău, doamnă, zise mama...
— Va fi ceva mâhnitor dar şi de mângâere, căci 

voiu aveâ de vorbit de /copila mea pe care n’o pot 
uită...

— Noi cunoaştem pe doamna şi pe fiul ei, însă supt 
alt nume : Cozmin ; dumneavoastră i-aţi zis : Făgeţeanu, 
parcă...

— Da, mamă, Făgeţeanu, aşa se nuniiau odată, — 
ziseiu eu repede, — ceeace erâ imprudenţă.

„Tot atâta de repede am plecat însă ochii, roşie 
de sigur, căci îmi simţiiu obrajii arzători.

„Tata se uită la mine curios ; mama se aşeză 
lângă doamna Camerolles, ca penţru a nu-i lăsa timp 
să se întrebe asupra însemnătăţii acestui incident.

13
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„O ! dragă amice, pe ce ghimpi stăm ! Era să 
aflù dar, acum măcar, o parte din ce se ascundeâ în 
trecutul dumitale. Mi-ai scris înlr’un moment de aspră 
pornire faţă c’un legământ ce luaseşi, că erai... un 
criminal : eră să aflu poate în ce stă crima aceasta 
de care te-ai acuzat în ochii mei şi-n care eu nu am 
crezut nici o clipă.

„A ţinut mult povestirea, poate prea amănunţită, a 
doamnei Camerolles, dar cât ai ieşit de mare la suflet, 
— aşa cum te-am cunoscut şi te văd continuu !

„De ce să ţi-o descriu tot pe atâta de amănunţit ?
„Doamna Camerolles, — de îndată ce i s’a tele- 

grafiat de tragicul finit al ficii sale, a venit în ţară, 
însoţită de fiul ei Maiorul, pe atunci căpitan, şi şi-au 
dat bine seama din cercetările lor, cu toate că dum
neata şi doamna Cozmin nu mai eraţi în Bucureşti,— 
că numai firea extrem de geloasă a domnului Baran 
a fost cauza nenorocirii : te-a bănuit pe dumneata, 
omul. de caracter, amicul de nepreţuit, că ai fost In 
nu ştiu ce relaţiuni nepermise cu soţia lui şi a ucis-o, 
ucigându-se şi pe el.

„Pe dumneata te învinovăţiau nutnai nişte aparenţe 
falşe şi gura răutăcioasă a lumei...

„O! dacă i-ai fi ieşit în.cale, în momentul dure
roasei lui nebunii, dt sigur că şi dumneata cădeai 
victimă.

„Şi doamna Camerolles îţi aduceâ laudele cele mai 
mari, întrebându-ne cu viu interes de vieaţa dumitale 
de acum şi de mama dumitale...

„In privinţa surorii dumita’le, Florica, ne-a spus tot 
doamna Camerolles că se pierduse puţin după întoar
cerea dumneavoastră în ţară...

„De dânsa noi n’am ştiut nimic nici odată; de^ 
doamna Cozmin, i-a vorbit insă tata că duceţi vieaţă 
retrasă, fără să intre în amănunte.

„Cu toate acestea nu s’a putut opri de a nu-ţi pune 
în lumină adevărată marile însuşiri care ţi-au dat pre
tutindeni, pe lângă vrăjmaşi cumpliţi, şi amici devotaţi...

„Aşa s’a făcut că am aflat şi aceasta, că ai fost 
însurat...
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„Doamna Camerolles nu ştia însă a ne mai spune 
ce s’a putut întâmplă şi cu vieaţa dumitale de căsnicie...

„Şi trebuie să se fi întâmplat ceva dureros, mult 
încercatul şi dragi.l meu amic, odată ce nu mai crezi 
în iubire, odată ce porţi doliul tuturor iluziunilor...

„Povestirea doamnei Camerolles ne lăsase adânc 
sguduiţi. Venirea însă a fetelor sale şi a ginerilor, apoi 
a Maiorului, — ne-a mai însufleţit. Totuşi, am plecat 
trişti... Eu mai ales, după cum îţi poţi închipui...

— Iată ce nenorocire aduce iubirea fără judecată, 
zise tata după pe ajunserăm acasă, privind la mine...

— Fără judecată, da... m’am gândit numai, fără să 
răspund, şi am trecut să povestesc, în odaea mea, şi 
Wiihelminei, descoperirea ce făcusem.

„Din acea zi ne-am întâlnit adeseori cu familia 
Camerolles, şi acum de opotrivă regretăm că, părăsind 
Parisul, o să părăsim şi pe aceşti prieteni buni.

„Cu toate acestea, coborându-ne la sudul Franţei, 
în Nisa cea poetică, mă simt de o bucurie nespusă: 
mi se pare că mă mai apropiiu de ţară, de Măineşti...

„E hotărât să plecăm peste o săptămână cel mult, 
de oarece Parisul s’a făcut urâcios cu atâtea ploi şi 
cu umezeala Iui neplăcută, care par’că te pătrunde 
la oase..

„Doamne, când ne vom întoarce oare la Măineşti, 
de oarece mi-e negrăit de dor !...

„Uneori am nălucirea că n’o să-l mai revăd şi mi 
se umplù ochii de lacrimi... ca ferestrele mele de 
ploaia înceată şi plicticoasă.

„Şi acuma să viu, dragă amice, — căci aşa se cade, 
în rânduială, — asupra altei veşti ce am de dat.

„Intr’una din zile, pe când familia Camerolles se 
afla la noi, am făcut muzică, şi, neapărat că am exe
cutat măestrele dumitale compoziţiuni.

„Să-ţi mai spun cu ce uimire au. fost ascultate şi 
apoi cu cât entuziasm au fost lăudate?

„Mai ales domnul delà Taille, profesor deji vioară 
la conservator, — tocmai dumnealui, a înlocuit la ca
tedra aceasta, pe fostul dumitale profesor de odinioară,
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— le-a analizat cu priceperea omului de meserie şi 
mi le-a cerut să le dea la tipar, promiţându-mi şi au- 
diţîune muzicală publică.

„Tata a primit, de sigur.
„După o săptămână a venit şi domnul delà Taille 

la tata, cu editorul, care a tratat cu tata asupra con- 
diţiunilor de editare, foarte folositoare pentru dum
neata, dragă amice. Acest editor, după ce tata a primit 
condiţiunile, a zis că îţi va seri şi că îţi va trimite 
nu ştiu câtă sumă.

„Plăcere nu îţi va face poate partea bănească a lu
crului, dar de sigur vei puteâ să te mândreşti, — cum 
mă mândresc eu, — că măestrele compoziţiuni vor fi 
date lumei pariziene, care Ie va gustă cu deliciu.

„Aşa credeam, aşa a şi fost. De aceea am început 
scrisoarea mea supt nişte impresiuni pe care nu le voiu 
uită cât voiu trăi ; am vrut însă să termin cu triumful 
dumitale...

„Joea trecută, dragă amice, în ziua de!7/29 Noem- 
brie, — memorabilă dată, — a fost primul concert al 
„Societăţii foştilor elevi ai Conservatoruluiîn teatrul 
Châtelet...

„E unul din concertele care aduce pe acest „Tout 
Paris“ care face reputaţiunea viitoarelor celebrităţi, 
îmi spuse domnul delà Taille, când avù marea gen- 
tileţă să ne aducă loja şi să ne spue că cele două 
bucăţi, vor fi Je clou(t al zilei.

„Am văzut, dragă amice, pe acest „Tout Paris“, 
fracţionat ca să zic aşa, — la operă, Ia o „premieră“ 
a Comediei franceze ; l-am văzut prea pierdut în număr 
la cursele delà Longchamp şi Auteuil.

„Nu mi s’a părut însă mai strălucitor, ca figuri o- 
meneşti şi ca extraordinară eleganţă, de cât în ziua 
acestui concert.

„Şi îmi eră o frică, ascunsă bine în 'adâncul meu, 
de care nu îmi puteam dă seama. Nu se putîă să nu 
aibă succesul dorit, acele două bucăţi rupte din inima 
unui mare artist, — totuşi, nu îndrăsniam nici să vor
besc, de teamă şi de nerăbdare.

Mama mi-a spus acasă, după concert, că mă fă-
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cusem într’un rând foarte palidă ; îmi închipuesc*când : 
se începuse „zâmbetele de primăvară“.

„Nu ştiu ce se mai cântase înainte ; atenţiunea'mea erâ 
pentru momentul intrării primei dumitale compoziţiuni.

„Acela ce-ţi execută „zâmbetele“ erâ om deja în 
etate, — un „arcuş“ de impecabilă justeţă şi de sen
timentalism cu drept cuvânt de uimit.

— Tiens! Tiens! c’est du nouveau...
— Et c’est admirable !— auziiu în preajma mea, unde 

erau două doamne şi doi domni foarte pleşuvi şi cu 
ochelari...

„Ce să-ţi spun, dragă amice, a fost măeastra du
mitale execuţiune, aşa cum am ascultat-o de atâtea 
ori, unită cu meşteşugul artistului ajuns la recunos
cută reputaţiune.

„Tunete de aplauze au isbucnit când arcuşul maes
trului s’a lăsat în jos şi cu strigăte entuziaste de 
„bravo“ a fost chemat... de zece ori cel puţin; zău 
nu exagerez : am numărat şi memoria nu mă trădează...

„Fantazia", încai, lăsată ca penultimă bucată, i-a 
ridicat pe toţi delà locuri, într’un entuziasm cum nu 
ştiu de voiu mai vedea...

„Priviam pretutindeni şi simţiam cum numele du
mitale erâ pe toate buzele...

„Domnul delà Taille ne-a prezentat în lojă pe Di
rectorul Conservatorului, Preşedintele Societăţii, care, 
emoţionat, ne-a felicitat pentru dumneata.

„S’il y a de tels artistes chez vous, il n’y a rien a 
dire sur le bel avenir musical de votre Pays“, ne zise 
el, părăsindu-ne.

„Tata şi mama erau mişcaţi, i-am văzut; m’au 
privit atunci cu espresiune atât de mult zicătoare, de 
mulţămire şi de iubire, că lacrimile mi-au înrourat 
ochii. Pentru întâia oară am avut astfel presimţimântul 
împlinirii visului meu...

„O ! amice bun şi scump, numai de inima dumitale 
_ rănită atât de greu în trecut, mi-e teamă...

„Dumnezeu e mare: toată speranţa îmi este în El... 
căci EI, în chip preursit ne îndreaptă paşii, încât să 
ni se pară că noi am împlinit toate câte ne conduc lă 
binele ce nu mai cutezam a speră,
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„Am rugat pe domnul delà Taille să aibă bunătatea 
a-mi strânge câteva ziare ce vor vorbi, de sigur, de 
succesul compoziţiunflor dumitale şi să mi le trimită 
la Nisa, la otelul „Beau-Séjour“, unde tata a reţinut 
deja un apartament.

„Amica dumitale devotată 
„Marioara“

Această scrisoare, după întoarcerea delà Hoiseni, 
fu pentru Cozmin adevărată fericire şi izvor de ins- 
piraţiune.

Camera cu pianul îl văzu iarăş, cum de mult nu-1 
văzuse, în delicioşii fiori ai momentelor de creaţiune 
şi, către seară, noua compoziţiune primi numele de : 
„Raze de speranţă“.

IX
Atât în Hârtoape cât şi în Ranoniireşti se aflau 

şcoale rurale şi aceste şcoale îşi aveau învăţătorul.
Dar şi Nimereanu din Hârtoape, şi Gheorghiu din 

Ranomireşti, se mărginiau să însăileze zilele cu orele 
şi cu materia programului, aşa nepractic cum l’a lăsat 
Dumnezeu.

Când se împrăştiă vestea de Cozmin, se amestecară 
şi ei de vre-o două ori în mulţimea de Duminică 
pentru a-I ascultă şi se făcură repede nevăzuţi, par’că 
ar fi făcut faptă rea.

De atunci nu- mai dăduseră prin Măineşti.
Acuma că sătenii de pe aceste două moşii megieşe 

cu Măineştii, începuseră a se deşteptă şi a ţine sfat, 
eră firesc lucru să asculte şi cuvântul învăţătorului 
şcoalei din comuna lor.

Hârtopenii se şi legaseră a se duce la Cozmin. Se 
aleseseră nouă inşi, iar pentru .al'zecelea umblau după 
învăţătorul lor, Nimereanu.

•Acesta, cu chipul blând şi dulceag, ascunzând supt 
înfăţişarea lui umilită ura şi invidia pentru curagiul, 
ştiinţa şi energia lui Cozmin, răspunse la stăruinţile 
sătenilor că el eră de prisos, că nu se putea ameş-
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tecâ în nimic alt afară de şcoală şi că, silinţa lor de 
a schimbă lucrurile, avea să le aducă urgia Adminis- 
traţiunii. Mai cuminte eră dar să se astâmpere şi să 
îşi vadă de nevoi. Cu răbdarea puteau scăpă de da
toriile ce-i apăsau.

Unul din sătenii bătrâni cătă lung la el, îşi potrivi 
din umeri sucmanul şi clipind din ochi cu înţeles, 
zise către ceilalţi :

— Măre, rău-i când ţi se pare stanca, vultur.
învăţătorul Nimereanu se înroşi, înghiţind hapul, iar

sătenii lăsară curtea şcoalei...
— Sireacu Cozmin ! nu’s doi ca el I... grăi unul !...
— D’apoi cum socoţi I...
— Da Iasă, că l’ai opărit cu pilda dumitale, moş 

Terinte, pe ista al nostru.
— Apoi na !... Dacă umblă în bobote...
— Cum o să-i placă, dacă îşi dă în coate cu jupân 

Marcu?...
— Hai şi ne-om duce numai nouă, câţi ne-am ales, 

că om aveă doar minte să pricepem sfatul lui Cozmin...
— Cum să nu pricepi, măi vere !... Apoi nu vezi 

cum îi e graiu? Piatră să fii şi tot îţi bagă în cap 
învăţătura lui.

— Dec ! ştiu că nu l-o făcut măsa de geaba pe lume l...
Şi era într’o Duminecă când porniră cei nouă de

cu noapte ca să fie la leturghie în biserica din Măineşti 
şi Ja învăţătura delà şcoală, Ia care mai fuseseră ei, 
de doă, irei ori.

Pe jos, de le scârţâiâ omătul supt călcâiele ciobo- 
telor, ori supt opinci, veniau voiniceşte, în timp ce lu
ceafărul străluciâ vioiu înaintea lor, pe zarea cerului.

Un puişor de ger şăguitor le prindea pe nebăgate 
în seamă promoroacă de plete şi de mustăţi, după 
cum o prinueă şi pe crăngile copacilor de-i făceâ suri 
ca pe nişte moşnegi.

Tăcuţi, făcând pată mişcătoare pe albul drumului 
mare, înaintau cei nouă, câte ti ei în rând, iar pădurea, 
în visul ei adânc, repetă sgoinotul paşilor.

— La câte să fie ? grăi unul, pe când ieşiau din 
pădure.
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— Apoi, te uită că mijeşte a ziuă, colo, pe sprin
ceana dealului...

— E-he... tot mai este până în Măineşti...
— Şi cam şugueşte o leacă gerul...
— Şuguească !
— Eacă se văd Măîneştii pe coasta aceea...
— Dar cât mai este de întins până acolo...
— Fie!...
Sprinceana albuiie de pe culmea dealului din faţă 

se făceâ din ce în ce mai largă şi mai deschisă, până 
ce începù a bate în trandafiriu.

Deodată apoi, parc’ar fi fost vre-un foc dincolo de 
-deal, culmea se făcii roşie de-a lungul ei, iar pe urmă 
într’un loc răsări împrăştietură de fire luminoase.

Stelele se afundară mai toate în hăul de sus ; câte 
se mai zăriau ici, colo, abia licăriau par’că şi-ar fi 
isprăvit lumina, — şi numai luceafărul tot mai clipiâ 
din gene, făcut mai alb la chip şi par’că tot intrând 
şi el mai în adânc.

Când soarele prinse a se ivi, întâiu ca muche de 
flacără şi apoi tot izvorând, tot izvorând până ce se 
săltă pe culme, mare şi cam turtit parcă,—începù din 
Măineşti să porniască glas de clopote.

Şi se împrăştia în aer, cu blândeţă de graiu sfătos, 
care chiamă luare aminte ca pentru sărbătoare, — şi 
până departe se ducea acest glas, cum se duc undele 
pe faţa unui iaz...

Hârtopenii îşi făcură cruce şî grăbiră din pas pe-o 
cărare, lăsând drumul, ca să mai scurteze din cale.

Coborau acum, iar în jos de ei, faţa iazului par’că 
începuse să ardă, aşâ de mândru ce se aruncă în el 
lumina soarelui...

Frumoasa zi de iarnă înaintă către amează, iar 
şcoala Măineşlilor se umplea, ca de obiceiu.

Cozmin hotărâse pentru dimineaţă aceea o produc
tive corală a tuturor elevilor lui din afară de şcoală, 
cu şcolarii claselor.

Alcătuise vre-o patru bucăţi nouă de muzică, în stil 
popular, şi vrea să vadă ce impresiurie eră să facă 
sătenilor.
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Aceştia nu se aşteptau de fel la asemenea bucurie; 
dar când văzură pe copii şi pe flăcăiandri, cu caete 
în mână rânduindu-se după glasuri, începură a-şi râde 
unul altuia cu drag de ascultare.

Cozmin intră după ce schimbă câte-va vorbe cu 
Hârtopenii, le făcîi Ioc în clasă şi, scoţându-şi vioara, 
dădii tonul, ridică arcuşul... şi execuţiunea întăei bu
căţi începu.

Iar cântecul ziceâ ;
La plug, Ia plug ni-i vieaţa 
Şi plugu-i muncitor,
Iar câmpul rodnic este 
Bielşugul tuturor...
Măi plugule, frăţine,
Tu ari, noi semănăm:
Cu toţii împreună *
Mai bine îndemnăm...

Trăine-ar boii, plugul,
Căci este scris aşa:
Frăţia face munca 
Bielşîig să poată dâ !...

Şi aşâ era de românească alcătuirea muzicală, iar 
corul o ziceâ aşâ de lămurit, că sătenii se desfătară 
şi cu muzica, şi prinseră şi pilda cuvintelor.

A doua erâ de veselie dulce şi curată :
Vine badea cu nutreţ ;
Drag mi-i badea că-i isteţ...
Ce mai boi şi ce mai car 
De bădiţă cărturar !...

Şi măicuţa stă în prag 
şi-l aşteaptă, că-i e drag ;

. şi zău, cui drag nu-i-ar fi :
Badea ştie a munci!

Foaie verde de trifoi 
De vrei bade să fim doi,
Doi om fi, şi pe ogor
Om culege mai cu spor... v

— E-hei 1 ba bine că nu

; * \
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—• Ce mai cântec !
— Doamne, cum îţi merge la inimă !...
Şi aşa şoptiră după terminarea acestui cântec, să

tenii, în timp ce Cozmin lăsă corului puţin timp de 
odihnă.

— Tot dumneata le înjghebi şi aistea ? îl întrebă o 
săteancă.

— Taci, măi femee, d’apoi cine altul ! — o ţâ'stul 
omul ei, dându-i cu cotul. Ca domnul Cozmin, mai 
priceput la toate, — e-hei !

Cozmin zâmbi şi după ce privi la „băeţii“ lui, ridică 
iarăş arcuşul...

Cântecul grăi aşa acuma :

Frunză verde de răsură 
Drag mi-i codru verde ’ntlns 
Căci din frunza lui doineşte 
Dorul inimii nestins...

Căci tot codrul înţelege 
Ce te doare, ce ţi-i drag,
Şi la umbra lui te chiamă 
Cum te chiamă maica’n prag...

Frunză verde de răsură 
Codrule, codruţ de neam 
Am o tară şi o lege 
Şi pe tine drag te aml

Scrisă pe motivul duios al doinei, cu sentiment a- 
dânc, şi cântată bine dé băeţii lui, bucata aceasta II 
împresionă pe Cozmin însuşi.

Oftările sătenilor şi clătinările lor din cap, în timp 
ce buzele înfloriau zâmbete iar In ochi luciau lacrimi, 
arătă lui Cozmin că isbutise în compoziţiunea lui 

Arcuşul se ridică pentru ultima oară; iar cânte
cul sună acuma ca bucium de luptă.
_Şi ziceă cântecul:

Ochi de vultur îi fac roată: 
Pretutindeni Ţara mea!
Cât mă uit, în lumea toată 
Eu o văd numai pe ea !
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Măndră-i Ţara Românească,
Mândru, că-s român, sunt eu,
Iar puterea s’o iubiască 
Nu încape-n peptul meu.

Sunt plugar când vremea eere,
Sunt ostaş când Ţara vrea;
Şi mai am şi eu o vrere :
Traiu de veacuri pentru ea.
Sune trâmbiţele ’n lume 
Ca să spue tuturor 
Că e vrednic de renume 
Un asemenea popor!

După ce se linişti însufleţirea acelei mulţimi cu ade
vărat innălţată pe aripi sufleteşti de neînchipuită mul- 
ţămire, — Cozmin se urcă pe catedră şi-i grăi de 
Muzică, făcând-o să-i înţeleagă înrâurirea bine-făcă- 
toare ; încredinţând-o că nu este ceva de prisos în 
învăţătura lucrurilor de toate zilele, ale vieţii, şi ară- 
tându-i foloasele de preţ. Delà cântecul de leagăn, 
până la doina alinării necazurilor; delà cântecul de 
laudă şi de mulţămire ce se aduce lui Dumnezeu, 
până la înfocatul strigăt al iubirii de ţară, muzica gă
seşte glas potrivit care să .mişte inima omenească.

Va fi mai multă dragoste între Măineşteni şi mai multă 
rodire în toate ale vieţii lor, când, cu timpul, toată 
suflarea satului va şti să cânte după regulă, după 
carte, aşa cum fac astă-zi copiii şi flăcăiandrii, cari 
s-au deprins cu acest dar mândru pornit delà Dumnezeu.

Şi sătenii se depărtară pe la casele lor, unii din- 
tr’înşii cercând să zică cu glas câte o frântură din 
cântecele ascultate.

Cozmin opri pe Hârtopeni şi-i luă cu- dânsul până 
la Curte unde dădii ordin să-i ospăteze, poftindu-i 
să-l aştepte până după masă, când va veni să gră
iască cu dânşii de nevoile lor.

Li se făcii, cât ai clipi din ochi, o mămăliguţă de 
făină de păpuşoiu nou, mândră la boiu de părea aur, 
— li se aduse lapte, brânză cu smântână şi o fiertură 
de varză cu slănină, bună de-ţi lingeai degetele, sătul 
să fi fpst
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Că erà mâncare doar la curte, pentru sătenii de 
rând la fel şi fel de trebuinţi ; iar odată ce moşia eră 
a lor, pentru dânşii se osteniau şi din al lor ospătau 
în asemenea zile.

— Ei, cum vă merge vere? prinse a întreba un 
Hârtopean... Că spuiu drept, pe legea mea, când intră 
omul în satul vostru, par’că intră în povestea vre- 
milor de când Făt-Frumos...

— Că bine ai potrivit, vere... răspunse un Măineş- 
tean, râzând ca omul când îi e bine. Eacă dădu noro
cul peste noi. Cu coconul lacov, şi tot nu ni erà a 
plânge ; da de când ne-o adus Dumnezeu pe domnul 
Cozmin al nostru, ne-o făcut mă rog de nu ne mai 
încăpem în piele...

— Eu mă giir cum de-o putut, cum de i-o venit 
în minte aşa rânduială, zise alt Hărtopean. Cât să 
chitesc să iau vrabia din sbor, eacă nu m-ajută văzul...

— Par’că nouă ne-ajutâ,' cât ni ierâ de bine, cu co
conul lacov? Da uite că domnul Cozmin cu mintea 
care i-o dete Dumnezeu, a început a ne luă încetul 
cu încetul ; a ne spune azi una, mâine alta, delà luc
rurile, bre, cele mai mici de casă, până la plugaria 
aşa cum o facem azi... Fără să prindem de veste, măi, 
ne-o intrat toate în cap şi-o găsit Ioc de pricepere. 
Ne-am trezit într’o bună zi cu moşia boerului pe braţe ; 
aşa-i ; da vezi că nu eram ca nişte pripăşiţi de eri 
printre străini ; cam ne da în gând cum s’apucăm 
vulpea de coadă ; şi pe urmă nu eră domnul Cozmin, 
sireacul, lângă noi, cât pe ici, cât pe colea ?

— Doamne, grăi un Hârtopean, cănd ne-om învred
nici şi noi, măcar să ne scăpăm de belele, — c-apoi 
bun o fi Dumnezeu pe urmă !...

— Uite, luaţi graiu cu domnul Cozmin al nostru ; 
el vi-i tata !

— Apoi că de-aceea ne-am şi abătut într’acoace. 
Când o trecut dumnealui în cea zi, pe lângă Hârtoape, 
i-am suflat vorba şi dumeaalui ne-o şi imbiiat să ve
nim la sfat...

— Să-l ascultaţi, măre, grăi un Măineştean, că a 
bine v’a fi, vă spuiu eu cu jurământ.
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Hî *
Când se ivi Cozmin, toţi aşa cum trăgeau din lulea, 

stând roată, se ridicară ca unul, — In ochii lor cu 
căutătura aceea de dragoste şi de preamărire, care 

- nu-şi are lămuriri în graiu ci numai în sufletul celui 
care şi vede, şi simte.

Cozmin se aşeză între dânşii, şi-i era chipul blând, 
plin de acea lumină a bunătăţii pentru alţii şi a mul- 
ţămirii de el însuşi, care-1 făceâ fără seamăn de plăcut.

— Ei, ia să vă ascult păsul, dragi prieteni...
Cel mai cu limbă prinse a înşira din fir până-n aţă, 

şi păcatele, şi nevoile, şi dorinţile obştiei...
— Mă rog, un lucru este de limpezit întâiu şi în- 

tâiu, zise Cozmin. La împroprietărire, în 1864, vi s’a 
dat şi dumneavoastră pământ... După etatea dumnea
voastră cam toţi aproape aţi apucat timpul acela; 
ce-aţi făcut cu pământul dat de atuncea ?

— Apoi, ce să fi făcut? Iacă l’am trecut copiilor 
zestre, la măritiş, la însurătoare... Cei cărora ni-a dat 
Dumnezeu mai multe odoară de copii am rămas amù 
cu ti-mieri ce şi mai nimic : care c’o falcé, care cu 
două...

— Dar în ce chip vă îngrijiţi fiecare falcea? »
— Ia, cum dă Dumnezeu... /
— Mă rog, fireşte cum dă Dumnezeu, ca rod. Cum 

o lucraţi însă? Aveţi pluguri şi boi, ori vă înlesniţi 
cu plugurile şi cu boii posesărului.

— D’apoi mai să zicem că şi falcea noastră întră în 
ale posesărului... Noi chip le muncim, dar el le iâ 
rodul, fiindcă el ne dă sămânţa, şi apoi cui ne înda
torăm, dacă nu lui ?...

— Iacă vedeţi, dragii mei, aci vi-i pasul greşit. ? 
Unei fălci, două, cât aveţi fiecare, trebuie să-i ştiţi 
bine rostul, chiar dacă v’o lucraţi cu unelta şi cu boii 
posesărului. Mă înţelegeţi ? Să ştiţi că-i a dumnea
voastră şuşăniţa ceea de pământ şi că ce iese de pe 
dânsa este al dumneavoastră. Apoi, după ce strângeţi 
de pe dânsa, grâu şi păpuşoiu, să vă socotiţi cu 
posesărul după preţul ca la târg, al pânei. Şi ori că-i 
daţi pânea lui, ori că o vindeţi şi-i daţi în bani ce-i
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datoraţi, o să *v’o prindă ori o să vă ia atât cât îi 
datoraţi, iar nu tot. Pe urmă mai şi munciţi pe moşia 
lui... Ce se face cu munca aceea?...- Luaţi aşa de 
multe parale delà el, încât datoria să treacă şi peste 
rodul falcéi ce aveţi pe seamă?

— Nu, Doamne fereşte ! Ne încarcă la catastiv de 
ne pierdem toate socotelile...

— Ia să-mi aduceţi mie socoteala fiecăruia din 
dumneavoastră, a întregului sat : adecă ce parale aţi 
luat delà posesăr, ce muncă aţi făcut Ia el : arătură, 
secere, cu braţele, tot, — şi să vă socotesc eu.

— Hei, domnule Cozmin, d’apoi cine să ne-o scrie, 
că nu ştiu zău care este cu atâta carte In sat la noi ?

— Bine, cel puţin ţineţi minte cât a luat fiecare şi 
ce muncă a făcut ?

— De asta, del cum să nu ţinem ?
— Uite atunci : o să trimet la dumneavoastră un 

băeat de al nostru din sat bun de condeiu. O să-i 
spuneţi şi el o să scrie. Apoi, după ce mi-o aduce 
hârtia scrisă de el, o să vă chem şi o să vă lămu
resc. Dar nu care cumva să afle posesărul?

— Măre, lasă ; când e la adecă, ştim noi să ne 
ferim...

__ — Dumnezeu să-ţi dea sănătate, grăită toţi, voioşi
nevoe mare, şi se ridicară odată cu Cozmin.

— Mergeţi sănătoşi dragii mei, le zise el, dând mâna 
cu toţi... Fiţi gâta, că pe la o Marţi vă trimit pe băeat...

Veniseră cum veniseră Hârtopenii ; dar acum, la 
întors în satul lor, par’că nu i mai simţiâ pământul de 
uşor ce le eră umbletul, de luminat ce le eră chipul ; 
duceau cu ei speranţa scăpării de păcate.

X

Mihaiu Ropniţă, din ziua chiar a plecării lui Coz
min din casa lui, se ridică din pat.

Trebuiă să înceapă a lucră.
Cu mare greutate se despărţise de Zefirina Amări-
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ceanu, căreea îi spusese că o Iasă în Bucureşti nu
mai pentru câteva zile,—dar se despărţise şi se cădeâ 
să n’o mai întâlniască.

Acum, în singurătatea delà Hoiseni, pe vreme de 
iarnă, îi simţiâ lipsa, o doriâ cu împătimire...

Sufletul lui erâ în lupta între dragostea de dânsa şi 
ambiţiunea de a mlădiâ pe Marioara Avenian şi de 
a-şi răzbună pe toată acea Societate a Fălticenilor 
care-şi permisese să-I insulte cu bătaea ei de joc.

Scrisese déjà de câtva timp lui Iacob Avenian în 
Paris şi acesta îi răspunsese în nişte termeni prea 
bine-voitori ca să nu se fi pregătit a plecă la Nisa, 
unde aveă el de petrecut cu ai săi.

Doamna Hudici, care urmă să-1 aibă Ia inimă şi 
delà care luase adresa lui Iacob, îl îndemnase cu 
multă speranţă de izbândă de a se duce, şi acolo, 
între străini, de a împresură pe Marioara ei drăguţă 
cu toate semnele unei iubiri statornice.

Insă, ca pe timpul lipsei Iui din ţară să nu fie pace 
în jurul lui Cozmin, se hotărâ să aibă o întrevedere 
cu Prefectul.

Nu erau de aceleaşi opiniuni politice, dar ca prie
teni puteau sâ se îndatoreze de o potrivă.

Porni deci la Fălticeni, la capătul acelei luni, după 
ce-şi orândul trebile moşiei, ca pentru lipsă mai în
delungată şi cu gândul de a nu mai da pe la Hoiseni.

Domnul Dănăriciu. Prefectul, se ocupă tocmai cu 
planul schimbării subprefecţilor şi a măsurilor de luat 
pentru aşezarea unui sistem de adevărată admi- 
nistraţiune.

Teama de a nu mai fi Prefect, peste scurt timp, 
nu-i putea fi motiv de a stă cu mâinile în sân.

Se simţiâ put. rnic în judeţ, cu influenţă în partid 
şi voiă să Încerce îmbunătăţirea aceasta, ce de mult 
timp îl frământă.

Mihaiu Ropniţă îl găsi tocmai în sfătuire intimă a- 
suora acestei organizări, cu directorul Iui de Prefec
tură şi c’un deputat, Lozi, tot atât de influent, care-i 
împărtăşise vederile şi-şi luase sarcina de-a’l susţine.



N. Rădulescu-Niger304

Prefectul lăsă lucrul şi trecu în salonaş cu priete
nul Iui, Ropniţă.

După ce acesta îi spuse de călătoria lui, îi deschise 
vorba de scopul vizitei :

— Am a-ţi cere un serviciu, dragă Dănariciule...
— îndrăzneşti, având în vedere şi considerând pră

pastia politică ce ne desparte? râse Prefectul.
— Râzi, dar ascultă-mă serios, Ii zise Ropniţă şi 

începù a-i pune supt ochi pericolul care îşi lua por
nirea delà Mâineşti.

— Cum ? şi tu, Mihaiu, în contra bietului Cozmin ?
— Nu în contra lui, — nu-i fac atâta onoare ; ci în 

contra molipsitoarei lui activităţi în rău pentru noi. 
Am studiat lucrul d’aproape şi-mi dau perfect seama, 
că de nu vom luă măsuri aspre, adevărată stare de 
anarhie se va încuibă în satele noastre. Chiar binele 
cel mai mare ce-1 vom voi sătenilor, nu vor voi ei 
să-l primiască delà noi, şi, înţelegi că ar fi trist, ori 
cum, să ne dăm chica pe mâna lor... Pe urmă să 
judecăm şi altfel. Să zicem că pe cât timp va trăi 
acest reformator, va merge cum va merge nebunia lui : 
dar după dispariţiunea lui, sătenii, în neputinţă de-a-i 
urmă visurile, se vor transformă în răzvrătitori şi ne 
vor cere continuarea cu orice preţ. Noi nu vom aveâ, 
fireşte, nici timpul lui Cozmin, nici ambiţiunea lui de 
popularitate, nici credinţa în izbânda pe deplin a celor 
începute de el. De aci, iată revolta gaia şi de ar ti 
vorba numai de Mâineşti, puţină greutate de astâm- 
părare, ar fi : dar va fi vorba de toate satele Moldovei 
de sus, şi atunci, care partid va avea situaţiune bună, 
fiind la putere cu asemenea afacere pe braţe ?

— Amice Ropniţă, zise Prefectul, după puţină gân
dire, spune ce crezi dumneata că este de făcut?

— Un lucru foarte simplu, acuma când nebunia se 
află la începutul ei : depărtarea lui Cozmin delà ca
tedră, iar după puţin, isgonirea lui din Mâineşti.

— Crezi dumneata că este cu putinţă partea din 
urmă? E un contract în regulă, pe timp de cinci ani 
al arendării Măineştilor pe numele lui şi al săteni
lor... Şi afară de asta, pe ce motiv să loveşti în li-
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bertatea individuală? Făcutu-s’a el „pasibil“ de codul 
penal ? Nu !...

— Dac’o iei aşa, fireşte că nu. Sunt mijloace însă 
de-a face pe un om să-şi ia lumea în cap. De pildă, 
un sub-prefecl isteţ care...

— Iartă-mă, dar acest mijloc nu-1 împărtăşesc...
— Ah ! că nu suntem noi la putere !...
— Aşteaptă până atunci, zise Prefectul.
— Nu, zău nu glumi, Dănăriciule...
— Tocmai că nu glumesc ; dac’aş glumi, ţi-aş spune : 

fac, şi te-aşi lăsă să pleci cu speranţa...
— Bine, atunci voiu căută cu alte mijloace...
— Eşti liber şi deplin stăpân pe acţiunile tale, 

Mihaiu. Dă-mi voe să’ţi spun însă că te înşeli asupra 
caracterului lui Cozmin şi asupra faptelor lui...

— Nu, serios, Dănăriciule : ai face tu cu moşia ta, ' 
ce-a făcut lacob Avenian ?...

— Voiu face-o bucuros, de îndată ce voiu studia 
mecanismul afacerii. Ce dracu : doar suntem într’o 
epocă de progres... Să căutăm să fie real...

— Ştiu...Prin asemenea cuvinte umblaţi voi sa vă 
ziceţi mai liberali ca noi...

— Nu poţi negă că şi prin fapte dovedim...
— Acuma, lasă; ne-am depărtat de cestiune; la 

revedere...
— Călătorie bună... Unde te duci?
— La Nisa...
— In frumos loc : petrecere bună. Sunt sigur că o 

să te întorci mai îmbunat...
— Cine ştie !...
Şi c’un zâmbet ciudat, Ropniţă lăsă pe Prefect.
— Inguşti, înguşti la minte şi răutăcioşi... murmură 

Prefectul, căutându-i pe urmă ; apoi reintră în biuroul 
lui de lucru, şi mai însufleţit pentru reorganizaţiunea 
judeţului său.

Peste câteva zile, în gazeta săptămânală, inspirată 
de Prefect, apără un articol de fond, în care, ca ces
tiune de principii şi de aplicarea lor, se arătă foarte 
limpede deosebirea între cele două mari partide de 
guvernământ. Articolul se finiă prin a vesti o apro-
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piaţă schimbare în felul d’a se administré judeţul, de 
oarece, existentul, nu se mai potriviâ nici timpului, 
nici împrejurărilor déjà ivite în judeţ.

Când se citi ziarul în plăşi, sub-prefecţii o băgără 
pe mânecă şi se puseră pe gânduri...

Domnul Duvid Hascal primi vizita domnului Marcu 
luster şi amândoi începură a«»şi da în coate că Pre
fectul... îi înţelesese.

Ce putea fi „acele împrejurări deja ivite“, dacă nu 
pericolul care pornià delà Măineşti ?

— Tot noi mai tari ! z-ise Hascal, şi în ochii lui de 
broască râseră trufia şi vicleşugul.

In timp ce Mihaiu Ropniţă călătoria spre „Coasfa- 
de-Azur“, cum îi zic Francezii,—Dănâriciu umblă din 
comună în comună, în inspecţiune. Pretutindeni se 
-interesă numai de raporturile agricole dintre săteni şi 
proprietarii sau arendaşii moşiilor.

In unele comune contractele agricole existau şi erau 
învestite cu formele legale, în altele nici nu era vorba 
de aşa cevâ ; aproape pretutindeni însă primarii nici 
nu ştiau ce anume tocmeli erau între săteni şi pro
prietate. Obişnuiţi cu sta*ea aceea de aproape robie 
a sătenilor, primarii rămâneau de piatră când Prefec
tul îi mustrâ, iar chipul cum trebuia ei să-şi dea seama 
de buna stare a comunelor, Ii ulu â.

Dacă notarii erau mai pricepuţi de cât primarii, în 
adusături de condei ce mai erau ; încolo nici o grijă 
ctl puţin de curăţia dosarelor lor.

— Ce dracu iac sulvprefecţii ? se întrebă Prefectul...
O şcoală care să dea notari şi O’gani/area acestui 

corp necesar vieţii comunelor, îi trecu p in gând Pre
fectului şi însemnă aceasta în caetul lui de note.

Tuturor le da poveţe, fără a-i ameninţă, fără a-şi 
arătâ „ifosul“ obişnuit Prefecţilor in as^ menea ocaziuni.

Daca vorba lui impresiona, nedűm rirea Primarilor 
rămâneâ : de ce ce săse anusteceei în treburile pro
prietăţii ? Ca să se pue rău cu di nsa ? Ca să-şi a- 
p indă pae in c;p? Mai bine lipsă de primărie, la 
urma urmei...

Notarii, mai pişicheri, clipiau din ochi şi şoptiau :
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las’ c’am văzut Prefecţi d’ăştia noui... La început se 
făceau foc şi pară şi pe urmă o muiau de nu li se 
mai vedea piciorul prin plăşi.. O să se ducă şi ăsta 
şi tot cum am apucat o să rămâe..

Convingerea Prefectului, cu cât inspecta mai multe 
comune, se făcea asupra necesităţii d’a deşteptă con
ştiinţa săteanului... a-1 face să priceapă care-i sunt 
interesele şi datoriile.

Pe unde proprietatea erâ în mâinile româneşti, dacă 
sistemul de învoială agricolă, erâ aedaş, dacă sătea
nul, afară de prea puţine exceppuni, muncià numai 
cu braţele, — esploatarea lui însă erâ mai omenoasâ.

Datoriile la proprietate erau mai puţine şi nu aşa 
de îngreuitoare ; în schimb erau destul de grele la 
cârciumi, toate în mâna evreilor.

Cercetând rachiurile, se îngroziâ pe fiecare zi de 
otrava pe care nenorocitul de sătean o puneâ în el...

Şi lua probe cu dânsul încheiând procese verbale 
şi vârând spaima în otrăvitorii sănătăţii publice.

Pe unde proprietatea se afla în mâinile speculato
rilor evrei, pe lângă ticăloşia cârciumilor se ridică 
neruşinată şi apăsătoare esploatarea, până la sapa de 
lemn, a săteanului.

Legea tocmelilor agricole, se gândi Prefectul, când a 
fost făcută, s’a avut în vedere numai interesele pro
prietarilor faţă cu sătenii cari, de curând împroprietăriţi 
şi nu îndestul de pregătiţi pentru aceasta, se arătau osiili 
proprietarilor. Când s’a refăcut această lege. i-a îngră
dit şi mai mult pe proprietari, stabilind totuşi unele 
condiţiuni de muncă, şi pentru săteni. Ori-cum, aceştia 
rămâneau tot fără apărare în faţa legii : de s’ar fi 
plâns proprietarii sau arendaşii că sătenii nu îndepli
nesc munca după contractul agricol, autoritatea aveâ 
cum să-i siliască a-1 împlini ; de s’ar fi plâns sătenii, 
că sunt împovăraţi, cire şi cum ar fi controlat plân
gerea lor şi respectarea din partea proprietăţii, a con
tractului dintre ei şi proprietate ?

Se impuneà, se mai gândi Prefectul, o lege nouă a 
tocmelilor agricole, equitabilă, care să chezâşuiască şi 
pe săteni în contra unei esploatări neomenoasç.
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Până atunci, chiar cu aceasta, aşa cum erâ, forma 
trebuiâ împlinită ; trebuiâ chemată luarea aminte a să
tenilor pentru a-şi dâ bine seama asupra preţului fie
cărui fel de muncă ce se legă s’o facă proprietăţii; 
trebuiâ sub-prefecţi buni cari să cerceteze dacă pro
prietatea nu încarcă socotelile oamenilor, — şi primari î 
deştepţi cari să ţie în curent pe sub-prefecţi de ne
voile sătenilor.

Atunci proprietatea, ştiind că există asemenea cât de 
mic control, ştiind că săteanul îşi dă seama de el, 
s’ar mai codi înainte de a pune condeiu apăsător în 
catastivurile ei.

Trebuiâ dar răspândirea cu orice preţ, a ideilor de 
emancipare, delà Adăineşti ; trebuiâ dar o pregătire a 
sătenilor şi a primarilor ca administratori, trebuiâ I

Până când ţăranul „străin în ţara luiu ? Până când 
„străin in (ara ////'“, un om ca Victor Cozmin, delà 
care purcedeâ idei şi fapte atât de folositoare unui 
neam întreg?

Şi se întrebă când şi cum puteâ să înceapă prin a- 
semenea locuri îmbunătăţirea?

Pe dinaintea ochilor prindeâ să-i treacă nestabili- 
tatea în funcţiuni administrative, şi acea serie de îm
prejurări numite politice, care, prin stăruitoarele înrâu
riri, în numele „raţiunii de partid“, zădărnicesc mai 
totdeauna începutul unei opere bune.

Par’că-l apucă oboseala descuragiării când se gândiă 
la furtuna ce de sigur aveă să ştârniască, şi nu pentru 
teama de a fi lovit în funcţiunea lui, ci pentru even
tuala neisbândă a ce-şi pusese în gând să facă, de vreme 
ce eră să fie pus în neputinţă de a lucră.

Cu toate acestea, urmă să treacă din comună în 
comună şi a se apropiă de Măineşti, în timp ce lăco
mia şi vrăjmăşia evreiască începeă să urle în urmă, 
deocamdată înăbuşit, pentru a-şi pregăti puterea de 
împotrivire.

Şi eată şi oaza dătătoare de dulce odihnă sufle
tească, — Măineştii-Plopilor, — în mijlocul acestui mare 
drum pustiitor, prin care treceă de două săptămâni !
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Prefectul se simţi desmorţit, Ia îndemână, când se 
vazù în faţa maréi figuri a Iui Cozmin.

Acum îşi da cu adevărat seama de opera acestui 
om, după ce cutreerase atâtea sate cufundate în jalea 

f mizeriei îndobitocitoare.
Şi când acest om de bine, Prefectul, se găsi faţă 

în faţă, deoparte, cu omul ce-i înfăţişă puterea ge- 
. niului în deplina ei activitate, — se lăsă cu totul firii 
sale, neotrăvită de politică şi de prejudecăţi, şi aş
ternu Iui Cozmin planurile sale de muncă regenerătoare, 
în sfera sa.

Pentru întâia oară Cozmin aduse un străin în lo
cuinţa Iui, în seara acelei zile.

Impresiunea ce făcu lui Dănăriciu această locuinţă 
modestă dar plină de sinceritatea ospitalieră a unor 
suflete alese, şi mai cu seamă înfăţişarea doamnei 
Cozmin, — fu din acele impresiuni ce fac epocă în 
vieaţă şi rămân ca amintiri pline de cea mai bine
făcătoare plăcere.

De mulţi, de mulţi ani doaiuna Cozmin nu avusese * 
oaspe şi mai ales să petreacă o noapte în casa ei.

Aceasta îi făcii o negrăită mulţămire : dacă îi aduceă 
fiul său oaspe, ştia el pe cine aduce.

Şi în acea noapte, până târziu, doamna Cozmin 
stàtù de faţă la petrecerea intelectuală a acestor doui 
oameni, ce aveau să rămână cu adevărat prieteni : 
puse cuvântul ei înţelept în discuţiunea şi în sfătuirea 
lor, şi dădu acestei şezători de iarnă, farmecul ce 
totdeauna femeea de spirit împrăştie în juru-i, ori care 
i-ar fi etatea.

Dănăriciu erâ acum cu totul luminat asupra a tot ,~. 
ce făcuse Cozmin până atunci şi a ce aveâ tras în 
planul viitoarei lui activităţi.

— Numai de mă vor lăsă să merg până la capăt, 
termină Cozmin.

Prefectul îl privi lung.
— De ce zici asta ?
—- Fiindcă cunosc starea Moldovei. Dacă aş fi pro- 

pietar eu, nu ar veâ ce să-mi facă. Sunt învăţător însă, 
om nevoiaş, care poate fi asvârlit ori unde, — în mod 
arbitrar, — dar nu mai puţin, asvârlit.,.
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— Cât voiu fi eu Prefect, nu se va întâmplă, strigă 
Dănâriciu cu aprindere...

— Vei fi oare mult şi dumneata? Te vor lăsa oare, 
ai dumitale chiar, când egoismul lor îi face să zică : 
„ce? avem să îndreptăm noi lumea“ ? Eu sunt sigur că 
de îndată ce sătenii megieşi vor începe a se împrumută 
Ia banca populară a Măineştilor ; de îndată ce se vor 
arătă mai stăpâni pe voinţa şi pe priceperea lor, — 
tărăboiul va începe... Deja Hârtopenii au alergat la 
sfatul meu şi cu ei am început pregătirea pentru a-i 
pune pe cale...

— înainte, dragă domnule Cozmin, înainte ! De 
partea mea', am să încep şi eu, de cum vor trece săr
bătorile... A ! uite ce eră să te rog ; vrei să petreceţi, 
dumneata şi doamna Cozmin, sărbătorile, în familia 
mea? Ar fi cea mai mare mulţămire pentru mine şi cu 
ocaziunea aceasta, ţi-aş face în oraş câţiva prieteni, 
cari ţi-ar folosi, — ţi-o garantez.

— Tot ce mi-ai cere, domnule Dănăriciu, cu bucurie 
mare ţi-aş face, dar te rog, nu-mi cere să-mi lipsesc 
sătenii mei de mulţămirea de a face sărbătorile cu ei... 
I-aş mâhni şi pe urmă, îţi spun drept, aş fi şi eu 
mâhnit...

— Te înţeleg: ţi-s dragi... Bine faci domnule Cozmin...
— Dar dacă dumneata crezi că nu te-ai lipsi la 

rându-ţi, de cine ştie ce anume plăceri, poftim, fii-ne 
oaspe pentru acele zile...

— Eată o idee bună, pe care. şi soţia mea o va 
primi de sigur... Să iau parte Ia bucuria sătenilor 
Măineşteni, în felul cum îi faci dumneata să se bucure, 

.. va fi în adevăr petrecere nouă pentru noi... Am să-ţi 
. scriu...

— Eu şi mama vom aştepta cu plăcere...
— Casa mi-í mică, dar încăpătoare pentru cei ce 

ţin la fiul meu... zise doamna Cozmin...
— Dar cine-1 poate cunoaşte de aproape şi să nu 

ţie Ia asemenea om !
* Şi Prefectul îi întinse mâinile cu drag.

După ce Cozmin cântă noua lui compoziţiune „Raze 
de speranţă“, se dădură odihnei cu toţii.
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* *
Când se deşteptă Dănariciu, soarele îi umpleâ odaia. 

Nici nu simţise când doamna Cozmin făcuse focul.
Privi în această odaie. — salonul misterios care îi 

vorbi de un trecut cu totul altul, cu mobilele lui lu
cioase, cu poitretele artistic lucrate, ce-1 trădau pe 
Cozmin că fusese însurat, de sigur, — şi pentru întâia 
oară îi veni în gând să se întrebe : ce fusese pe atunci 
şi ce suferise acest om de rară inteligenţă şi cu inimă 
aşa de mare?

Da, trebuia să fi suferit... Şi fără voe, îşi aminti de 
fuga Iui Cozmin în noaptea de 24 Iunie, fugă foarte 
mult comentată de toţi musafirii lui Ropniţă. Ce se 
putuse întâmpla, căci efect al beţiei nu fusese.

Repede îi veni în gând vara lui Ropniţă, găsită de 
el leşinată, în grădină... în legătură cu fuga lui Coz
min, tot din grădină...

Dar putea fi, în realitate, legătură între una şi alta ?
Desigur că fusese o potrivire de împrejurări, totuşi 

rămânea de găsit motivul, — şi acesta îi scăpă...
O lovitură uşoară în uşă îl făcu să tresară şi să-şi 

întrerupă firul gândurilor.
Erâ Cozmin ; — se întorceà delà şcoala lui de adulţi, 

ca să bea ceaiul şi să se ducă la cealaltă şcoală.
Prefectul coborî cu el şi se despărţi pentru a ins

pecta primăria.
Nu-i fu mică surprinderea când găsi şi pe sub

prefectul Latici ; venise de cu noapte de cum auzise 
că Prefectul trecuse spre Măineşti, fără să se abată 
pe la comuna lui de reşedinţă.

— Ce te âduce pe aici, domnule sub-prefect? îl
întrebă cu răceală. v

— Eram în inspecţiunea reglementară, şi...
— AI va să zică te ţii de regulamente, dumneata? 

îi observă cu ironie, Prefectul, închipuindu-şi că Latici 
minţiâ şi că venise într’adins.

Prefectul rămase mulţămiî de curăţenia deosebită a 
odăilor Primăriei, de buna rânduială a condicelor şi 
de priceperea la lucru a primarului şi a notarului, că-, 
rora le aduse laude...
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— De ce nu se vede aceasta şi prin celelalte co
mune ale dumitale, domnule sub-prefect ? Aud ?

— De 1 domnule Prefect... aici... vezi că...
— Să-ţi- spun eu, de ce, domnule sub-prefect ; 

fiindcă inspecţiunile dumneavoastră, ale sub-prefecţilor, 
sunt numai de mântuială... Mi s’a făcut mie vre-un 
raport de neglijenta desgustâtoare a cancelariilor, ca 
pe temeiul acelor rapoarte să destituesc pe primari şi 
pe notari ? Nu 1 Dar am s’o fac eu... Am să mătur 
fără milă..

Sub-Prefectul Latici, înghiţind cu noduri, tăcu, mus- 
trându-se că mai venise...

Prefectul cerù lămuriri primarului acupra stării a- 
gricole. Ii era cunoscută în de ajuns, dar voiâ să 
vadă deşteptăciunea primarului ; îi plăceâ pe urmă să 
audă mereu şi tot să mai audă de minunatele fapte 
ale lui Cozmin...

Se duse cu primarul şi cu consilierii la Curte, urmat 
de sub-prefectul care făceâ degeaba umbră pămân
tului, în preajma Prefectului care nu-1 mai luă în seamă, 
— şi acolo umblă pe la magazii, pe la pătule şi cer
cetă condicile moşiei : maşinăria administrativă eră în 
perfectă regulă şi uimia.

Vizită apoi pe preotul Stratomir şi stätü cu el de 
vorbă până la ora când Cozmin să iasă delà şcoală, 
—şi se brodi în calea lui

Rânduiala şcolarilor, curăţia lor, chipul cum îl sa
lutară, îi împliniră plăcerea acelei dimineţi.

Apoi, după masă, plecă mai departe, urmat de La
tici care nu se hotărî să-l lase în pace.

XI
Nouă fusese pentru Marioara Avenian priveliştea la

curilor Elveţiei ; de efect mult mai nou îi fu nemăr
ginirea Mediteranei supt cerul de coloare nespus de' 
frumoasă şi în cadrul de primăvară al încântătorului 
oraş.

Nissa-i vorbiâ de Paris prin mişcarea ei cea neo
bosită : eră mişcare însă ca de zi de sărbătoare : acea
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mare mulţime de oameni venise, ca şi dânsa, cu fa
milia, pentru a petrece fără grijă, pentru a respira 
într’o dulce libertate aerul . mării parfumat de mirosul 
belşugului de flori.

De Ia fereastra camerei sale cu balcon, de cum 
deschidea ochii dis-de-dimineaţă, privia în zarea adân
cită a mării, pe acea linie vagă ce păreâ că pune 
hotar oglindei sale sclipitoare,—şi o asemăna, în 
gândul ei, zării şi mai depărtate a unui vis ce n’o 
părăsiâ nici un moment.

Păreâ că une ori stă să numere fiecare val ce veniâ 
să se frământe pe nisipul ţărmului ; părea că umblă 
să prindă din muzica cu acelaş ritm, a fiecărui val, o 
notă mai caldă, mai duioasă care să răspundă muzi
cii dorului său ascuns.

Iarnă era, departe, în ţara care cuprindeâ un sat 
scump ! Aci dorul său se răsfăţa în bogăţia de frumuseţi 
primăvăratece ale acestei „coaste de azur“...

Se răsfăţa melancolic însă, înşirând zi după zi de 
aşteptare., şi aşteptarea era să fie îndelungată.

Cu toate acestea lua aminte că muma ei mai cu 
seamă, ţinea să-i fie mai adese ori ca până atunci, 
tovarăşă de plimbări şi de vorbă.

Dânsa căută anume, par’că să-i ţie sufletul în dră
gălaşe mici bucurii de-acelea care apropie mai mult 
pe om de copil, ca şi cum voia să-i deà a înţelege 
că etatea şi poziţiunea ei nu erau pentru prea multă 
gândire, preocupaţiuni străine plăcerilor nevinovate.

In ochii ei citiâ adese ori totuşi că aveâ par’că ho
tărârea de a-i spune ceva.

Marioara se uita atunci în aşa chip la dânsa ca şi 
cum i-ar fi răspuns că era gata să audă..

Mama îi zâmbiâ şi amână, căutând s’o distreze de 
gândul acesta, cu surprinderi nouă:

D'e obiceiu, o plimbare favorită a mumei eră la 
Beaulieu, cu trăsura ori cu trenul la Cannes,’ pentru 
Antibes, .acel colţ galben de mimoze, îmbălsămător, 
simplu şi poetic în strâmtul lui cuprins.

Acum că prinsese .putere, doamna Avenian nu se 
mai dă înapoi delà puţine osteneli, după care odihna

14
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îi erà cu mai mult plăcută şi mai priincioasă.
Erau în Antibes, de’nnaintea unei modeste ospătarii 

unde li se pregătiâ prânzul, într’o zi atât de liniştită, 
că aşa vrajă mulţămitoare nu simţiseră încă.

Marea abia clipiâ la ţărm, din câte o uşoară sprin
ceană de val ; dincolo de cap, bărci de-ale pescarilor 
se .legănau uşor, mai mult de mişcarea oamenilor când 
îşi trăgeau plasele.

Marioara adunase o mulţime de mimoze şi-şi îm
podobise cofsagiul, apoi, aşa gătită, căuta scoici pe 
nisipul fin şi făcea haz cu Wilhelmina, când câte un - 
val şiret îi uda pantofiorii.

Marea erà scânteietoare, supt împrăştierea bogată a 
razelor soarelui şi făcea contrast cu faţa posomorâtă 
a şirului de munţi ce se prelungia până departe... de
parte...

Ba uneori dădea închipuirea că, văzând cu ochii 
se întindea mai în larg, par’că ar fi vrut să facă un 
cerc, o ramă acestei oglinzi safirine

Iacob Avenian le păstra tuturor o surprindere şi 
pândiâ momentul ; primise de cu seară o scrisoare 
pe adresa din Paris şi trimisă la Nisa, — o scrisoare 
delà părintele Stratomir, aceea, multe zile plămădită 
de sfinţia sa împreună cu logofătul.

Pe Ja capătul frugalului prânz udat cu bere, pe 
când Marioara susţinea să se facă o plimbare cu 
barca, Avenian, zâmbind şiret, scoase scrisoarea încet, 
încet...

Marioara îşi aţinti ochii mari asupra acelei mişcări 
vădită ca pentru a provoca curiozitatea.

-=- Din ţară, şopti ea, înflăcărată de ideea că putea 
fi delà „el“

— Din ţară, da... Insă de sigur că nu vă puteţi în
chipui delà cine...

Mărgărinta Avenian mijloci pentru mai grabnică 
lămurire.

— Nu vezi, Iacobe, că murim de nerăbdare? Tre
buie să fie delà logofătul nostru...

— Nu... Eacă n’aţi ghicit...
Obrajii Marioarei se îmbujorară şi inima-i bătu mai 

puternic.
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— E delà părintele Stratomir... Fireşte, trebuia să 
scrie şi sfinţia lui... şi privi ciudat la Marioara, care 
se făcuse palidă acum...

— Nici acum delà el... gândise ca şi-şi înăbuşise 
un oftat...

— O citeşti tu, Marioaro? adaose Iacob, întin- 
zându-i-o.

Ea tresări ca dintr’un vis şi zise repede :
— Da, eu...
Scrisoarea făcea plăcere prin stilul ei limpede şi 

simplu, foarte bisericesc : era oglinda curată a tot ce 
se făcuse în Măineşti delà plecarea lor; eră lauda cea 
mai sinceră în potolita ei desfăşurare, a bunătăţii lui 
Victor Cozmin, — o repetire a ce mai scrisese logo
fătul în scrisorile lui ; — însă, la părintele, cu inten- 
ţiunea de a sili par’că pe Avenian să-şi zică : „Cozmin, 
şi nu altul, mi-ar fi cel mai potrivit ginere !“

Părintele îi mai spunea că şi sătenii de pe la Hâr
toape începuseră a cere sfat lui Cozmin, aşa că el se 
făcea nu numai sufletul Măineştilor, ci şi al împreju
rimilor apăsate.

li vestiâ apoi, ca din partea logofătului, că Măineş- 
tenii depuseseră arenda' toată la bancherul din târg 
şi-i alătură chitanţa bancherului.

„Când v’ăţi întoarce cu sănătate, taică, la Măineşti, 
numai atunci o să vi se bucure ochii şi sufletul cu 
temeiu, căci atunci o să vă împărtăşiţi aievea din 
vinul şi din grâul mulţămirii sătenilor dumnevoastră. 
Da-r-ar Dumnezeu să fie cât mai degrabă vremea asta 
şi atunci bucuria tuturor că o să vă vadă, va fi bu
curia dumneavoastră, cuni la Scriptură stă scris : din 
bucuria celor mai mici vouă, va creşte şi va înflori 
a voastră, întru lauda Domnului“

După ce isprăvi de citit, Marioara, fără să facă 
ceva, o întinse lui Iacob cu uşor zâmbet, ce răspundea • 
mai mult unui regret, — şi se ridică...

Până se întoarseră la Nişa, copila nu-şi' mai putù 
împrăştiâ melancolia. Cu ochii neîncetat asupra mării, 
pe care se lăsă încetul cu încetul o ceaţă subţire ce 
mai apropiâ par’că orizontul de. ţărm, nu mişca din
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colţul in care se aşezase în vagon : îi plăceâ să fie 
numai în lumea ce-i nimiciâ în afară fiinţa.

— La otel, o surprindere de altă natură, îi aşteptă, 
— amintindu-Ie şi mai puternic ţara depărtată : eră 
Mihaiu Ropniţă.

De unde trebuia să fi ajuns la Nissa deja de 10 
zile, delà Viena o croise la Paris prin Bale, pe urma 
unei cântăreţe de opera. Aceasta îşi terminase o serie 
de reprezentaţiuni în Drezda, coborâse Ia Viena să 
vadă şi acest oraş şi acum se întorcea Ia Paris prin 
Elveţia.

Ropniţă o întâlnise Ia otelul unde trăsese în Viena, 
pe Ring, îi făcuse cunoştinţa şi se cam aprinsese după 
dân«a.

Franceza cea drăgălaşă îşi permise până Ia Paris 
acest amor de drum-de-fier cu opriri prin câteva o- 
raşe în cale; dar cum se vâzù în capitala ei scumpă, 
îi zise „amicului“ să-şi ia tălpăşiţa, căci „amorul“ 
rămăsese Ia gară. Nu putea să aducă în casa ei „un 
aşa străin„ ca amorul din călătorie.

Şi Ropniţă înţelese, iar după clouâ zile de odihnă 
în Paris, „P. L. M.M îl coborâse la Nissa.

Când le ieşi în cale, în vestibulul otelului şi-i salută, 
Iacob şi Mărgărinta rămaseră cu adevărat surprinşi şi 
se opriră să-i strângă mâna.

Mari oara, urmată de Wilhelmina, urcă repede trep
tele primului cat, după ce răspunse uşor la salut şi 

• intră în camera ei unde se lăsă pe dormitoare gata 
să plângă.

— Asta mai trebuiâ acuma... şopti enervată.
— Adevărat, răspunse Wilhelmina, pentru ce va 

fi venit?
— Ca să-mi dovediască lipsa Iui de bun simţ...
Se făcti tăcere.
— De ce nu mi-a scris şi „el“ ? şopti după câteva 

clipe.
— Te-a indispus scrisoarea părintelui, Marioaro ?
— Nu dragă Wilhelmino. Aminteşte-ţi c’o aştep'ani. 

- Nu ştiu cum însă, îmi intrase ca nici odată până
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acum, în cap, că o să-mi scrie el... O 1 doamne, cât 
mi-i de drag şi cât e de crud !...

— Eu cred că-ţi va seri... Nu uita însă dragă Ma- 
rioară, că delà el, la tine, chiar printr’o scrisoare, e 
piedeca cuvântului ce a dat domnului Iacob.

— Adevărat, ştiu, îmi dau seama de delicateţa 
cestiunii şi totuşi sunt mai mâhnită ca totdeauna... 
Simt o oboseală a sufletului care mă face par’că să 
nu mai voiesc nimica, să nu mai am conştiinţa fiinţii 
mele şi a visului meu zădarnic poate... Mă crezi-că, în 
momentul în care am zărit pe Ropniţă, am simţit ură 
pentru el? par’că îmFveniâ să fiu rea, să zic ceva 
neplăcut, — şi mă ştii că nu sunt capabilă de violenţă... 
Doamne, mai zise biata copilă, luându-şi capul în 
mâini, — presemne că suferinţa îndelungată a inimii, 
înăspreşte firea, fără voia omului...

Wilhelmina îngenunchiă lângă ea. începu s’o sărute, 
s’o mângâie, să-i insufle tăria răbdării înţelepte, s’o 
redeâ naturii sale bună, blândă şi iertătoare.

In acea seară, Iacob şi Mărgărinta ţinură sfat. Ve
nirea lui Ropniţă, trebuiâ să hotărască atitudinea lor, 
a bătrânilor, faţă cu el.

— Ai văzut, dragă Iacob, cu ce chip suferind, de 
şi liniştit, a venit la masă Marioara ?

— Da, Mărgărinto, ini-am dat seama şi nu uit ce 
mi-a spus Marioara, în Fălticeni. Hotărârea ei n’a mai 
luat schimbare... Prin urmare pentru noi cată să fie 
ca terminată cestiunea măritişului ei cu Ropniţă...

— Nici nu mai e îndoială.
— De va aduce el în vorbă lucrul, îi vom răspunde 

categoric, sau...
— Categoric, dragă Iacob. A-i răspunde cu portiţi 

de scăpare, ar fi să-i lăsăm câmp deschis pe lângă 
Marioara şi curtea Iui ar aduce nemulţămiri copilei...

— Cel puţin de-ar deschide vorba mai degrabă...
— El o să încerce, de sigur, întâiu pe lângă copilă 

şi numai după ce atitudinea ei îl va intrigă, ne va 
cere' lămuriri... care vor trebui să fie şi cele din urmă.

— Dar de Victor Cozmin, ce zici, la urma urmei, 
Mărgărinto ?
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— Erà să întreb eu, dragă Iacob... Eu zic că ar 
trebui să ne deprindem cu ideea să i-o dăm. Decât 
etatea, nu avem absolut nimic de zis în potrivă-i... Iar 
cel mai mare argument care nimiceşte orice temere, 
este caracterul lui şi iubirea copilei noastre, decisă şi 
trainică...

— Aceasta îmi şi place la Marioara noastră : energia 
şi statornicia supt înfăţişarea ei drăgălaşă, care pare 
a fi mai mult a unui copil ce trebuie călăuzit.

— E sângele nostru, Iacobe. Asemenea însuşiri nu 
ne lipsesc nici nouă.

— Atunci dar, la începutul primăverii, ne-am puteâ • 
întoarce în ţară?

— îmi e şi dor chiar... Lui Cozmin nu-i scrii?
— Ba da, trebuie eu să-i scriu, căci el, după cum 

vezi, şi-a ţinut cuvântul.
— Şi cu atât mai mult e de laudă şi energia lui, 

cu cât suferinţa lui era îndoită : Marioara îi scria, şi 
el nu puteâ să-i răspundă.

— l-a scris Marioara ?
— Am surprins aceasta încă delà Milano, după în

sănătoşirea mea, dar am lăsat-o să creadă că eu nu 
ştiam şi nu ţi-am mai spus nici ţie...

— Erà, în adevăr, o suferinţă, — dar erà şi o mân
gâiere pe care drăguţa noastră copilă nu a putut-o 
aveâ. Facă-se voea lui Dumnezeu, mai zise Iacob şi 
nu-şi putu opri un oftat.

— I e ce oftatul acesta, Iacobe? Tot mai ai vre-o. 
temere ?

— Nu ştiu ce să zic... Par’că m’aş supune mai 
mult unei necesităţi decât aş fa'ce pasul cu tragere 
de inimă.

Mărgărinta îi înconjură gâtul cu braţele şi-l sărută.
— Dimpotrivă, zi din toată inima, să le dea Dum

nezeu vieaţă lungă şi sănătate... încolo, asupra bunului 
lor traiu, nu am nici cea mai uşoară nelinişte...

In acel moment se opriră şi ascultară : Maripara 
cântà „Fantazia,, Maestrului...

— Auzi, dragă Iacobe ? Când sufere, aleargă tot la 
Cozmin al çi...
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Iacob zâmbi :
— Ce e drept, e o puternică inteligenţă, omul 

cesta... Acum când mă gândesc bine, îmi vine să cred 
că m’aş fi mirat dacă nu Tar fi iubit copila noastră.

a-

XII
Mihaiu Ropniţă se plimbă până târziu pe „Prome

nade des Anglais“, la lumina lunei.
Departe de a simţi frumuseţea acestei nopţi minu

nate, el se gândiâ la primirea ce-i făcuse domnişoara 
Avtnian...

Ce folos că părinţii săi i se arătaseră ca în ţară?
Avenienii nu erau oameni să-şi siliască fata la o 

căsătorie nedorită de dânsa.
Sa nu-1 voiască! Să cadă el în lupta aceasta !
Şi avusese imprudenţa, într’un moment-de mândrie, 

să râspândiască vorba în- Fălticeni, înainte de a plecă 
la Nissa, că se duceâ invitat de Avenian...

Cu aceasta dădea să se înţeleagă că, pentru a ter
mină în fine cu căsătoria, se duceâ acolo.

Fără doar şi poate că, întorcându-se tot nelogodit, 
râsul Fălticenenilor eră să sé stârniască din nou.

Treceă apoi delà ciudă, la mânie, când îi veniă în 
minte câ-I refuză pe el, pentru cine ? Pentru Cozmin...

In aceste momente nu-i mai acordă lui Cozmin nici 
o valoare ; uită de simpatia ce-i inspirase omul acela, 
de superioritatea ce, fără voea lui, şi-o mărturisise.

Deodată luarea aminte îi fu atrasă de un splendit 
corp de feinee ce veniă de pe cheul Massena, la bra
ţul unui bărbat mai mărunt ca dânsa.

Trecu pe lângă dânsul, lăsând un puternic parfum 
de micşunele şi-l făcu să tresară : îi. păreă un corp 
cu forme cunoscute, cu mers ce nu-i eră străin...

Să fi fost artista ce-1 părăsise în Paris? Nu; nu 
eră cu putinţă. Şi apoi, aceasta nu-i lăsase o impre- 
siune din acelea care par intrate în sânge; care par’că 
pun în suflet întipăritura acelor plăceri ce se leagă 
de carnea omului prin anume fibre ce cutremură toată 
fiinţa la amintirea de ele.
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Şi numai o femee îl făcuse atât de împătimit până 
la nimicirea cunoştinţii de sine...

Dar pe aceasta o lăsase la Bucureşti cu promisi
unea că va veni curând s’o ia ; îi scrisese că eră bol-, 
nav şi apoi că pleacă la Viena să se caute c’un medic.

Prea îi arătase multă dragoste şi dânsa, ca să nu-1 
fi aşteptând încă...

Prin urmare, eră acum numai o asemănare ce-i 
răsărise în momentele acelea, mai mult ca un dor de 
dânsa, în urma deziluziunii ce 1 lovise.

Şi începù de aci să se gândiască la frumuseţea for
mată a Zefirinei, la posibilitatea unui traiu bun cu 
dânsa, dacă ar lua-o de nevastă, — şi adecă de ce 
nu? Pentru că fusese odată soţie lui Cozmin ?

Soţia lui Cozmin, a omului care-i lua logodnica !
Nu, — ar fi râs şi mai mult lumea de dânsul...
Şi’n cercul acesta de nehotărâre şi de zăpăceală 

se învârti multă vreme până se simţi obosit şi porni 
să caute alinare în braţele somnului.

După uşoară ploaie de dimineaţă, Nissa îşi reluă 
pe la orele zece, obişnuita înfăţişare. „Promenade des 
Anglais“ eră într’un du-te-vino continuu,—împestriţare 
plăcută de pălării văratece, de umbreluţe multicolore, 
de pălării bărbăteşti, de o coloare deschisă, printre 
care se deosebiau cele cu câte un fular lung pe spate, 
ale Englezilor îmbrăcaţi cu mac-ferlanuri subţiri.

In trăsurele mânate de dădace, se răsfăţau drăgă
laşe păpuşi ce începeau a trăi; copjlaşi mai măricei 

îşi plimbau păpuşile să ia aier ori alergau după cer
curi, ceeace nu împedecâ pe gravii fii ai Britaniei să-şi 
urmeze neturburaţi măsurătoarea plimbării lor favorite.

Băeţandri cari începeau să se creadă tineri, îşi 
fixau în memorie modul de a fi al cavalerilor formaţi, 
uitând că pe acest ţărm îi aduseseră părinţii ca să-i 
scape de timpuria manifestare a boalei „care nu iartă“.

Ici colo se vedea Iegănându-şi umbra şi corpul şub
red pe picioare subţiate, câte un palid învins al vieţii, 
şi aceştia făceau un trist contrast cu îmbrăcămintea lor 
groasă şi cu înfăţişarea lor în coloarea mormântului, 
lângă atâtea sănătăţi şi’n frumuseţea zâmbitoare a zilei.

V
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Marioara se coborâse cu Wilhelmina şi cu doamna 
Avenian ; Iacob aveâ să le ajungă din urmă.

Ca să evite pe Ropniţă pentru dimineaţa aceea 
măcar, Marioara propusese mume-si să se urce pe 
poetica colină cu castelul şi de acolo să coboare în 
port, iar prânzul să-l ia la Villefranche, ca să vadă 
escadra franceză „în radă“ acolo.

Abiă se depărtaseră de otel şi Ropniţă bătii la uşa 
lor. Când i se spuse că familia Avenian ieşise, el ră
mase câteva clipe, pe gânduri, cu vădită nemulţămire.

Ce să facă ? o luă pe bulevard, încercând să-şi deâ 
seamă de fizionomia lui, când în dreptul teatrului de 
pe mare se ridică de pe o bancă, în faţa lui... doamna 
Amâriceanu...

— A !... esclamă dânsa c’un uşor hohot de râs... 
Viena s’a mutat la Nissa, dragă Mihaiu ?

— Şi dumneata ai adus Bucureştii aci ?
— Ce vrei. amice, mă plictisisem aşteptându-te. 

Atunci mi-am zis într’o seară : „şi el, ca alţii“, ceeace 
însemna : haidem la Nissa... şi am plecat... să mă 
consolez... de plecarea lui Ulise. Eşti de mult aci?

— Abia d’aseară...
— Şi eu de două zile... Putem să ne plimbăm prin 

urmare, ca să ni se pară că am sosit odată, în călă
torie... de plăcere... Sau poate eşti ocupat...

— Nu, doamnă... Sunt la dispoziţiunea dumitale..
— C’un braţ, de sigur...
— Eată-1...
Braţ la braţ porniră prin mulţimea ce nu aveâ timp 

să le ia seama.
— De ce m’ai părăsit, Mihaiu ? întrebă ea, deodată, 

cu ton de mâhnire vădită.
— Vrei adevărul sau ceva convenţional, potrivit îm

prejurării de faţă ?
— Convenţional întâi.
— De ce? Voiam să mă plimb... Ca să te uit.
— Acesta e adevărul ?
— Da. Şi voiam să te uit, fiindcă începusem a te 

iubi...
— Curioasă potrivire...
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— Firească însă.
— Nu voiai să mai trăeşti cu mine, ca să nu fii 

silit s’ajungi la căsătorie?"
— Tocmai,
— Eram, va să zică, o partidă nepotrivită cu po- 

zitiunea ta socială şi cu averea ta?
— Nu.
— Şi mai curios atunci. Te aud şi nu-mi vine a 

crede. De sigur că nu m’ai iubit cum trebue, precum 
eu începusem a te iubi, — o ! da, te asigur, zise ea 
cu acel accent al sincerităţii, care, pătrunde.

— Te voiu lămuri peste două, trei zile ccl mult...
— Este atunci altă cauză mai temeinică, amice 

La urma urmei, e secretul dumitale..
— La ce otel eşti ?...
— La otelul de Franţa pe cheul Massenâ.
— Vrei să prânzim împreună ?
— Nu, fiindcă m’aşteaptă Zorileanu...
— Zorileanu ? e aci şi el ?...
— Da, ne-am întâlnit pe drumul delà Viena încoace...
Mihaiu îi lăsă braţul şi o privi, înroşindu-se de

ciudă.
— Ai venit cu el...
— Poate... Nu eram liberă ? '
Înaintară puţin, în tăcere.
— Ascultă, Mihaiu, începu ea cu seriozitate. Nu 

am stat eu atâta timp cu tine la Hoiseni, ca să nu 
caut să aflu bine pe omul adevărat ce-ţi poartă numele... 
Şi Fam aflat din puţinele mele cercetări, complectându-1 
cu ce am putut apoi deduce. Dumneata aveai în cartoane
le sufletului un proect de căsătorie, iar eu fusesem un 
capriţiu, — destul de imprudent, faţă cu numitul proect. 
Nu m’am mirat dar când m’ai dus şi m’ai lăsat la 
Bucureşti. Boala ce-mi vestiseşi erâ un pretext al 
întârzierii. Cât pa’ci să purced la Hoiseni. M’a oprit 
mândria : mă părăsiseşi, trebuia să te las liber. Pentru 
ce ţi-aş mai fi stat în cale ? Ca să crezi că aş fi voit 
să-ţi zădărnicesc proectul ?... Nu, dragă Mihaiu... îmi 
eşti încă drag, fiindcă am văzut în dumneata calităţi 
ce mi-au inspirat iubire şi încredere, — însă nu merg
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până Ia gelozie şi cu atât mai mult până la silă. Ba 
îmi pare rău că am venit aci. De oarece eşti şi 
dumneata în Nissa, cu siguranţă se va fi găsind şi 
domnişoara Avenian cu părinţii... Nu te compromite 
dar mai mult şi dă-mi voe să mă retrag ; — îţi promit 
încă să plec la Cannes, unde să petrec iarna. Iţi doresc 
împlinirea dorului dumitale... şi’ţi zic : adio...

Cu pas grăbit se depărtă, fără ca el să aibă timpul 
s’o opriască ; iar după ce rămase locului, o privi 
câte-va clipe, deosebind-o printre lumea în mişcare, 
zăpăcit şi de întâlnirea neaşteptată cu ea, şi de cele 
ce-i spusese.

Dezinteresarea ei, cu toată dragostea ce simţiâ că 
are pentru el, — apoi priveliştea plăcerilor gustate 
lângă ea, de a cărora amintire se înfiorase în chiar 
seara ce trecuse, — îl atinsese şi urmă acum să-l 
impresioneze.

Ciudată înlănţuire de împrejurări : venise pentru 
o legătură curată şi trainică, iar fiinţa după care 
dorise,îl întâmpinase cu răceală şi urmâsă:l înconjoare.

Părăsise o femee pentru care aveâ slăbiciune, o 
întâlnise şi în loc de imputări, aceasta îi arăta dragostea 
ei şi îi dâ libertatea.

Fără să mai ţie în seamă ce a fost, ce a făcut şi 
că umbla să-şi refacă o poziţiune acceptată de lume, 
— erâ oricum femeea care ţineâ Ia el. cu.care şi lui 
îi plăcea să fie, cu care ar fi putut duce o vieaţă de 
casă...

Ce era dar de făcut ?

XIII
Avenian ocupa în otelul ^Beau-Séjour“, un apartament 

alcătuit din salon,, două 'camere de culcare, o sală 
care servia pentru masă şi "o cameră pentru servitor.

Salonul şi camera Marioarei dădeau spre ţărm ; ca
mera bătrânilor şi celelalte veniau peste sala de intrare.

Iacob trecuse, în salon să citiască ziarele, când 
servitoarea îi vesti pe Ropniţă.

Erà a doua zi după întâlnirea cu Zefirina,
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— V’am căutat şi ieri, luă vorba Mihaiu şi cu 
părere de rău nu v’am putut găsi. Aş fi avut ocaziunea 
să petrec cu dumneavoastră...

— Am fost la Villefranche, împrejurime foarte liniştită 
şi foarte drăguţă...

— Doamna şi domnişoara sunt bine?
— Prea bine.
— O să am plăcerea a le da bună-ziua, care poate 

va fi urmată şi de rămas bun?
— Cum? părăseşti Nissa?...
— Domnule Avenian, venisem aci în trecerea spre 

Paris, numai pentru a.vă întâlni şi a mă bucura de 
împrejurarea fericită că doamna Avenian s’a făcut să
nătoasă într’un chip atât de minunat... V’am văzut şi... 
plec mulţămit...

— Iţi suntem îndatoraţi, eu şi nevasta, de asemenea 
vizită...

Mihaiu se înclină...
Nici el nu voia să se atingă de adevăratul motiv al 

unei vizite Ia aşa depărtare, — nici Avenian.
Săriâ în ochi pe urmă politeţa plină de rezervă a 

Iui Avenian.
Tăcerea aceasta stânjinitoare o întrerupseră foarte 

la timp doamna Avenian, Marioara şi Wilhelmina.
Erau îmbrăcate pentru plimbare. Doamna Avenian 

intră şi primi zâmbind sărutarea de mână a lui Mihaiu. 
Fetele rămaseră în cadrul uşii, încheindu-şi mănuşile.

— Noi ne ducem, dragă Iacobe, Ia Beaulieu, locul 
meu favorit.... Să ne aştepţi, că venim până la prânz...

— Dragă Mărgărinto, amicul nostru domnul Ropniţă, 
a venit să-şi iâ ziua bună, fiindcă părăseşte Nissa.

— Da? Atât de puţin staţi pe la noi?
— Mă urc la Paris doamnă, zise el luându-şi pă

lăria... Şi acum vă cer voe să vă las... Poate că şi 
dumneata, domnule Avenian, voeşti a-ţi însoţi fa
milia...

— Am s’o însoţesc...
— E departe Beaulieu? întrebă gopniţă cu viua 

dorinţă de a fi pentru ultima oară în societatea lor.
— Nu tocmai. E o împrejurime prea frumoasă a 

Nissei,,,
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Doamna Avenian ieşise déjà din sală unde şoptise 
Marioarei că Ropniţă pleacă din Nissa.

— Vrei sâ-1 invităm cu noi la Beaulieu?
— Fiindcă pleacă, — da. Ii datorăm o mulţămire 

pentru bunul gând că ne slăbeşte cu dragostea...
Când Ropniţă salută pe cele două fete, de o potrivă, 

doamna Avenian Ii zise :
— Ne faceţi plăcerea să ne însoţiţi şi dumneavoastră, 

domnule Ropniţă ?
El se înroşi de mulţămire şi se grăbi să răspundă 

că primeşte.

Porniră în două trăsuri : Iacob cu Ropniţă, doamna 
Avenian.cu fetele.

Pe cale, Ropniţă deschise vorba de Măineşti, pe 
care-i vizitase şi făcu pe uimitul în privinţa progre
sului împlinit de Măineşteni. .

— Aţi găsit un intendent admirabil în învăţătorul 
şcoalei... zise Mihaiu.

— Cum intendent ? întrebă Iacob, surprins, privin- 
du-1 lung pentru a-şi dâ seama de ierâ o intenţiune 
jignitoare pentru Cozmin, ori în adevăr necunoştinţa 
lucrului.

— Fireşte... După cum am fost încredinţat, moşia o 
esploataţi tot dumneavoastră, însă prin acel învăţător...

— Nu se poate domnule Ropniţă, dumneata, vecin 
cu Măineştii, la o palmă de loc, să nu ştii ce se pe
trece acolo.. Eu cam înţeleg de ce ai dat lucrurilor 
întorsătura asta.

Ropniţă privi, el acum surprins, la Iacob...
— Dumneata ai avut intenţiunea să loveşti pe Coz

min, dându-i un rol la care un om de valoarea lui, 
nu s’ar putea ^coborî niciodată, răspunse Iacob cu 
puţină aprindere.

— Dar bine, domnule Avenian, de când adminis
trarea unei moşii e ceva degradator?

— In felul cum ai binevoit dumneata s’o interpre
tezi faţă cu Cozmin este ceva degradator. Dacă zici 
că ţi-ai dat seama de progresul Măineştilor, acel pro
gres se datorează lui Cozmin şi nu poate fi opera
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unui intendent, care se mărgineşte să asculte de ordi
nele stăpânului. Cozmin a ascultat de inima sa mare şi 
de dragostea pentru săteni... Acestea sunt fapte şi sen
timente ale unui om cu totul liber, cu totul stăpân pe 
voinţa lui. Măineştii sunt arendaţi sătenilor, iar Cozr 
min îi călăuzeşte şi-i învaţă, ceeace stabileşte cred şi 
pentru dumneata deosebirea între „intendent“ şi „în
văţător“...

— Atunci am fost rău informat, domnule Avenian, 
răspunse Mihăiu cu răceală...

Căldura ce pusese Avenian în apărarea lui Cozmin, 
îi dovediâ că fiica isbutise a birui pe ţată-său şi că, 
sufleteşte, se făcuse apropierea între aceasta şi Cozmin. 
Răceala cu care fusese primit se esplicâ ; îşi ajunsese 
dar scopul, aflând că pentru el partida de odinioară, 
eră definitiv perdută.

Acum, pentru ca petrecerea delà Beaulieu; de care 
se apropiau, să nu fie tot supt împresiunea neplăcută 
de pe drum, Miliaiu aduse cu meşteşug vorba asupra 
altui subiect, asa ca să îmbuneze pe Avenian.

Aceasta nu se putea însă, c’un om ca Avenian, 
căruia nu-i plicea vicleşugul, chiar supt forma cea mai 
de spirit în care s’ar fi înfăţişat, — ceeace nu era în 
cazul de faţă.

Avenian bănui că Ropniţă îşi înch puise adevărul şi 
că lovise în Cozmin, pentru a-l umili şi p- dânsul

Cu toate acestea Ropniţă avu muiţâm rea de a se 
desdăunâ de reaua dispoziţiune în care pusese pe 
Ave lian, prin purtarea Marioarei faţă cu el.

Copila, bucuroasă că se scăpa de „persecutorul“ ei, 
fii în tot timpul plimbării la Beaulieu, de o drăgă- 
lăşie neâpusă.

Ba într’un moment, când erâ lângă^dânsa, pe mar
ginea încântătoarei păduri de portocali, - distanţaţi 
In^destul de mult de bătrân, — el avu pe deplin ilu- 
ziunea unei schimbări a Marioarei, în favoarea lui.

— Cât eşti- de frumoasă, domnişoară, şi cât simt 
de mult că iubirea mea pentru dumneata rămâne sta
tornică... îi zise cu căldură...

Ea îl privi surprinsă.
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— A! domnule Ropniţă, nu pentru asemenea de- 
claraţiune sunt gentilă cu dumneata... răspunse ea, cu 
râs de o drăgălaşă ironie... Eu credeam că vorbesc 
c’un oarecare compatriot, cu care e plăcută întâlnirea 
în ţară străină... iar nu c’un înfocat suspinător...

Mihaiu nu-şi putu stăpâni roşeaţa arzătoare ce-i 
îmbujoră obrajii, ca după o palmă bună.

Inima i se umplu de mânie şi hotărî la moment să 
dea o lovitură, ca răzbunare, deoarece nu mai aveâ 
nimic de pierdut.

— E mai fericit ca mine alt compatriot, rămas. în 
Ţară... Dacă v’ar fi auzit învăţătorul Cozmin !... Ar fi 
zâmbit, de mulţămirta „lui“, întreâga fire, îndestul de 
zâmbitoare şi aşa...

Marioara se opri, ridică la el privirea de o înduio
şătoare sinceritate şi răspunse:

— Domnul Victor Cozmin, prin calităţi ce rar Ie 
poate avea un om, are admiraţiunea şi prietenia mea 
cea mai sinceră şi cea mai devotată... De o nespusă 
delicateţă de suflet, el nu ar fi făcut ce ai făcut dumneata 
acum, domnule Ropniţă

Imputarea erâ puternică dar aşa de drăgălaş spusă, 
cu accentul regretului şi al mustrării că nu trebuia 
să-i siluiască taina, încât Ropniţă se turbură şi nu 
mai avù curajul să urmeze...

De altmintrelea înţelesese : copila îi spusese că iubiâ 
pe omul din care îşi făcuse un ideal...

In el se deşteptă spiritul educaţiunii sale de salon 
şi simţi că trebuia să rămână cavalerul.

— Iartă-mă, domnişoară Marioaro : am greşit. Dar 
scuza mea este în iubirea mea pentru dumneata şi în 
mâhnirea de a vedea pe altul preferat mie...

Ar fi avut ce să-i răspundă şi aci, dar Marioara 
crezu că e mai nemerit să opriască o discuţiune 
supărătoare şi deşeartă. •

Rănit adânc în amorul Iui propriu, cu toate că 
avusese deja de mai nainte siguranţa unui asemenea 
finit, — Ropniţă se întoarse Ia Nissa foarte trist şi 
mânios.

V?
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Două zile evită să mai întâlniască familia Avenian, 
umblând să dea însă cu ochii de doamna Amăriceanu.

Dar- fiindcă n’o putîi întâlni se liotârâ să întrebe de 
ea la otelul de Franţa.

Află că plecase. Unde ? Nu ştiau nici ai otelului.
Se înfăţişă dar familiei Avenian, ca şi cum nimic 

nu s’ar fi întâmplat între el şi dânşii, îşi luă ziua 
bună în termenii cei mai politicoşi, apoi plecă la 
Cannes.

^ In aceiaşi seară întâlni pe bulevardul „Croisette“ 
pe Zorileanu.

— Ne urmăreşti, neam de Otelo, îi zise acesta 
râzând şi strângându-i mâna... Dar ce dracul ai făcut, 
ce dracul ai dres, mi-ai schimbat pe Zozo cu totul... 
Vrei să faci din ea o fliartiră a amorului dispreţuit ? 
Crezi că era nevoe de o „damă cu Camelii“ română?

— Dar nici nu ştiam că eşti aci cu dânsa, răspunse 
Mihaiu, iritat.

— Aerul şi tonul îţi desmint vorba... Eu sunt băeat 
bun însă, Ropniţă dragă şi evit dramele de salon... 
Tu ai faţă cu mine şi cu privire la Zozo, dreptul celui 
mai vechiu... Mă fac nevăzut, mai ales că n’am dat 
de mult cu ochii de Paris... Vrei să te călăuzesc 
până la Dona Dolores de România?

— Haide, răspunse scurt Mihaiu...
In demoralizarea lui sufletească primiâ cu supunere 

asemenea situaţiune. Simţiâ nevoie de fiinţa unei femei 
lângă el, şi ideea că Zefirina ţinea la dânsul, îl mâna 
cu ochii închişi către dânsa.

Zorileanu îl conduse Ia o vilă, lângă gară, unde 
erau „în pensiune“ el şi Zozo, apoi 11 salută şi-i zise :

— Mâine o să ai gentileţa să-mi încredinţezi lu
crurile, unui comisionar ce voiu trimete... Nu-i aşa ? Şi 
fiindcă n’o să ne mai vedenii căci aşa înţeleg eu 

■ serviciile intre prieteni, îţi urez petrecere bună, dragă 
Ropniţă...

Mihaiu îi întinse mâna distrat, şi după ce-1 privi 
până se depărtă, sună şi întrebă de doamna Amă
riceanu.

Servitorul ii spuse numărul odăei, la al doilea cat, 
şi el se urcă cq grabă.
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In faja numărului 13 se opri cu bătae de inimă şi 
ascultă. I se păru că se plimbă cineva prin odae ; 
lovi uşor în uşă, — paşii se opriră şi uşa se deschise.

— Tu eşti Zorilene ?
— Nu, sunt eu, zise Mihaiu şi intră brusc.
Zefirina stătu locului, surprinsă.
— Dumneata Mihaiu ? dumneata ? întrebă ea, tot 

nemişcându-se din loc...
Mihaiu veni în dreptul ei şi o privi de aproape în 

ochi.
—. Ai plâns ; se cunoaşte. Faţa ţi-e ofilită, — ochii 

cu cearcăne. De ce ?
Ea înaintă spre fereastra deschisă, în cadrul căreea 

marea luminată de lună se pierdeâ într’un orizont 
adânc, se sprijini de perete şi-i arătă acea întindere 
în frământare...

— Intreab-o de ce nu se astâmpără, îi răspunse 
oftând...

— Să lăsăm filozofia şi poezia. Marea e inconştientă...
— Dar totuşi, are o regulă neschimbătoare. O serie 

de cauze aduce aceiaşi serie de efecte... Mişcarea 
pământului eternă, dă mării o eternă mişcare ; o iubire 
dispreţuită, când e sinceră, prin urmare eternă, — dă 
sufletului o frământare eternă, adecă pe toată vieaţa.

— Suferi în adevăr, Zefiraşule ?
— Ştiam oare că eşti tu, pentru ca să mă fi pregătit 

mai d’inainte ?
Acest răspuns îl făcu să tresară : era plin de adevăr 

şi pe deplin îndreptăţitor.
li cuprinse talia cu braţul şi o strânse la piept, 

fără ca ea să se apere, — apoi o sărută.
Ea isbucni în lacrimi — şi se l£să pe un scaun.
— Te rog nu plânge Zefiraşule... Te rog...
— De ce ai mai venit? Du-te...
— A ! da... uitasem, răspunse el cu batjocură.

E ora poate să vie cellalt...
Doamna A.măriceanu se ridică repede... .
— Nu voiu să fac pe ruşinoasa ori pe revoltata... 

Cât despre cellalt, poate să vie, — i-aş arăta uşa; 
poate să nu vie, nu i-aş regreta dispariţiunea...
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— Cu adevărat ? Incredinţează-mă că nu ai avut a 
face cu el... .

— De ce te-aş minţi ? N’a fost amor, n’a fost 
plăcere... Un capriţu de femee părăsită : nu-i aparţinusem 
nici odată şi aveam nevoe de un tovarăş de drum şi 
de vilegiatură...

Ropniţă se uită îndelungatla ea, tăcând, dar cugetând ; 
eră vinovat : el o părăsise. Pentru ce părea că cere 
socoteală unei femei pe care el o lăsase liberă ?...

Şi după cum ceruse iertare Marioarei, fiind-că fusese 
nepoliticos, se apropiă şi cerii iertare Zefirinei fiind-că 
fusese nedrept cu ea.

— O ! dragă amice, îi zise ea oftând, voi bărbaţii, 
nu vă daţi seama de sentimentul adevărat, ci pururea 
vă puneţi înainte, în egosimul vostru, trecutul unei 
femei. Aş înţelege când aţi fi trăit în acel trecut al ei, 
ca să aveţi dreptul s’o acuzaţi de necredinţă ; dar 
vieaţa ei cea nouă începe cu amorul ei pentru voi... 
Sunteţi în drept a-i cere dar socoteală delà acea dată 
şi a-i numără paşii, dacă vi i firea geloasă. Aşa se 
lămureşte că nu puteţi fi nici odată fericiţi...

— Inc’odată îţi cer iertare, Zefirino, şi’ţi mărturisesc 
că de azi înainte voiu fi nedespărţitul tău tovarăş. 
Mă crezi ?

— Nu te cred, dar voiu avea răbdare să aştept şi 
putereà de a te iubi neîncetat...

— Şi vrei să plecăm d’aci ?
— Ori unde vei voi tu...
— Fără părere de rău?
— Ca umbra ta. De mă voiu desininţi prin cevă, 

să-mi dai ori ce pedeapsă ţi s’ar păreă mai îngro
zitoare...

— Te iubesc Zefirino şi’rai placi aşa cum eşti 1...

XIV

Doamna Cozmin este în mare fierbere.
Două ţărance pricepute în ale cusutului îî ajută la # 

facerea unor haine de irozi, a chivărelor, la poleitura 
unor speteze de lemn care închipuesc săbii şi suliţi...

-■
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Cozmin plănuise să facă o nouă minunăţie de Cră
ciun : tradusese şi potrivise pentru priceperea săte
nilor, alcătuind un fel de piesă cu cântece, ale căreea 
persoane să fie Irozii, şi ca notă comică introdusese 
harapul „Capra", un puiu de drac şi un jidov neno
rocit că nu-şi putea vinde rachiul.

In fiecare seară, elevii şcoalei de adulţi şi corul 
întreg repetau, abiă putându-se ţine de râs când ha
rapul, capra şi jidovul îşi făceau rândul.

Atâta tragere de inimă şi aşa de vădită îndemânare 
în îndeplinirea rolurilor, încântă pe Cozmin ; vedea 
cu ochii izbânda ce eră să aibă între săteni şi învă
ţătura ce erau să tragă din pildele ce dânsul semă- 
nase în această alcătuire.

In sat se ştia că „o să fie iar cevă“, dar ce, nu-şi 
puteau dă seama, fiind-că şi pe elevi şi pe femeile ce 
lucrau acasă, Cozmin îi oprise de a spune ceva.

Cu Hârtopenii, orânduise Cozmin în timpul acesta,— 
după ce le socotise munca făcută şi datoriile la Curte, 
— să le înlesniască Măineştenii, prin Banca lor, cum
părarea de vite şi pluguri, şi anume, acelora ce aveau 
datorii mai puţine iar celor cu datorii mai mu te, plata 
lor în parte. Cei cu pluguri apoi, să ajute celor fără, 
pentru a’şi putea căută pe seama lor pământurile şi 
a nu le mai dâ proprietăţii.

După un an, puteă să-i pue bine pe picioare şi 
atunci să vie rândul Ranomireştenilor.

Acestora le recomandase să facă aşa în cât pămân
turile să şi le caute singuri, iar Măineştenii să le 
împrumute plugurile şi ale moşiei. Vor aveă să se
mene ceva mai târziu, dar vor sernânà pe socoteala 
lor şi vor puteâ să-şi mai uşureze nevoile.

Stărui apoi de primarii şi de notarii celor două 
comune să facă locuitorii contractele în regulă pentru 
munca la proprietari, încredinţându-i că mânia aces
tora nu o să aibă nici o urmare, deoarece Prefectul 
vedeă cu ochi buni asemenea măsură.

Când Primarul din Hârtoape se înfăţişă la domnul 
Marcu Iuster şi-i ceru facerea contractelor, acesta îi 
bătii din picior şi-l dădu afară,



N. Rădulescu-Niger332

— Poţi să mă dai afară, zise primarul cu curaj, 
dar am poruncă delà domnul Prefect şi dacă dum
neata nu voieşti, n-o să-ţi vie nici un om Ia muncă...

— Dar asta nu s’a mai văzut, strigă Marcu.
— Eacă o să se vadă acum, grăi primarul şi ieşi,

— iar după o oră îi trimise hârtie în regulă de la 
primărie.

Domnul Duvid Hascal, luă lucrurile alt-fel : începù 
' să râdă şi să se tragă de barbă.

— Nu, zău, domnule Hascal, îi zise primarul. Am 
poruncă delà domnul Prefect să nu las nici un om 
fără contract...

— Ei par’că o să vie Prefectul să se uite în condi- 
cele dumitale... Noi suntem prieteni buni, domnule 
primar...

— Prieteşugul până Ia datoria slujbei, când îi po
runcă...

Hascal începu să se supere...
— Pe urmă să mai ştii uu lucru, domnule Hascal, 

nici un român nu-ţi mai dă pământul. O să-şi lu
creze fiecare pe al lui.

-7 Da cu ce? Parcă au ţărănoii pluguri?
— Au găsit' la Măineşti...
Duvid âări în sus, şi făcu ochii cât pumnul.
— Ha? S’amestecă şi la mine pe moşie „cel“ de 

Ia Măineşti ? O să-l ia dracul pe blestematul cela...
Primarul porni şi trimise şi Iui Duvid, o hârtie ofi

cială. Când o primi, văzîi cu ochii că lucrul erâ serios 
şi se puse pe gânduri.

In ziua de Ajun, Prefectul cu doamna sosiră în 
Măineşti şi traserăîn gazdă Ia Cozmin.

Doamna Dănăriciu este femee scundă şi grasă, 
foarte plăcută la chip şi la vorbă.

Cam cu mutre de cocoană mare, — pe care o 
lăsase însă în Fălticeni, când află de la Dănăriciu 
că aveâ să intre în casa unor oameni de creştere . 
aleasă.

In adevăr, îi fu deajuns să se vadă câteva mo
mente numai în faţa doamnei Cozmin, şi să fie prietena 
ei fără gând ascuns,
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Ba încă, prietenoasă de altmintrelea în felui ei, îi 
cerù voe să se considere ca Ia dânsa acasă şi să deâ 
mână de ajutor, ca o fată mumei sale.

Prefectul ieşi numai decât să întâlniască pe Cozmin, 
de care doriâ cu adevărată pornire frăţească.

Fiindcă eră în vacanţă cu şcoala, îl descoperi la 
Casa de Bancă unde luă cele din urmă măsuri pentru 
apropiata ei funcţionare.

De două zile începuse trecerea în registre a sumelor 
ce fiecare Măineştean trebuia să. verse Băncii pentru 
fructificare.

— Te rog, nu te lăsă de ocupaţiune, îi zise Dănă- 
riciu după ce-1 sărută.

— Măineştenii au început să-şi depue economiile... 
îi zise el cu mulţâmire.

— Par’că mi se pare poveste aceea ce’mi spui, 
dragă domnule Cozmin... Săteanul să aibă economii, 
nu e atât de rar, — dar ca să se pricepă ale depune, 
dar ca să priceapă rostul unei Bănci, iată minunea...

— Ei, domnule Prefect, cu ajutorul lui Dumnezeu 
toate se pot...

— Şi-s mari economiile fiecăruia?
— Ca să ajungem la ele, să-mi dai voe să-ţi aştern 

situaţiunea moşiei : au luat-o cu arendă Măineştenii^ 
pe preţul de 160.000 Iei, pe an, pe timp de 5 ani ; 
pentru unelte, maşini şi vite s’au obligat să deâ pro
prietarului 10 000 lei; pentru sămânţa de tot felul 
50.000. Plata materialului şi a semânţei, spre uşuiinţa 
sătenilor, va fi repartizaţă la trei din cei cinci ani, 
ceeace face în total 180.000 lei pentru trei ani şi * 
160.000 pentru ceilalţi doi.

Din grânele vândute până acum, din fânul vândut, 
am încasat 190.000 lei, şi a ară de ce am oprit ca 
sămânţă pentru anul viitor mai avem în magazii grâne 
de desfăcut, pentru suma de cel puţin 15.000 lei.. Prin 
urmare, după ce am depus 180.000 lei, cât se cuveneâ 
proprietarului, am rămas cu 10.000 lei cari, împărţiţi 
la 424 capi de familie, vine câte 23 lej^şi câţiva bani 
de fiecare. Deoarece, pe lângă moşie,fiecare sătean 
îşi are pământuriui, micul câştig de aci şi cu cel de
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pe moşia arendată, trec Ia economie, aşa că Banca 
începe cu un capital de cel puţin 15.000 lei...

— Dar e bine de tot... zise Prefectul.
— Iar când la primăvară vom vinde şi restul grâ- 

nelor şi al fânului, se vor mai adăogâ încă vre-o 
15—20.000 lei, la capitalul Băncii.

— Admirabilă conducere... Iţi spun drept că sunt 
înmărmurit.

— Unde mai pui, că fiecare sătean are pentru casa 
lui porumb şi grâu într’o magazie anumită de rezervă, 
proporţional cu trebuinţa lui, de asemenea nutreţul 
pentru vite, calculat pentru tot anul.

— Iată-i pe Măineşteni la adăpost de nevoe şi în 
stare de a-şi puteâ fructifică economiile. In adevăr, este 
un sistem ne mai grăit de bun, o tovărăşie în felul 
acesta. Şi când veţi începe operaţiunile casei de eco
nomii ?

In curând şi întâiu cu Hârtopenii. Trebue să iau în
ţelegere cu vre-un fabricant de pluguri şi apoi să gă- 
se.c boi buni...

— Am să-ţi recomand boi buni la un prieten al 
meu din Basarabia, român, mare crescător de vite.

— Mulţămesc, vom mai vorbi de asta.
— Şi dumneata, amice neobosit, nu-ţi opreşti nimic, 

nimic ?
— Când Banca va începe să se simtă că produce, 

îmi voiu fixâ un mic salariu ca Director al ei. Atât, 
şi nimic mai mult.

— Duci opera dumitale până Ia cea mai înaltă ab- 
negaţiune...

— îmi fac o’ datorie, dragă domnule Dănăriciu, 
către omenire : mă simt bogat, în mijlocul bielşugului 
sătenilor, din rândurile cărora am pornit pe valurile 
lumei.

Departe erau încă zorii de hotarul dimineţii, când 
începură clopotele să deştepte valea şi dealurile din 
somnul cel lung al nopţii de iarnă.

Biserica stramciâ prin toate ferestrele ei curate, în 
mijlocul frumosului sat.
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Rând pe rând sclipiră lumini pela casele locuitorilor 
şi, foarte degrabă mişcarea începù, pe întunerecul întru 
câtva mai puţin des, al cuprinsului comunei-.

Doamne, de ce nu erâ biserica mai mare! DarMăi- 
neştenii îi măsuraseră îndestul cuprinsul, delà venirea 
Iui Cozmin şi, chibzuiau care din ai casei să meargă 
pentru ca înghesuiala să nu fie din cale afară.

Sătenii ştiau că va fi domnul Prefect. Era o cinste. 
Dar ştiau că va fi Cozmin, că vor cântâ copiii lor, 
mai bine ca la Crăciunul trecut şi aci eră plăcerea şi 
mândria lor.

Pentru Prefect şi mai ales pentru doamna lui, de
prinsă cu ale oraşului forme, slujba bisericească şi 
mai al'es corul, fu ceva cu deosebire plin de evlavie, 
înălţător.

Şi se afla într’un sat !
Şi într’un sat, după biserică, văzu acea mulţime în- 

dreptându-se către şcoală, pentru a ascultă cuvântul 
unui învăţător !

Şi nespus de subjugător eră cuvântul acestuia, iar 
înţeleaptă şi folositoare învăţătura lui, — în timp ce 
luarea aminte a mulţimei erâ cu totul la ce spuneă 
învăţătorul.

începând într’un chip glumeţ cu fabula „broasca şi 
boul“, ajunse a face psihologia mulţămirii de sine a 
individului, lărgindu-i cadrul până la aceea a unei co
lectivităţi cu interese comune, de o potrivă în desvol- 
tare şi de o potrivă în luptă cu contra-curente fireşti.

Făcîi vădite cu totul, prin anume istorioare, efectele 
acelei mulţămiri, asupra câtorva temperamente în di
ferite mediuri, şi statornici ca pildă că : în starea cea 
bună, omul să nu se îngâmfe, să nu se uite de sus 
Ia cei dimprejur, să întindă mână de ajutor şi cu chib
zuinţă. fără încetare, să-şi ducă munca înainte, atât 
pe cât ii e puterea, fără năzuinţă cândva de prea re- 

^ pede îmbogăţire şi mai ales cu lăcomia de a luă delà 
"gură bucata altuia.

Veni apoi de Ie puse supt ochi starea vecinilor, 
fraţii lor Hârtopenii şi Ranomireştenii, şi le lămuri în 
ce chip ei le-ar puteâ dă ajutor, făcându-le' şi mai
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limpede cunoştinţa a ce însemna Banca lor, a foloa
selor ce le va aduce. Făceau bine, şi trăgeau pe urma 
acestui bine, un folos.

Nu eră destul ca Măineştenii să se încreadă în ce 
aveă de făcut Cozmin, căci „ştia el ce face“ ! trebuiâ 
ca şi dânşii să-şi dea seamă de aproape şi lămurit de 
meşteşugul întreg al lucrului, — şi isbuti. De altfel eră 
nevoe să. mai revie asupra cestiunii, în trăsături din 
ce în ce mai complecte.

Termină, iarăş în chip glumeţ, cu fabula „racul, 
broasca şi ştiuca“ şi pofti pe săteni, pe după prânz, 
la „ceva frumos care avea să le placă“, în curtea delà 
deal a proprietăţii.

In una din magaziile golite de grâne, acei ce aveau 
să fie „Irozi“ se îmbrăcară, peste vestmintele lor, cu 
străvestitoarea haină a rolului lor.’ „Irod împărat“, 
„Magii“, „îngerul“, „învăţaţii“ lui Irod, „Moş Crăciun“, 

- " „Sutaşii împăratului“, „losif , ,.Cei patru Evanghelişii“, 
apoi „Diavolul“, „Capra şi „Jidovul“, rând pe rând 
apar, şi aşteaptă ca „domnu“ să le spună cuvântul 
de începere.

Cozmin e cuprins de fiorii ce simte în elevii lui... 
Surprinde pe „Diavolul“ cum speriâ pe cel ce ţine 
„Sioaua“ şi nu-şi poate opri râsul... „Capra“ stând 
nemişcată, clepăe din când in când din falca de jos 
pe care o trage de un fir bâeatul ascuns în acea „a- 
râtare“ caraghioasă..

Când Victor vede că lumea a umnl it curtea până 
la marginea gardului, aşteptând cu luare aminte şi 
curiozitate ce 6 să fie. aruncă o privire tuturor „ac
torilor“ şi zise fiecăruia să fie la locul lui...

— Nu aţi uitat nimic ?
— Nu, răspund toţi, — şi ca un freamăt urmează 

în clipa aceea, mişcarea I*»r. după rânduială...
Cozmin coboară şi vine lângă Prefectul, doamna 

lui, doamna Cozmin, Preotul, Preoteasa, Primarul şi 
Consilierii, cari alcătuiesc fruntea spectatorilor.

Ziua e caldă şi strălucitoare...
De pe acoperemântul hambarelor, unde atârnă ţur-
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{uri de ghiaţă sclipitori în multe feţe, picură încet, 
încet boabe ce par a fi diamante...

In vale, toată întinderea este liniştită şi faţa iazului, 
îngheţată, scapără lumini de oglindă pusă în faţa 
soarelui.

La sunetul clopoţelului ce urmează după un semn 
al Iui Cozmin, se iveşte „Moş Crăciun“, bătrân, bă
trân, urmat de -„Capra“ pe care, spune el, a crescut-o 
să-l hrăniască pe lunga cale a veacurilor, în plimbă
rile ce trebue să Ie facă în fiecare an pe pământ.

— Nu-i aşa căpriţa moşului ?
— Cleap ! Cleap ! răzpunse Capra mişcând bărbia...
Apoi Moş Crăciun spune că a dat într’o ţară de

părtată peste un împărat „Irod“, necredincios nevoe 
mare, care nu voiă să creadă în Naşteiea Mântuito- 
i ului... Dar să vedeţi cum a crezut şi ce a făcut pe 
urină împăratul acesta...

Aci se ivi puitâtorul „Stelei“ şi cântă cântecul 
„Naşterii“ cu glas dulce şi plăcut timbiat...

îngerul apăru după aceasta şi vesti cerurilor şi pă
mântului, că în Befhleem, într’o iesle, s’a născut acum 
în adevăr, Mântuitorul lumei, şi că trei învăţaţi porniţi 
din Răsărit vor vedea steaua şi vor ajunge, la Bethleem 
ca să se închine Celui ursit spre scăparea neamurilor.

Irod, înconjurat de sutaşii şi de învăţaţii lui, se 
iveşte, turburat, căci a auzit ca în vis, vorbele înge
rului...

Şi începu a se sfătui cu învăţaţii dacă e cu putinţă 
asemenea lucru. Venirea pe lume a Mântuitorului. ar 
fi scăderea puterii lui şi el nu voia să piardă puterea 
şi împărăţia iui...

Atunci vin Magii, pe care Diavolul îi urmăreşte ca 
să Ie rătăciască paşii.

Irod îi sfatueşte să se întoarcă pe la el ca să-i a- 
ducă adevărata ştire delà Bethleem.

Diavolul încălecă pe spatele scaunului împărătesc 
şi suflă împăratului gândul de a omorî pe toţi copii 
din împărăţie, dacă Magii nu-i vor aduce ştirea.

Aşa .va omorî şi pe Isus şi va scăpă împărăţia lui.
Magii pornesc după steaua ce zăresc şi se fac nevăzuţi... 9

15
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Se aude atunci corul cântând laudă Celui-de-sus...
Îngerul bate din aripi şi zice, când corul se opreşte 

o clipă : Magii au aflat pe Mântuitorul şi se închină 
lui... Laudă Iui Dumnezeu !...

Dracul sare şi fuge împiedicându-se şi ducându-se 
de-a dura... El nu poate suferi asemenea cântare.

Atunci se iveşte „Ovreiul“, cu o balercă în sub
ţioară şi se înfăţişează lui Irod, zicându-i că dacă va 
cumpăra doftoria ce are el în balercă, şi va bea când 
este la necaz, o să aibă numai gânduri care văd de
parte, curaj şi putere de a birui pe vrăjmaşi...

Irod pune pe învăţaţi să guste şi aceştia încep după 
puţin timp să se certe şi să se ia la bătae...

Irod se miră, apoi goneşte pe jidov, ca pe un vră
jitor trimis de Diavol şi jidovul pleacă văitându-se că 
l’a’Jăsat calic şi că nu i-a plătit băutura.

Diavolul vine din nou, obosit nevoe mare, şi spune 
lui Jrod că Magii au plecat în ţările lor să ducă vestea 
măririi Cereşti, şi. că acum e momentul să dea po
runca omorului copiilor.

Irod se ridică şi porneşte a da poruncă, iar Diavolul 
îi sare în gât cântând de bucurie.

întâia parte"se terminase în hazul şi huiduelile pe 
şoptite ce dădeau sătenii Diavolului. :

Acum se iveşte losif, cu un măgăruş pe care stă o 
femee îmbobolojită, cu un prunc în braţe, călăuziţi de 
înger, şi în timp ce aceştia trec încet, încet, ca să 
dispară după hambar, corul cântă că: „orice vor face 
vrăjmaşii cerului şi ai omenirii, scris este în cartea 
Neamurilor, să scape pruncul Isus. Mărire lui Dum
nezeu, mărire“ !

Ovreiul vine cu fiarapul, pe care l’a întâlnit pe cale 
-şi cearcă să-i vândă rachiu.

Tocmeala lor e plină de haz. Dar când harapul dă 
să aprop’e balerca de gură, iată Capra, — cleap ! 
cleap, — că îi dă una peste mână şi balerca se duce 
de-a rostogolul...

Jidovul începe a plânge şi a cere parale, iar Capra 
lămureşte harapului, ce rău face omului rachiul şi că 
jidovul e cirdracu în el, de aceea caută să strice lumea, «
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ca să se folosiască el, în dauna celor sărăciţi de beţie. .
Atunci harapul ia pe jidov la trei-păzeşte şi numai 

venirea Iui Moş Crăciun îl scapă.
Moş Crăciun îşi caută Capra de care se rătăcise 

într’o clipă când se dusese la nişte copii să le ducă 
daruri, potoleşte pe harap, spunându-i că la aşa zi 
mare se cade să iertăm păcătoşilor greşelile, fiind de 
ajuns să ne ferim decursele ce ei ne întind...

îngerul vine şi spune lui Moş Crăciun groaza ce e 
pretutindeni cu moartea copiilor, dar că Iisus e la 
adăpost de orice pericol şi că acei copii morţi pentru 
el... sunt sfinţi...

— Iisus a scăpat... Mă duc şi eu s’o spun aceasta 
lumei, pretutindeni. Veniţi copii, şi-mi fiţi oaste de 
sprijin ca lumea să creadă şi mai bine când mai mulţi 
i-or cuvântă de cele ce au fost şi vor să fie...

Toţi irozii înconjoară pe Moş Crăciun şi un imn 
final, de o deosebită frumuseţă melodică începe pe 
când cortegiul se pune în mişcare.

Diavolul sare în cârca ovreiului care-şi ia balerca; 
iar „Capra“ se îmbrăţişează cu harapul şi apoi se 
duc braţ la braţ jucând, — ceeace stârneşte un râs 
sgomotos.

Cortegiul, în rânduri strânse, veni pe după hambar 
şi se opri în faţa cetei fruntaşe ; Prefectul Ie mulţămi 
şi le ură sănătate şi voe bună pentru chipul cum au 
izbutit.

Iar când Prefectul termină c’un :
— Să trăiţi, copii !
Toată lumea izbucni în voioase strigăte : să trăiţi! Ura!
Prefectul intră apoi în mijlocul ţăranilor, pe când 

copiii se duceau să se desbrace, însoţiţi de Cozmin, 
şi începu a le grăi cu însufleţire de marele lor învă
ţător, la care laude răspundeau toţi cu aprobări din 
adâncul inimilor...

— Şi cu nimic nu se foloseşte omul acesta, pentru 
munca lui, nu-i aşa ?

— Aşa, cucoane, cu nimica, răspunse un sătean.
— Apoi ar trebui să vă chibzuiţi dumneavoastră 

fără ştirea lui şi să-i faceţi parte, fiindcă el nu-i bo
gătaş şi vă dă vieaţă cu bielşug...
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— Aşa-i, aşa i... Dumnezeu să-i dea sănătate...
— Că bine ne povăţueşte domnul Prefect, zise pri

marul. Să ne chibzuim şi să-i facem parte, că fără 
dumnealui nu învăţam cele ce am învăţat, nu vedeam 
câte am văzut şi nu huzuriam cum huzurim...

Cozmin se ivi înconjurat de băeţi. Locuitorii îşi 
luară căciulile şi-i strigară : ura !

Apoi se despărţiră, pe când era soarele de o suliţă, 
locuitorii vorbind şi făcând haz de năzbâtiile dia
volului, harapului şi ovreiului şi de pildele din care 
le rămaseră învăţături.

XV
Avii ce să povestiască musafirilor doamna Dănăriciu 

în ziua ei obişnuită de primire, despre petrecerea de 
la Măineşii şi de extraordinarul talent de vioara a lui 

. Cozmin, în timp ce Prefectul arăta minunile împlinite 
pe tărâmul agricol.

Era firesc lucru ca aleşii oraşului să doriască a 
vecteâ pe act st om, de c^re începuse déjà ase svoni 
de câtva timp.

— Cred că-1 voiu putea face să vie în Fălt'ceni 
pentru o afactre a sătenilor lui. Atunci veţi putea să-l 
ascultaţi, ca „virtuos“, şi veţi rămânea uimiţi ,vă asigur... 
le zise Prefectul...

Câţi-va amici politici îl înconjurară şi 1 luară mai 
deoparte...

— Ce ne-a ajuns la ureche, frate, îi zise un pro
prietar, că vrei să înce pi o primenire prin plăşi ?

— Da, nici vorbă. Am făcut inspecţiune, toată lui a 
lui Decembrie... şi am găsit atâta tembelism la domnii 
sub prefecţi, prin urmare şi o nespusă neregulă în pri
mării, că m-am crucit. Trebue o măturătură...

— Mă rôg,.Tai găsit aşa de rău pe Latici ? întrebă 
un bătrân „tombatera*, hatârgiu fără seamăn.-..

— Tocmai ’încontra lui am a mă plânge mai mult...
— Dar dacă tc-aş rugà..., începù tombatera...
— Cu rugămintea, cucoane, cu hatârurile, rămânem 

tot în starea de înapoiere de până astăzi... Trebue să 
mătur, trebue...

« :
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— O să-ţi'faci prea mulţi vrăjmaşi, Gheorghieş 
dragă, îi şopti un prieten...

— Mă rog, ori Prefect, ori deoparte să-mi văd de 
moşie... şi pace bună...

— Nu cumva te-ai lăsat să fii ademenit de bleste
matul cela de învăţător delà Măineşti-Plopilor, râse un 
respectabil cu respectabilă barbă albă...

— Cê? dumneata eşti împotriva îmbunătăţirii stă
rii materiale şi morale a sătenilor, cucoane ?

— Una-i îmbunătăţire şi alta-i soţialismu, Gheorghieş 
dragă... zise respectabilul...

— Ei, aşa să traeşti, cucoane Radule, lămureşte-mă 
şi pe mine ce-i „soţialismu“ acela de care te înspăi
mânţi aşa ? întrebă Prefectul cu ironie prietenoasă.

— Ce să fie alta decât desfiinţarea marii proprie
tăţi... şi asta i-a intrat în cap nepricopsitului delà Măi- 
neşti. Am şi scris în privinţa asta, lui Avenian.

—Ia ascultă, cucoane Radule, dumneata ţi-ai dat în 
posesie moşia, unui evreu. S’a desfiinţat proprietatea 
mare a dumitale?

— Fireşte că nu, răspunse boerul.
— Avenian şi-a dat-o în posesie Ţăranilor Măi- 

neşteni, care-i plătesc arenda, ca şi dumitale ovreiului; 
ei seamănă moşia ca şi ovreiul dumitale... S’a des
fiinţat proprietatea mare a lui Avenian ?

— Heil apoi vezi că nu-itotuna. Pe a mea o ţine 
unul şi pe a lui Avenian 2, 3 sute...

— Măre, cucoane Radule, ori că o ţine unul, ori 
că o ţin mai mulţi în tovărăşie, socoteala e aceeaşi ; 
noi vedem însă rău lucrul, fiindcă e vorba de sătean, 
fiindcă ne-am deprins a nu-1 vedeâ muncind cu inteli
genţă; fiindcă nu vrem să fim cu el în raporturi ome- 
noase de muncă şi de prieteşug...

— Iacă’l vedeţi ? Soţialismul !... E-hei ! nu-i a bine, 
oftă respectabilul...

— Uite ce e, Gheoighieş, îi zise alt prieten, ia-o 
mai domol cu schimbările, fiindcă politica are ale ei...

— Ştiu că are ale ei*, şi pentru că prea le are, 
administraţiunea este de o păcătoşie fără seamăn...

— Mă rog, îi zise respectabilul, apucându-1 repede
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de un braţ: de ce nu-ţi dai şi dumneata ţăranilor 
moşia, cucoane Gheorghieş? Aud?

— Apoi că o dau, n’ai grijă. Numai să studiez 
chestiunea...

— O dai ? să văd şi tot n’oiu crede. Iar când voiu. 
crede, apoi' atunci să ne gătim să stăm cu căciulile 
In mână înaintea domnilor ţărani...

— Tare-aş vrea să-l vedem pe omul acela... zise 
alt boer. Poate că ne-o puteâ convinge şi pe noi...

' — O să-l vedeţi, vă promit, răspunse Prefectul cu 
aprindere...

Până la Bobotează Cozmin aveâ deja propunerea 
foarte cu folos a unei Case din Bucureşti pentru şai
zeci şi cinci de pluguri, pe seama Hârtopenilor.

Acuma, aştepta rezultatul mijlocirii Prefectului la 
amicul lui din Basarabia, pentru boi.

Dănăriciu îi şi trimise un răvaş, pe om anume, 
vestindu-1 că prietenul lui trebuiâ să vie la Fălticeni 
In ziua de 10 Ianuarie, şi-l ruga să se repeadă în oraş 
pentru ziua aceea ca să se înţeleagă cu priehnul.

11 mai rugă să vie cu doamna Cozmin şi să-i facă 
plăcerea de a-şi lua vioara.

Cozmin înţelese planul amicului său Prefectul...
— Vrea să mă arăte lumii lui, grăi doamnei Coz

min, cu tristeţă. Un om inteligent ca el, uitc-1 că ce
dează curiozităţii prietenilor lui... Ce zici, dumneata, 
mamă ?

— Că nu e rău să te duci, clragă Victore. Ai intrat 
iarăş în luptă, pe tărâmul social, trebue să faci faţă 
tuturor cerinţilor... Prefectul n’o face din mândria 
pentru el, nici ca o fală pentru tine...

— Oricare i-ar fi motivul, prea multa mea arătare 
în societate, nu-mi place...

— Ducerea ta în Fălticeni are un scop cel puţin; 
tot interesul sătenilor...

— Dacă Basarabeanul s’a ostenit până la Fălticeni, 
se poate osteni şi până la Măineştr... Ba poate că are 
inai muite de văzut aici... In cele din urmă, dumneata 
voeşti să mă însoţeşti, mamă ?

— Eu?... Numai doar pentru a le hotărî pe tine.
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— Vom merge dar...
Şi răspunse Prefectului...

De mult timp saloanele lui Dănăriciu nu avuseseră 
atâta lume ca în seara de 9 Ianuarie...

Cozm;n rânduise aşa, că plecase Sâmbătă, de tim
puriu, ca seara să poată fi la serata Prefectului, şi 
Duminică dimineaţa să se întoarcă, pentru a nu lipsi 
pe săteni de obişnuita cuvântare delà şcoală.

Doamna Dănăriciu, la vederea doamnei Cozmin, simţi 
nespusă plăcere :

— Par’că văd pe mama, îi zise ea, îmbrăţişând-o 
şi sărutând-o.

— Eu mă temeam că n’o să voeşti a te arăta oră
şenilor, îi zise Dănăriciu Iui Victor, strângându-i mâ- 
nile cu drag. Iţi rămân recunoscător însă, că nu m’ai 
refuzat...

— Ţineai aşa de mult, domnule Dănăriciu, Ia onoarea 
aceasta pentru mine ? îi răspunse el c’o uşoară nu
anţă de ironie.

— Onoarea este pentru ei, cari te văd cu ochii 
întunerecului... râse Prefectul... Fă-i să te vadă cu 
ochii luminii... Vreau să nu mai fii străin în ţara 
dumitale... Să nu crezi dar că nu va fi un bine şi de 
partea operei dumitale... Vei face pe şovăitori să o 
admită şi chiar s’o imiteze.

— Nu voiesc a-ţi micşora optimismul, domnule 
Dănăriciu... dar ştiu că nu se vor înduplecă să vadă 
lucrul supt adevărata lui lumină...

— Cel' puţin vor fi subjugaţi de cuvântul şi de arta 
dumitale.. Ştii că mă gândesc la o representaţiune 
dală de corul dumitale, în folosul elevilor săraci 
din oraş ?

— O ! nu, te rog să nu stârneşti în ideea aceasta...
— Lasă că vom mai vorbi... Va fi ceva măreţ ca 

copiii sătenilor să dea oraşului pilda învăţăturii lor 
şi a sentimentelor umanitare. '

— O ! domnule Prefect... domnule Prefect !...
— Dar nu vezi dumneata, domnule Cozmin, că nu 

ştiu cum să mai fac, pentru ca să sguduesc pe ai
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noştri din amorţeala depi iiiderilor vechi ? Nu • sunt 
numai un entusiast de o oiă al lucrurilor mari ; — aş 
voi să fiu începătorul unei mişcări temeinice şi la 
oraş... Nu vezi că la românii noştri nu e tocmai lipsa 
de sentiment: este greutatea de a se urni din bunul 
lor traiu egoist, este grija de ce-o să zică ceilalţi ; 
este preocuparea de micile interese de partid cărora 
aproape Inconştient, jertfesc interese mari ale neamului.

— Şi cu toate acestea, zise Cozmin cu tristeţă, se 
pun piedici puternice în calea celui ce şi-ar lua sarcina 
să-i mişte

— Nu asemenea lucruri te-au oprit pe dumneata 
când ai început la ţară...

— Am început fără sgomot şi într’un mediu care 
aşteptă totdeauna de unde-va să-i vie scăparea de 
nevoi. Sătenii, plecându-se la ce am voit eu, ştiau că 
o fac pentru ei ; ceilalţi delà oraş ştiu că o fac pentru 
alţii... Aci e deosebirea.

— Dar o fac în acelaş timp şi pentru dânşii ! delà 
bună starea celor mai mici, nu depinde o mai bună 
stare a lor ?

— Aşa e logica progresului. Orăşenii însă s’au învăţat 
a domni şi a vedeă în cei mai mici numai supuşi cu 
care să nu discute. Prin urmare o nouă deosebire.

— Cu toate acestea un început trebue. — Nu eşti de 
părere ?

— Da, da ; e şi firesc. Dar mai cu încetul... începe 
dumneata cu prefacerea administraţiunii ; fă-i, de vei 
puteă, pe proprietari, să o respecte şi va fi începutul 
adevărat...

Ai dreptate. Déjà am trimis Ia Minister re
comandările pentru nouii sub-prefecţi, aleşi de mine 
să facă, în adevăr, administraţiune. Am să cer apoi 
disolvări de consilii comunale şi am să las pe săteni 
a’şi alege pe cei mai vrednici...

— Vii iar la vorba mea : ce vor face domnii pro
prietari ? Dumnealor vor ca primarii şi consilierii să 
fie oameni de-ai lor...

— Ştiu. Fac un început ; am spus deja la Club 
ideile mele. Am şi partizani, am şi contrarii, după
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cum mă şi aşteptam, — dar voinţa mea va fi lege 
în cazul acesta...

— îmi place energia aceasta şi-ţi doresc succes.

Care cum sosiâ în casa Prefectului, îşi porniâ ochii 
la necunoscutul ce era obiectul curiozităţii lor.

Mai mult decât ori când se vorbise de el, In zilele 
din urmă, — cu pasiunea şi cu * vrăjmăşia ascunse 
subt zâmbete ironice.

Proprietarii şi arendaşii evrei, invitaţi într’adins de 
Prefect, se grăbiseră a nu lipsi : voiau să vadă pe 
acela ce 1 considerau ca lovind în ei, deoarece opera 
de deşteptare a sătenilor eră începutul scăderii jafurilor 
lor.

Fu obositor lucru pentru Cozmin prezintarea lui, 
tuturor acestor oameni, în cari ar fi voit să vadă 
prieteni şi în cari simţieâ vrăjmăşie.

înfăţişarea lui modestă, vestmântarea lui simplă şi 
curată, privirea dreaptă, cuvântul limpede, accentul 
sincer şi cald, făcu impresiune bună, nespus de bună...
Dar superioritatea asupra tuturora, de şi prin nimic 
pusă la iveală, rodea inimile şi ascuţiâ ascunsa pornire 
a duşmăniei.

Toţi simţiau în el pe omul care ştie să domine, pe 
omul de puternică concepţiune şi de neasemănată 
energie; îl vedeau deprins a da cugetării forma deplină 
şi fără înconjur, — şi nu-şi negau vraja de care erau 
cuprinşi şi că nu eră cu putinţă a se împotrivi ade
menitoarei lui înrâuriri.

Nimeni nu păreâ că trăeşte în marele salon : bărbaţi 
şi femei ascultau cu vădită plăcere, schimbând priviri 
care spuneau această.

El era sufletul tuturor acestor corpuri suspendate 
par’că de suflarea Iui, în momentele când arătă cu 
bărbăteasca lui elocinţă că ceeace făceă la Măineşti, 
departe de a fi un pericol prezent, eră chezăşie de 
mai bună stare şi că, numai noutatea lucrului şi ne- ' 
obişnuinţa erau tărâmul pe care, acei ce-i făceau 
onoarea de a-i fi adversari, aruncau sămânţa stearpă 
a neîncrederii şi a teainei, atribuindu-i gânduri de 
răsvrătire şi de răsturnare...
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El singur aducea ascultătorilor toate argumentele au
zite, pe care le bănuia în acele momente în cugetul lor, 
şi apoi, rând pe rând Ie sfărâma într’un chip atât de 
strălucit, că toţi, dar toţi îi dădeau dreptate în gândul 
lor, ba unii şi cu înclinări de cap.

Când termină, fără voie isbucniră toţi în aplauze 
ca la o conferinţă publică, — ceeace nu-i impedică, 
după câteva momente, să-I sfărâme în şoaptele lor 
din diferite grupuri.

— E tare ! E tare de tot,., atâta îi dăruiau...
Cu toate acestea câţiva îi rămaseră credincioşi din 

punctul de vedere al „ideei“, totuşi urmând a se mai 
îndoi dacă starea delà Măineşti puteâ să ţie cu temeiu. ,

In cercul doamnelor, doamna Cozmin cuceriâ sim
patii şi laude pentru fiul ei, — toate şoptindu-şi că 
creşterea mumei şi fiului vădiau în trecut o poziţiune 
cu totul alta.

Mai aveau însă o curiozitate : voiau să vadă şi pe 
artistul vestit de Prefect.

După ce se servi ceaiul, o domnişoară, — din prie
tenele de odinioară ale Marioarei Avenian, care o 
vizitau la doamna Hudici, — se aşeză la piano, ca 
pentru a deschide serata muzicală.

Cozmin, care se hotărâse a fi şi omul de salon de 
altâ dată şi făcuse cucoanelor această plăcută sur
prindere pe tărâmul micilor convorbiri de spirit, stătu 
lângă pian şi întoarse foile caetului.

Domnişoara duse execuţiunea la bun capăt, cu 
destulă îndemânare...

— Prea bine, prea bine..., îi grăi Cozmin, dând 
semnalul aplauzelor...

Doamna Dănăriciu mijloci, atunci să cânte şi el... 
oferindu-sea-1 acompania, ceeace făcuse şi la Măineşti...

Cozmin îşi desfăcu vioaia, cu oarecare emoţiyne : 
se gândiâ Ia Marioara Avenian. I se pärü că era în 

• una din acele admirabile seri din casa proprietarului, 
în intimitatea acelei familii scumpe lui, — şi lumea 
ce^se grămădise în salon se şterse pentru el...

începu cu o bucată de Vieuxtemps, favorită a
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Marioarei, şi figura i se lumină de „focul sacru“ carc-I 
făceâ cu deosebire plăcut'.

De mult, de mult, — delà concertul ce nici acum 
nu-1 uitaseră, Făllicenenii, nu mai ascultaseră o exe- 
cuţiune atât de minunată..., pe care la urmă, o a- 
coperiră cu furtunoase aplauze.

Basarabeanul, om ce izbutise să rămâe român în 
mijlocul tiraniei ruseşti, înflăcărat deja pentru Cozmin 
de acea prietenie care nu mai moare, îl sorbiâ cu 
ochii, cu inima.

El îl ruga să cânte ceva naţional care să-l făcă să 
uite unde avea să se întoarcă, — şi lacrimi i se rotiră 
în priviri.

Cozmin zise o doină delà care trecu, după o uşoară 
întorsătură de arcuş, la vesela „ciocârlie“ şi de la 
aceasta la „Olteneasca", — amintire de prin iubitul 
lui-Gorj.

Basarabeanul îl sărută cu înflăcărare...
Iar fiindcă se ştia că el era compozitorul acelor 

bucăţi cântate la Concertul pentru incendiaţi, de 
domnişoara Avenian, — după o pauză le execută şi 
fù uimitor de bine, parcă mai bine ca nici odată...

Doamna Cozmin sc retrase a se odihni puţin, până 
la plecare.

Victor urmă a sta între invitaţii Prefectului...
z— O să avem de furcă cu diavolul ăsta, şopti un 

proprietar din cei ce mai rămăseseră neconvinşi... .
— Dar va trebui să ne scăpăm de el, zise încet, 

încet de tot, un evreu. »
Basarabeanul plecă la Măineşti cu doamna Cozmin 

şi cu Victor: voia să vadă ce făcuse „puiul de 
ionian“, cum era vorba lui.

Tocmai ieşia lumea delà biserică în momentul când 
Cozmin trecea spre locuinţa lui.

— A venit ! a venit ! strigară ţăranii cu avânt de 
bucurie...

Şi-i traseră pe urma lui, şi cu urări de „bine ai • 
venit'-1 şi cu „ura“ !
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— Dumneata eşti împărat aci, — ii zise basara
beanul !...

— Sunt iubit, răspunse Cozmin.
Şi, fără să voiască a se odihni de obositorul drum 

şi de nesomnul de o noapte, Basarabeanul coborâ 
îndată la şcoală, cu Victor.

Subiectul îl avea gata şi eră mişcător: Basarabia, 
şi de faţă un român de inimă din acea coastă aproape 
uitată a Moldovei...

Şi i-a fost dat Basarabeanului să asculte adânc 
emoţionat, desfăşurarea epocilor de mărire ale Moldo
vei, din timpuri de sfântă bărbăţie, când Ştefan Vodă 
eră sufletul şi toată Moldova braţul.

.. Apoi priveliştea purcese a se face posomorâtă şi 
dureroasă, în înşirarea pe firul anilor de apoi, până 
Ia anul îngrozitor când, Moldova bolnavă, Turcia îi 
fu mamă vitregă şi Rusia medicul care tăia în carnea 
ei, —un medic lăpitor şi pe urmă crud..

Trecâd prin sita sa, cele povestite de basarabean, r 
Cozmin arătă toate momelile ruseşti pentru a-i trage pe ' 
români la vieaţa şi neamul rusesc. Cei cu dare de 
mână se apropiară şi primiră harul bunătăţilor, mai 
lăsând din obiceiurile mândre ale Moldovei.

Dar sătenii se închiseră în ele ca într’o cetăţuie, 
păstrează limba dulce a scumpei mame, cântecele de 
leagăn şi doina, şi urmează a se zice : Moldoveni, — 
adecă Români. ,

Chiar acolo pe unde i-au ridicat Ruşii de i-au dus 
în funduri depărtate pe lângă Caucaz, dacă şi-au îm
pestriţat graiul cu vorbe ruseşti şi tătăreşti, — cine 

- îi vor întrebă ce sunt, îi vor răspunde cu mândrie :
,,suntem Moldoveni“ ! ^

In limba strămoşilor ei înhalţă rugăciune Celui A- 
tot-puternic ; în cuibul de casă, unde nu pătrund nă- v 
ravuri străine, — în această limbă îşi destăinuesc su- 
ferinţile, dorul, speranţele, — cu toate că nu-şi mai 
dau seama dacă trăeşte pe unde-va sau ba, o ţară 
liberă în care Românii sunt Români!

— De aceea, termină Cozmin, să trimitem prin fra
tele nostru de faţă, fraţilor dintre Prut şi Nistru, dorul
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inimilor noastre, şi mângâierea dragostei, In credinţa 
neuitării.

Iar când o fi şi o fi vr’odată să se porniasca în 
ţara aceasta vre-un început de gândire temeinică, Ia 
fraţii de supt alte coroane, să nu rămâe deoparte cei 
din Basarabia, să le aducem aminte că sunt români 
şi să le dăm cu* fapte dovada iubirii noastre, — oricât 
de mari sunt asprimea şi paza rusească.

După prânz, Cozmin şi Basarabeanul furară câte o 
aripă de soni reaşezător al puterilor, — şi porniră apoi 
întru vizitarea celor vrednice de văzut în marea căs- - 
nicie a satului.

Pretutindeni se ivia.u în calea lor sătenii, doritori de a 
mai vedea pe cel de peste Prut, — de Ia care erâ să 
cumpere boi pentru Hârtopeni, — român rămas român 
în mijlocul puhoiului rusesc.

Însufleţit de marea idee ce urmăriâ Cozmin, Basa
rabeanul, după ce fixă preţul cél mai mic pentru pe
rechea de boi, hotăra zece perechi pe deasupra pentru 
zece familii din orice sat le va alege Cozmin.

— Cinci familii din Hârtopeni şi 'cinci din Rano- 
mireşti se vor bucura de darul dumitale, îi răspunse 
Cozmin, mulţămindu-i.

Basarabeanul porni din Măineşti cu lacrimile în ochi, 
promiţând să vie să petreacă „învierea“ între aceşti 
oameni ce i se făcură dragi.

Cozmin îi urmări sania mult timp, cu privirea în
rourată şi cu zâmbetul adâncii mulţămiri pe buze: 
admiraţiunea şi'dragostea acestui om îi merseseră la 
inimă mai mult decât toate manifestările ce întâmpi
nase până la dânsul.

XVI
Camerele se redeschiseseră după vacanţă. Scena 

vrăjmăşiilor din Suceava avea să se mute în Dealul 
Mitropoliei din Bucureşti.

Ovreimea proprietară şi arendaşă din acel judeţ, 
după serata delà Prefectul, înspăimântată de „capul“
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periculos al „diavolului“ delà Măineştii-PIopilor, se a- 
dună pe ascuns în casa lui Duvid Hascal, bancher şi 
proprietar rural.

Erâ Oizăr Margulies, nalt, bolos, cu ochii tiviţi pe 
de marginea genelor cu amidül roşu al boalei nea
mului,— proprietar Ia o margine a judeţului şi că
lare, ca arendaş, şi peste o margine a Botoşanilor. 
Vorbiâ încet şi cu cumpătare de cuvinte, ca să nu 
fie prins cu două înţelesuri, când era vorba de inte
resele lui ; dar ştiâ sâ prindă cu meşteşug, când eră * 
vorba de interesele altuia.

Erà Leibu Penchas zis şi Ghebălă, miiitel şi slab 
ca un fus, cu ochii cari par’că dormiau ca ai unei 
pisici de pândă, — vioiu în mişcări şi la vorbă, iute 
la fire, cu nasul turtit şi aplecat spre gură şi cu u- 
rechi de-o şchioapă. Nu ştiai ce etate să-i dai, căci 
păreâ bătrân sau tânăr după cum ţi se înfăţişă umilit, 
sau ţanţoş. Faţă cu bucăţica de pradă, ovreiu ori 
creştin să fi fost adversarul, — căuta să-l înămoliască 
şi sâ-1 înnece, iar el să iasă deasupra. începuse prin 
a vinde mere murate la Iaşi ; acum se cocoţase la 
arendăşie.

Eră Iancu Feldea, figură respectabilă, cu barba mare, 
neagră, corp din greu clădit, — chip, botezat şi însurat 
cu o creştină. Dăduse dovezi însă că rămăsese tot 
evreu, de aceea fusese chemat şi venise In grabă.

Era Ghidale Froimescu, însemnat printr’un nas 
mare aproape vânăt ; stropit pe obraz, — cu un râs 
uricios destrăbălat ; — era foarte displăcut. Dăduse 
vie-o cinci falimente, ca negustor.de haine, şi după 
cel din urmă, dispăruse din Brăila sa să răsară fu 
Suceava arendaş.

Era apoi Marcu luster şi Duvid Hascal, amfitrionul. 
Vre-o alţi trei nu veniseră, fiind mai fricoşi, neştiind 
încă bine dacă se expuneau sau nu la vre-un neajuns. 
.Aceştia aveau moşiile luate pe nume româneşti ale 
unor persoane care se împrumutaseră pentru esploa- 
tare jidovească.

Duvid Hascal arătă starea lucrurilor delà Măineşti, 
cu sprijinirea ca mai tor, a lui Marcu luster.
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— Şi fiindcă în Prefect nu-i nici o speranţă, termină 
el, trebue să mergem mai sus.

— Să mergem, zise Margulies... Eu am şi pe de
putaţii şi senatorii din Botoşani...

— Dar cum să mergem ? întrebă Leibu Penchas, 
clipind repede şi clătinându-se pe loc. .

— Hm ? cum să mergem, — zise Ghidale Froimescu. 
Săţdeslegăm pungile : să împrumutăm cu dobândă 
mâi mică pe termen mai îndelungat...

— La nevoe să dăm şi fără dobândă, adecă fără 
să mai luăm nici capetele... zise Margulies... Par’că 
nu avem cui da şi par’că nu are cine să ia?

— Toate bune, luă cuvânt Feldea, dar la cine să 
alergăm ? Numai la deputăţii şi senatorii din Suceava 
şi Botoşani ? Nu prea sunt todmai gureşi... Nouă ne 
trebuie scandal ; şi scandalul nu-1 face nici odată ai 
guvernului... Noi, prin urmare, aşa să chibzuim : să 
plătim câtor-va din opoziţie, cari sunt în cameră, ca 
să ia pe guvern numai pe tărâmul opoziţiunii cu orice, 
preţ ; să plătim şi pe câţiva influenţi de ai partidului, 
care să pue stăruinţă cu binişorul pe lângă guvern. 
Aceasta, e una. Principalul e ce să cerem şi supt ce 
formă să arătăm pericolul? .

— Ca revoluţie !... strigă lustèr...
— Ei, asta-i !... Nu fii prost, Marcule. Cum a luat 

lucrurile Cozmin, nu va ieşi nici odată o revoluţie, 
adecă o răscoală, cum ai vrut, de sigur, să zici. Şi cu 
toate astea, nouă ne-ar trebui o răscoală. Eu am; şi 
plănuit-o

— Cum ? ce vrei să zici ? întrebă Penchas, oarecum 
speriat.

Feldea zâmbi şi urmă :
— Da, ne-ar trebui o iăscoală, ca guvernul să în

trebuinţeze armele şi opoziţiunea să poată ţipă. O răs
coală poate pricirîul guvernului totdeauna o situaţiune 
gravă ; şi atunci am avea dreptatea că, din cauza fap
telor lui Cozmin a purces... Pentru asta, răscoala tre
buie să se întâmple la tine Marcule şi la tine Duvid...

Aceştia săriră cu spaimă:
— Cum la noi ? să pătimim ceva ? zise Duvid.
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— Mă rog, ascultaţi-mă,' nu fiţi nerozi... Răscoala 
trebuie să aibă caracterul anti-semit. Cozmin vrea să 
cumpere boi şi pluguri pentru Hârtopeni, iar pentru 
Ranomireşteni a hotărât ca ei să-şi lucreze pămân
turile cu plugurile Măineştenilor. Trebue să li se spue 
că voi nu vreţi şi că ei trebue să se răscoale, după 
ordinul Iui Cozmin, în contra voastră.

— Şi să ne dea foc aici ? strigă Marcu.
— Nu, — apoi dacă nu mă lăsaţi să spun tot? Nu 

asupra curţilor voastre delà ţară, vor fi sfătuiţi să se 
arunce, dar la oraş, înţelegeţi ? Şi vor fi aşa îndemnaţi 
să năvăliască asupra evreilor delà marginea târgului, 
ca un fel de răsbunare, până adecă să ajungă la ca
sele voastre din târg... Dar atuncea îi vor întâmpină 
soldaţii şi lupta se va încinge între ei şi ţăranii în
dârjiţi... Ce vreţi? vor pătimi câţiva evrei din ai noştri, 
dar trebue ceva jeitfa... Noi pe urmă, vom zice că 
punem mână delà mână, şi aşa îi vom despăgubi de 
cë vor fi stricat ţăranii.. Cu aceasta, compromitem 
cu totul pe Prefectul care a tolerat mişcarea Iui Coz
min. Vom merge mai departe : vom da telegrame de 
disperare, vom seri că s'a făcut răsvrătirea în contra 
evreilor, cu buna lui ştire; şi ne vom scăpă de el, de 
Cozmin şi de mişcarea lui socială. Ţăranii, răniţi, 
poate şi ucişi de soldaţi, se vor înfricoşă şi nu vor 
mai năzui să imiteze pe Măineşteni. Vom mijloci pe 
lângă Ropniţă apoi, care o să ia pe fata lui Avenian, 
să-l întoarcă pe acesta mai repede din străinătate ca 
să-şi reiă moşia delà ţărani, — şi-i vom bate pe toate 
potecile.

— O observaţiune, cucoane Iancule, întâmpină Froi- 
mescu. Cnm o să prevenim armata ca să sară la 
timp în contra ţăranilor, ştii, să nu facă prea multe 
stricăciuni a-Ior noştri ?

—1 E observaţiune bună şi o să mă gândesc. în
ţelegeţi, acesta-i planul general. Amănuntele, îmi ră
mâne să le studiez.

— O observaţiune aveam şi eu de făcut, zise mi
titelul Leiba Penchas, după ce se mişcă în Ioc cu 
vioiuciune: ce oameni o să pui dumneata să facă 
răscoala ?
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— Pentru aceasta mă voiu duce la Bucureşti unde 
sunt haimanale destule care o fac pe socialiştii..

Cei mai mulţi sunt ovrei d’ai noştri ; le dăm parale 
şi instrucţiuni cum să procedeze, — iar treaba o să 
meargă. Noi să hotărâm sumele de pus în „rizic“. şi 

• să-mi daţi mână liberă să lucrez pentru noi toţi.
— Mă faci pe mine secretar şi casier al fondului? 

întrebă Penchas clipind şi râzând...
— Casier va fi bancherul nostru Hascal, om de 

încredere şi destul de interesat în cauză. Ne-am înţeles ?
— Eu cred că mai mult de cinci mii de'lei de fie

care n’o să trebuiască? zise Iuster.
— Şi eu cred. O să mă duc apoi şi la ceilalţi trei 

cari n’au venit : cu 45.000 de lei, delà nouă inşi, ce 
dracu ! n’o să ridicăm în picioare o ceată întreagă de 
câini furioşi ? zise Feldea...

— Mult, cam mult, oftă Margulies...
— Dar scăpăm de o propagandă prin fapte, care, 

ne poate aduce pagube de sute de mii de lei, zise 
Feldea. Inchipuiţi-vâ că după satele lui M.arcu şi lui 
Duvid, trece dorinţa de emancipare şi la celelalte sate? 
Mai putem atunci luă zece piei după ţăran ?... Azi 
ni-i rob ; în scurt timp el va trată cu noi ca om liber 
întru câtva, — căci ne mai fiind numai cu braţele ca 
astăzi, va şti şă ne pue condiţiuni grele pentru munca 
ce ne-o face...

— Aşa-i !
— Aşa-i...
— Te admir, Iancule !... strigă Hascal... Păcat că 

te-ai botezat !
— Am făcut-o ca să prind mai bine pe afurisiţii 

de români. Eu le inspir mai multă încredere decât voi...
— Dar copii tăi, Iancule? Vor mai fi^.vrei oare? 

întrebă Hascal.
Feldea începu a râde.
— Am eu grijă să rămâie amici ai ovreismului şi 

ovrei în speculaţiuni. Sângele nu se schimbă, Hascal 
dragă. Noi suntem, şi vom rămâneă în urmaşii noştri, 
fie chiar botezaţi creştineşte, următorii statornici ai 
maréi idei a doininaţiunii ovreeşti peste toată creş-
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tinătatea, — peste toată lumea ! Suntem poporul ales 
al lui Iehova şi vom rămâneă, deasupra ca untdelemnul, 
cu toată greutatea aurului nostru cuceritor 1

— Ah 1 de ne-am scăpă de Cozmin mai degrabă 1 
oftă Hascal.

— O să ne scăpăm, fiindcă e om mare, să-i 
dăm dreptate. Dar aceasta e patima creştinilor, folo
sitoare nouă : ei singuri îşi dau în cap, fiindcă pe de 
o parte nu-şi găsesc timp să-şi aprecieze geniurile, 
iar pe de altă parte, stricaţi sufleteşte, din invidie cât 
şi prin intrigile noastre, ajung să se mănânce Intre ei ; 
aşa ei dă înapoi şi noi înaintăm.

Onorabila adunare se sparse după amează. Fiecare 
porni pe la moşie, iar Feldea de-a dreptul la Fălticeni.

In timp ce ovreimea porniâ lupta, pe ascuns, vrăj
maşii Prefectului vorbiau cu Ministrul de Interne a- 
supra mişcării suprefectoriale care, lor nu le conveniă 
căci : „le înstrăină“ multe simpatii. Prefectul „prea 
şi-o luase în gât că e cu totul independent de oare
care interese locale“, şi alte multe argumente de felul 
acesta.

Ministrul de Interne chemă telegrafic pe Prefect, 
tocmai când acesta aşteptă să i se comunice confir
marea nouilor numiri ce recomandase.

Dănăriciu fii surprins de chemarea aceasta, dar 
plecă, fireşte, plin de curiozitate şi intru câtva atins 
în chip ne plăcut.

Sala de intrare a Ministerului de Interne foiă de de
putaţi şi de senatori, cari, „regulau“ fel de fel de în
sărcinări cu care veniseră de pe la cuiburile lor, din 
partea alegătorilor lor...

Dănăriciu dădu cu ochii, cum intră, de un senator 
al judeţului. Acesta îl salută rece şi căută să se scape 
cât mai repede de Prefectul „ameninţat“

Dănăriciu înţelese atunci In ce fel se prezentă ces- 
tiunea chemării lui şi avù un zâmbet de mândrie dis
preţuitoare.'

Intră la Secretarul General şi întrebă de cererea lui 
privitoare la schimbarea sub prefecţilor.

«
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— Decretele sunt făcute, îi răspunse înnaltul func
ţionar, dar, — zâmbi ciudat, — domnul Ministru le-a 
cerut şi le-a oprit la domnia-sa...

— Sunt semnate de Majesiatea Şa?
— Da...
— Pot intră la Ministru ?
— Să văd. Eră cu nişte deputaţi şi senatori, dacă 

nu mă înşel chiar din Suceava şi de prin Botoşani 
par’că...

Abia după vre-o zece minute Secretarul se ivi.
— Te poţi duce, dragă, la domnul Ministru. E 

singur acuma.
Ministrul de Interne, albit de ani şi de politică, a- 

rătă după înfăţişare că este sigur de rolul său în 
partid şi de influenţa sa în Minister. Dându-şi pe de
plin seama de împrejurări, după oamenii cu cari se 
serviâ şi de oameni după necesităţile ce îşi creă par
tidul, — se ridicâ şi primi în modul cel mai prietenos 
pe Dănăriciu.

După schimbul de politeţe, Ministrul îl îăcu să 
şeadă lângă el şl începu :

— Dragă Dănăriciule, te-am chemat telegrafic să 
mă sfătuesc cu dumneata într’o cestiune de seamă 
pentru acel judeţ. E vorba de administraţiune, şi, ca 
să fie bună, după cum doreşti dumneata şi după cum 
este în vederea noastră a tuturora, trebue să cunoşti 
bine oamenii pe cari îi întrebuinţezi. Nu mă îndoesc 
cât de puţin de pătrunderea dumitale, însă unde se 
uită mai mulţi, se vede mai bine.

Scoţând apoi raportul, adaose : aşa de pildă, reco
mandaţii dumitale se bucură de toate calităţile nece
sare postului ce va ocupă fiecare?

— Domnule ministru, când m’am convins, în urma 
unei inspecţiuni mai amănunţite, că sub-prefecţii ac
tuali sunt lipsiţi cu totul de însuşirile posturilor lor, 

. am hotărât înlocuirea ; nu am cerut înlocuirea însă 
până ce 'nu am căutat oamenii... Sunt pe. deplin con
vins că n’am greşit în alegere.

— Nu zic ba, dar e bine să fie văzuţi în chip sim
patic şi de ceilalţi bărbaţi de seamă ai judeţului.

\
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— Domnule Ministrn, daţi-mi voe, vă rog : decre- • 
tele făcute dovedeşte că nu aţi avut nici o obiecţiune 
când v-am trimis raportul meu. S’au redeschis Came
rele însă, au venit deputaţii şi senatorii, printre cari 
sunt şi cei nemuîţămiţi cu persoana mea ca Prefect, 
şi au pus cuvânt dorind a se amesteca în ce nu*i 
poate privi de Ioc. De administraţiune sunt eu res
ponsabil, şi întru cât am încrederea dumneavoastră, 
cred că nu am nevoe de controlul dumnealor... Eu nu 
pun cestiunile personale înaintea interesului public... 
Sunt, ori nu sunt Prefect...

— Nu o lua aşa iute, Dănăriciule. Ne eşti foarte 
folositor : ne eşti un credincios, inteligent şi harnic ; 
dar trebue, tocmai în interesul partidului, să ţinem 
seamă de părerea tuturor, intru cât e bună, şi să ve- 
ghiăm că între toţi amicii noştri să fie armonie... Aşa, 
uite ? Eustaţiu, nu prea este pentru sub-prefect... E 
prea tânăr şi prea, cum să zic, neobişnuit cu ale ad- 
ministraţiunii...

— Ştiu... Nu-1 are la inimă domnul deputat Stradolea.
— Cest-lalt apoi, Atanasiu, are nu ştiu ce socoteli 

în trecut.
— Asta v’a spus-o senatorul Huhulea... Da, a avut 

cu dumnealui socoteli ; iar hoţul de păgupaş a fost 
tot Atanasiu. Sunt, cum vedeţi, domnule Ministru, 
mici intrigi meschine, şi nu îndreptate atâta în contra 
recomandaţilor mei, cât în contra mea... Vor să mă 
desguste, ca să demisionez, — şi... am să le fac che
ful. O să vă rog chiar să-mi primiţi demisiunea..

— Ei ! ei ! ei 1 nu vreau aşa... Bine, eată, rămâie 
cei aleşi de dumneata...

Şi sună. Servitorul intră. Ministrul îi dăclii lucrările 
să le ducă Secretarului General pentru ale dâ drumul.

— Acum te-am împăcat?
— Domnule Ministru, aţi împăcat un judeţ întreg 

în care se va face administraţiune inteligentă, v-asigur.
— Ajunsese, va să zică, în hal rău, judeţul ?
— Nici o rânduială, nici un Dumnezeu !
— Nu mă mir atunci că ideile socialiste au început 

pç ici, pe colea?
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— Idei socialiste? întrebă Prefectul mirat...
— Da, aşa aud. Intr’un sat, nu ştiu cum îi zice, 

este un învăţător care vânează popularitatea, cu mult 
meşteşug... Se vede că-i sclipeşte pe dinaintea ochilor 
deputăţia... Asta n’ar fi mare neajuns, dar aud că se 
cam observă mişcare printre ţărani, un fel de sămânţă 
de râsyrătire...

— Mărturisesc că sunt uimit de cele ce aud... în
văţătorul delà Măineşti...

— Da, aşa, delà Măineşti...
Şi începù a-i amănunţi tot ce a făcut în acel sat şi 

din Măineşti.
— Foarte frumos, dar cu tendinţe subversive, Dănă- 

riciule. Ia seama te rog cu noul dumitale sub-prefect, 
să cam înceteze minunile acestea care nu duc la bun 
capăt, — nu !

Şi Ministrul se ridică, ceeace însemnă că terminase 
cu prefectul.

Dănăriciu se ridică şi el, urmând să aibă însă pe 
chip semnele nedumeririi.

— Cred c’o să te mai văd? îi zise întinzându-i 
mâna Ministrul.

— Nu, domnule Ministru, afară numai de veţi fi la 
Cameră, pe unde o să mă abat puţin,

— Am să fiu.
Dănăriciu ieşi pe gânduri. Uşierul îl pofti la Se

cretarul General.
— Ce e cu Măineştii-PIopilor, domnule Prefect? îl 

întrebă acesta pe un ton familiar. Ei au prieteni.
— Dar bine, după cum văd Măineştii au pe la 

dumneavoastră o faimă teribilă, zise Prefectul zâmbind.
— Mă rog, deputaţii şi Senatorii dumneavoastră 

mi-au împuiat urechile că de acolo o să izbucniască 
o revoluţie sălbatecă, de nu vom lua măsuri-.

— Şi erau serioşi domnii mandatari ai Naţiunii, 
când spuneau parascoveniile acestea?

— De aceea te-a şi chemat Ministrul. Erâ îngrijat. 
Ai vorbit cu el ?

— Da, i-am lămurit ce este la Măineşti şi numi-e 
greu să-ţi spun şi ţie.
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— De 1 cam au întru câtva dreptate, zise Secretarul, 
după ce termină Prefectul.

— Cum, şi tu bădie, umbli cu asemenea idei îna
poiate? strigă Prefectul. Ce dracu ? Trăim în Pata- 
gonia ori în Ţara Românească ?

— Ba nu zău, Dănăriciule, nu vezi tu că proprie
tatea e ameninţată ase îmbucăţi? Ţăranul e mizera
bil, dragă: când s’o vedeâ cu ceva avere, te joacă pe 
degete de nu mai poţi munci cu el...

— Dacă aşa vezi tu lucrurile, Secrctarule dragă nu 
putem sta de vorbă. Ţăranii nu sunt mizerabili. Sunt 
oameni cu drept la vieaţă şi la bun traiu. Dar ce să 
mai discut? Vino odată la Măineşti, vezi, judecă bine 
ce vei vedea şi atunci să mai vorbim...

Dănăriciu plecă, enervat. Vedea bine că toate aces
tea ţintiau în el. Domnii Mandatari exageraseră în rău 
reforma delà Măineşti, pentru că el ii luase apărarea.

Că erau capete strimte şi că nu înţelegeau interesele 
lor chiar, prin o bună stare a ţăranului, o ştia el de 
mai înainte.; dar nu-i bănuise că puteau merge atât 
de departe cu răutatea faţă cu el şi faţă cu „prostia“ 
îmbunătăţirii delà Măineşti.

La Cameră, cum îl văzu Ministrul Inslrucţiunei, îl 
şi întâmpină.

— Ia ascultă, Dănăriciule, dar ce-i cu învăţătorul 
delà Măineşti? Ştii că am să-l destituai?

— Aţi face o faptă rea, domnule Ministru. Cereţi, 
vă rog, raportul de acum un an al revizorului, când 
nu eraţi dumneavoastră la Instrucţiune, şi citiţi-1... Dacă 
veţi persistă, şi apoi în ideea ce v’au făcut’o alţii, din 
răutate, — eu disperez de dreptate şi de vedere justă...

— Eşti cam nervos, Dănăriciule...
— Şi.n’am oare cuvânt? Azi m’am întâlnit cu mi

nistrul de Interne ; mi-a vorbit ca şi dumneavoastră, 
de Măineşti. Mă întâlniţi, de Măineşti îmi vorbiţi, şi 
tot alarmat. Dar nu înţelegeţi, domnule Ministru, că 
ar fi o fericire pentru ţară să aibă aşa învăţători, să 
aibă sate cum au ajuns a fi Măineştii? Uite, să vă 
mai spun şi dumneavoastră, pe scurt...
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Trecură lângă o fereastră şi Prefectul îi arătă toata 
cestiunea.

— Orice mi-ai spune, Dănăriciule, învăţătorul d'umi- 
tale e un mare ticălos ; vânează popularitatea şi o să 
stârniască între {ărani nemulţămiii... O să mă ocup 
de aproape de lucrul acesta.

Deputatul Loza, prieten cu Dănăriciu, veni şi-l luă 
de-oparte :

— Ştii că anfagoniştii noştri s’au pus pe lucru?
— Ştiu ; m’ara lovit de opera dumnealor...
— Dar nu ştii poate de unde şi cum, aşa de odată, 

pornirea asta împotriva ta ?
— Vor să demisionez.
— Este şi aceasta ; dar s’a amestecat jidovimea, 

dragă, şi oarecare sume au circulat...
— Ce spui ?
— Tu pleci deseară?
- Plec.

. — la pune-te şi află ce face Feldea? —
— Feldea? Dar el e botezat.
— Nu fii naiv. Botezat cu pielea. Ia-1 din scurt, 

îţi spuiu.
— Bine că m’ai prevenit.

Dănăriciu porni la Fălticeni adânc mâhnit : da, eră 
foarte aproape de adevăr că jidovimea să se fi pus 

. de-a curmezişul.
— Trist, îngrozitor de trist ca in ţara asta Sc. .ie 

români cari să se lase a fi plătiţi, pentru a lucră îm
potriva neamului lor şi mână în mână cu ovreii, 
pentru operă de distrugere, — îşi ziceă Prefectul pé 
când trenul îl depărta de Capitală.

XVII
8 Ianuarie, 188... 

Nissa, otelul Beau-Séjour.
Iubite Domnule Cozmin.

„Eră de datoria mea £ă-ţi scriu, întru cât ne des- 
părţisem, la plecarea mea din ţară, în anumite condi-
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ţiuni, care dacă nu puseseră între noi răceala, dar ov 
stânjinire de sigur.

„Scumpa mea Marioara mi-a destăinuit că ţi-a scris : 
prin urmare ne cunoşti bucuria cea mare : însănăto
şirea iubitei Mărgărinta.

„Dumneata te-ai ţinut de cuvânt, iar dacă ai scris, 
mi-ai scris mie, când de drept se cuveniâ să-i răs
punzi Marioarei.

„Iţi mulţămesc pentru frumoasa dumitale scrisoare 
în care cu plăcere am recunoscut inima adevăratului 
prieten şi mâna artistului ; îţi mulţămesc pentru tot 
ce-ai făcut în Măineşti : văd că ai avut dreptate cu 
teoriile dumitale, care, s'au dovedit minunate şi bine 
făcătoare.

„Mergi înainte, pe deplin încredinţat că sunt • cu 
sufletul întreg pentiu opera dumitale; aceasta ţi-o 
voiu arătă şi prin fapte, la sosirea noastră, căci unui 
om de fapte ca duinnea'a, cu fapte se voibeşte'; nu
mai în sensul acesta se poate dă o valoare cuvintelor 
de aprobare.

„Doamna Cozmin, mumă exemplară în iubirea ei 
pentru dumneata, şi în chipul cum te înţelege şi te se- 
cundează, este adeseori subiectul convorbirilor noastre ; 
îi muJţămim cu toţii pentru dulcea dragoste ce ne 
poartă şi pentru salutările ce ne-a trimis.

„Uneori, în frumuseţea acestor ţărmuri înfloritoare, 
ni se ivesc serile dda Măineşti când ne desfâtam ochii, 
privindu-vă înţelepţi, harnici şi mari în prietenia dum
neavoastră ; — sufletul, ascultându-vâ ; pe doamna 
Cozmin în párttá ce lua la vorba noastiă, pe dum
neata în desfăşurarea măreaţă a planurilor dumitale 
şi în negrăit de plăcutele accente ale arcuşului du
mitale măestru.

‘ „Desigur că nu este departe timpul când vom rtavea 
muJţămirea din nu tocmai depărtatul trecut, — şi de 
astă dată cred, cu totul in alte relaţiuni, deoarece 
ne cunoaştem pe deplin şi nc-am dat dovezi că ştim 
să ne apreciăm.

„Rugâudu-te sâ arăţi doamnei Cozmin respectuoa
sele salutări ale Mărgărintei şi ale mele, dau cuvântul,
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Marioarei, ceeace înseamnă că aderez Ia tot ce va 
seri dânsa.

„Cu toată afecţiunea 
Jacob Avenian*,

„Scump şi mult dorit amic,
„Nu ştiu cum să încep, — ca în totdeauna când 

inima îmi e atât de plină de mulţămire, încât aşi voi 
să spun de odată tot ce am de spus, — şi aceasta, 
vezi, ntt-i cu putinţă.

„Mai întâiu, am avut vizita domnului Mihaiu Rop- 
niţa, care, supt cerul limpede al Nissei, a avut ne
norocirea să vadă toate în negru : tata i-a tăiat pofta, 
adecă i’a făcut să înţeleagă ră... sunt prea nepotrivită 
pentru domnia-sa.

„Bietul... copil, a plecat şi ne-a lăsat, p° mine mai 
ales, cu lacrimi de bucurie pe obra^ iar marea tot 
baie ţărmurile cu valuri, cerul tot limpede este... Ni
mica nu s’a schimbat în vesela natură.

„Ba nu, mint: s’a schimbat inima mea... căci şi ea 
face parte din natură.

„Se ştie pe deplin liberă, se ştie învoită şi de scumpii 
părinţi, să-şi viseze fără nici o împotrivire 'visul de 
odinioară care este de azi şi de totdeauna...

„Adecă „de totdeauna“ până la întoarcerea în ţară, 
când, o păsărică albă mi-a spis, că va lua minunata 
formă a împlinirii...

„Ah! Doamne cât sunt de nerecunoscătoare! Ce 
fel de formă să fie oare aceea?

„Trebue să fie frumoasă însă, judecând după dorul 
meu de a ajunge la ea, — după mulţămirea ce mă stă
pâneşte când mă văd cu siguranţa de a ajunge.

Am primit din Paris delà domnul delà Taille 10 
exemplare din fiecare din compoziţiunile dumitale : ce 
frumos sunt tipărite. Iţi trimit cinci din una şi cinci 
din alta... Parte dreaptă.

„Maiorul Camerolies scrie tati că şi concertul La 
moureux le va executa.

„Iţi trimit de asemenea opt critice din cele mai
16
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importante ce mi-a trimis domnul delà Taille. Sunt . 
unanime în a recunoaşte, dragă amice, valoarea ar- • 
tistică a operelor dumitale şi-ţi prezic un mare succes 
ca scriitor de operă.

„Pe când dar o operă?
„După ce mă voiu întoarce ? Nu-i aşa ?... Ghiceşti 

pentru ce?
„ O ! nu ! nu ghici încă, fiindcă mor de bucurie... 

Iartă-mi asemenea porniri, dragă amice.... Sunt o ne
bună şi jumătate...

„Ştii că de când sunt aşa de veselă cântăresc mai 
mult ?... O ! n’o să mă mai cunoşti când mă vei vedea... 
Tata râde de mine că m’am făcut urâtă... Dar ca să 
nu crezi aşa glumă, mi-a dat voe să-ţi trimit portretul 
meu... Te rog, să-mi spui cum îţi voiu părea...

„Mama zice că am şi îmbătrânit. Se poate. Mai de
grabă îmi vine a crede. Am şi găsit trei fire de păr 
alb... Trei, dragă amice !... Dar tot maica mea cea 
dragă mi-a spus că e ninsoare de primăvară... Eu 
vreau să fie a norocului... care ne aşteaptă... pe... 
pe... toţi..

„Iţi mai trimit nişte vederi din Nissa. Unde vei 
vedea puncte roşii, să ştii că pe acolo m’am plimbat 
în cea mai scumpă întovărăşire : a gândurilor mele 
pentru dumneata...

„Am fost şi la Monte-Carlo... da, vei vedea... Să nu 
te sperii însă : acolo am avut... numai emoţiunile al
tora şi pe ale mele proprii în sala de concert.

„Vai, dragă amice, cât este de mare neghiobia o- 
menească : să fiu eu sigur că Banca de joc e făcută 
în folosul acţionarilor ei, şi să dau tot, tot ce am, cu 
o patimă care se aseamănă nebuniei 1 Ba după bani, 
să mai dau şi vieaţa, pe care s’o judec sarcină, fiindcă 
nu mai am parale! Vezi, asemenea lucruri nu le 
înţeleg.

„In ziua când ne-am dus, scoteau din mare pe un 
biet tânăr american, care se aruncase în valuri, fiindcă 
pierduse tot cu ce venise.

„Mormânt de aur este Monte-Carlo acesta. Pentru 
ce parcul minunat, şalele pline de picturi de artă şi
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chiar aceste concerte splendide din fiecare Joi ?
„Pentru ca prin ele sa atragă Ia concertul mone

delor de aur şi al făşâitoareîor hârtii de bancă?
„E frumos şi e îngrozitor ! *
„Wilhelmina a pus pe numărul 13 şi a câştigat 36 

napoleoni... şi erâ veselă de isprava asta! Am certat-o... 
şi am iertat-o...

— „Dar nu mă mai prinde pe acolo“ mi-a zis.
„Mâine plecăm la Marsilia şi apoi, la întoarcere“, o 

să ne oprim Ia Toulon, Ia San-Rafaele şi la Cannes : 
aci o să stăm vre-o săptămână, ca să vedem toate 
împrejurimile şi insulele.

„Te rog caută în calendarul pe fanul acesta nou: 
nu cumva lunile de iarnă vor fi având mai mult de 
31, 30 şi 28 de zile? Asemenea lucru nu mi-ar plăccă. 
Oricum, Aprilie va intra în ţară odată cu noi...

„Sărutări de mână scumpei noastre mame Cozmin... 
O doresc, o doresc... o doresc...

„Dumitale inima, cugetul, vieaţa...
„Marioara“

Cozmin sărută aceste din urmă rânduri cu lacrimile 
în ochi.

— De astă dată nu ne mai putem teme de nimica, 
zise doamna Cozmin, îmbrăţişându-şi pe Victor şi să- 
rutându-1...

— Atât de mult m’a încălzit şi m’a înduioşat scri
soarea asta, mamă, încât îmi vine să zbor într’acolo...

— Ai face-o Victore?
— Da, mamă. Sunt întinerit, sunt nebunatec, sunt 

copil... de fericire... Dar mă opreşte datoria... Mă o- 
preşte acel : „mergi înainte“ al lui Avenian...

Cum se întoarse Prefectul Dănăriciu la reşedinţă, 
chernă pe un om al lui de încredere, — un fel de 
face toate“ şi „nu isprăveşte nimic“.

Până să-l urneşti şi să-l pui pe lucru, îţi trebuiâ 
multă trudă ; dar când se înfigea, apoi mai harnic, 
mai şiret şi mai izbândilor, puţini ca el !

Cătinescu trăiă cu te-miri-ce şi mai nimic : mai 
mult din dărnicia câtorva case boereşti; eră cinstit
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însă : nu s’ar fi pus cuiva îndemână pentru vre-o 
treabă crucişă, doamne fereşte !...

— Ascultă „Tembelaki“, îi zise Prefectul, cum îl 
porecliă el în chip familiar, — să te faci luntre şi punte 
şi să-mi afli ce urzeşte jupăn Feldea botezatu. Eu bă
nuiesc că umblă cu jidovimea cealaltă din judeţ, să 
sfănţuiască pe nişte „de-ai noştri“, deputaţi şi sena
tori, pentru a-i face să loviască în Cozmin, — îl ştii 
tu... şi în mine...

— Aşa li-i vorba, răspunse Cătinescu, scărpinân- 
du-se după urechi. Apoi lasă că eu li-s naşu !

Cinci, şase zile nu mai dădu pe la Prefect.
Intr’o bună dimineaţă însă îşi ivi nasul în înlrcdes- 

chizătura uşii biuroului prefectoral şi prezentă cuveni
tele „sărutări de mână“, din vorbă, Prefectului care şi 
sări din loc, lacom de veşti.

— Ei, Tembelaki, cum e? Albă ori neagră?
"— Albă pentru „ceia“, că şi-au uns osia; neagră 

pentru noi, că poate ne or vârî în vre-un chichion...
— Ce spui tu, Tembeleo?
— Uite chiar aşa. Şi şezu. Apoi, dacă mi-ai dat 

poruncă, începu Cătinescu, mi-am făcut de cale pe 
urma iepurelui botezat... şi Fam prins la hotarul mo
şiei a doi jidovi... spre cea margine dinspre Neamţu. 
Ce-arn făcut, ce-am dres, iacă ahat-am că Feldea 
strânge „mumbaşiri“ (aşa ziceă e! banilor de aur) delà 
jidovimea judeţului... Şi m’am făcut pe urma boteza
tului până la Fălticeni’, şi l’am văzut că intră la Du- 
vid Hascal, mă rog dumitale, Ia bancher. Şi Fam 
aşteptat pân’o ieşit şi iar m’am ţinut de umbra lui... 
până ce Fam dus la gară, ieri seară, şi Fam pornit la 
Bucureşti.

A ! va să zică a pornit-o Ia Bucureşti ?
— Să numere „mumbaşirii“, fireşte
— Să mi, te porneşti şi tu diseară la Bucureşti...
— Da ru m-oiu rătăci ?
— Ţi-oiu dă scricoare către Loza.
— Dipotatu? Bine. Şi ce să fac la Bucureşti?
— Să mi te plimbi pe urma botezatului şi să afli 

cum îi merge sănătatea pe-acolo...
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— Am înţeles...
— Să vii pe-acasă să-ţi dau parale...
—■ Şi asta am înţeles-o...

La trei zile după plecarea Iui Cătinescu, poliţaiul 
veni şi aduse prefectului ştirea că un inspector şcolar, 
domnul Stratomir, sosise la prânz cu trenul şi plecase 
repede, cu sania pregătită de revizor, în judeţ, să facă 
o anchetă...

— Bine, răspunse prefectul, şi telegrafiă imediat 
sub-prefectului Eustaţiu să se ducă la iVlăineşti numai 
decât şi să-i raporteze, în persoană, ce .anchetă face 
acolo un inspector şcolar, li trecuse repede prin 
minte că ancheta putea fi în contra lui Cozmin.

XVIII
Părintele Stratomir avii de astă dată fericirea să-şi 

vadă fiul intrând în casă şi trăgând la el în gazdă, 
pe ne poftite.

— Da cum de te-ai rătăcit pe Ia noi, acum în puterea 
iernii, Dinule mamă, îl întrebă mereu preoteasa, să- 
rutându-1 şi desmierdându-1 pe păr.

— Am fost în inspecţie prin Fălticeni şi m’am a- 
bătul să vă văd, fiindcă mi-eră dor, — răspunse el 
cu acea silinţă care caută să îndulciască glasul şi să 
dea cuvântului căldura unui sentiment ce ar există.

— Doamne, cât de bine ne-ai făcut, repetă preo
teasa, cum eră obiceiul ei, şi-şi ştergeă lacrimile cu 
dosul mâinilor.

— Ei, ce mai este pe la dmnneavoastră, tată, întrebă 
Dinu, rezemat cu spatele de sobă, în timp ce motanul 
favorit al casei i se petreceă pe la picioare, răsfă- 
ţându-se cu torsul.

— Ce să fie, tată? răspunse părintele, cu ochii 
înecaţi în întreaga fiinţă a fiului, şi luminos de bucu
ria sufletului : întâi şi întâi sănătate, din mila Dom
nului, apoi belşug cum n’au mai văzut Măineştii şi 
iară şi iară luminoasă străduinţă, spre folosul sufle
telor, a omului ce ne-a dăruit Dumnezeu,,.



N. Rădulescu-Niger. 366

— De cine vrei să vorbeşti, tată ? Care-i omul a- 
cela? întrebă, încruntând sprâncenile..,

— Cum, tată, ai uitat de atunci delà „premii“, grăi 
părintele, surprins de mintea scuită a odorului său. 
Cine Ta văzut peCozminşi nu s’a minunat? cine l’a 
auzit grăind şi l’a mai uitat ?

Domnul inspector avu hohot de râs, fals ca pe o 
strună rău acordată ; apoi, cu zâmbet foarte dispre
ţuitor, ce se restrânse şi în priviri, începu :

— Cozmin al dumneavoastră ? Un „şarlatan“ care vă 
fură ochii, ca la copii, cu jucărele frumoase dar lesne 
de rupt ; un blestemat care, chip, face de toate şi nici 
pe una cum trebue, iar cât priveşte şcoala, iese din 
program, încarcă mintea copiilor cu bazaconii, cu ni
micuri, şi zice că încalecă pe progres... Ia lasă, tată!

Părintele par’că picase din cer, aşa căuta la fiu- 
său, de uluit, de încremenit.

— Dumneata, lată, graeşti aşa? Dumneata Dinule 
tată ? putù el să şoptiască : glasul ii era par’că su
grumat în beregată.

— Tată, eu vă dau drepîate de altfel : dumneavoastră 
sunteţi oameni buni dar naivi, adecă lesne de amăgit. 
Noi la Bucureşti, unde se strânge tot ce este mai învăţat 
şi mai deosebit în ţara asta, judecăm altfel, vedem 
drept, cântărim bine pe acela ce s’ar înfăţişa cu idee 
nouă... Noi, deci, I’am văzut, Tain cântărit, Tarn jude
cat şi am venit să-i fac o cercetare, de o să-i meargă 
fulgii... „Şarlatanul“ I

— Veţi fi având pe acolo multă învăţătură, tată, răs
punse bătrânul, mâhnit, dar n’aveţi inima cu ochi... 
Aveţi vorba mândră, dar nu se lipeşte ; nu scapără 
din graiul vostru lumina priceperii pentru noi... Mă- 
tincă aţi ajuns că nici nu ne mai cunoaşteţi, pe noi 
delà ţară: nevoile noastre nu mai sunt şi ale dum
neavoastră... Noi suntem proştii cari trebue cârmuiţi 
după poftele dumneavoastră boereşti...

Ce-i drept că domnul Dinu Stratómir nu mai stătuse 
la vorbă cu părintele, cu tatăl lui uitat ca fire. Acuma, 
fiindcă nu eră dobitoc ci numai înfumurat, pricepu 
pe părintele căruia îi dase calitatea de incult şi'se 
ruşină pentru câteva clipe...
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— Să nu care cumva să faci vre-un rău lui Cozmin 
al nostru, Dinule tată, că mi-e teamă să nu te ajungă 
mânia lui Dumnezeu.

— Eu o să-mi fac datoria, tată... Am un post în
semnat şi sunt trimis să cercetez: trebue să fiu la 
înălţimea încrederii Ministrului meu...

— Ştiu că n’o să vezijuai rău ca revizorul dum
neavoastră...

— Revizorul ! un prost... un om care se aprinde 
fără să judece adânculTIucrurilor...

— Dacă-i prost, de ce-1 ţineţi mai mare peste în
văţătorii judeţului ?...

— Apoi, adese ori, tată, pe lângă cei buni se stre
coară şi proştii...

— Dumnezeu să vă înţeleagă şi să vă aleagă... Dar 
cât e vorba pentru Cozmin, de-i vei face vre-un rău, 
Dinule tată, să ştii că o să-mi laşi în inimă un fier ars 
în foc: gândul că dumneata, „odrasla“ mea ţărănească, 
a năpăstuit pe ţărani, căci nu le-a mai priceput nevoile 
şi pe un propoveduitor inimos al lor...

Şi bătrânul preot, clătinând din capu-i nins de ier
nile vieţii, păşi în tindă.

— Da ce ai cu Dinu, părinţele, ii şopti preoteasa cu 
destulă supărare în blândeţa glasului.

— Hei, preoteşică dragă, răspunse preotul, — a să
rit mătincă prea departe aşchia de tulpină... Dinu nu 
mai este al nostru... Ni l’a înstrăinat măririle deşarte...

Părintele ieşi să se răcoriască o leacă : i-ardea o- 
brajii, i-ardea tot trupul, iar mâhnirea îi luâ pu
terile.

Preoteasa intră şi-l găsi pe Dinu cu capul în mâini.
— Da nu lua seama părintelui, Dinule mamă, că- 

are şi Sfinţia-sa ale Sfinţiei-sale câte-odată...
Dinu căută la orariu fârâ să răspundă: erau 3x/a.
— Mă duc la şcoală, mamă, că am treabă. Să fie 

gata masa mai din timp, că am mâncat puţin şi rău, 
pe drum...

— Dragul mami 1 câtă osteneală şi ce traiu rău pe 
sufleţelul lui... Lasă mamă, că o să-ţi facă mama o 
masă bună să uiţi cele petrecute.
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V

— Domnul inspector Stratomir potrivi ‘ntr’adins aşa 
în cât s’ajungă către capătul orelor de clasă.

Cozmin făcea lecţiune de aritmetică cu clasa a IV, 
când intră inspectorul. Elevii se ridicară repede ; în
văţătorul, nerecunoscându-1 încă şi luându-1 drept 
sub-prefectul nou, îl pofti să şadă şi urmă mai de
parte cu ascultarea: pusese o problemă şi elevul o făcea, 
arătând pentru ce lucrează în felul acesta. Se vedeâ 
din raţionamentul copilului priceperea lui şi metodul 
bun al învăţătorului.

— Bine, zise Cozmin, după ce termină copilul.
— Mă rog, domnule învăţător, îmi daţi voe să întreb 

şi eu? zise inspectorul cu glas cam aspru, cu oare
care mutră mai să-i zici obraznică.

Cozmin se uită lung şi ciudat: atunci îşi aduse a- 
minţe cine puteă fi. Nu se turbură însă şi-i răspunse 
să poitiască.

Dinu chemă rând pe rând mai mulţi elevi, puse în
trebări în chip pieziş, pentrii cele mai simple opera
ţiuni, se întinse asupra geografiei, istoriei, religiei, 
gramaticei, — suci şi învârti pe cât se pricepu, cu în
cordare de voinţă, bună pentru cea mai serioasă cer- . 
cetare, — şi nu avù cum să facă nici cea mai mică 
observaţiune. Când întindeâ o cursă elevului negându-i 
exactitatea răspunsului, — elevul cătâ drept în ochii 
lui, şi ţinea cu energie că erâ aşa cum spunea el, fără 
să aibă sfiala nesiguranţei.

Cei din clasa III şi a IV-a îi şi argumentau cu 
limpezime că nu puteă fi altfel, — în acele cestiuni 
în care încăpea argumentarea.

In aceşti copii eră putere de vieaţă, vioiuciune, in
teligenţă' setea de-a şti şi ambiţiunea de-a fi bine, că 
orb să fi fost la minte şi tot ţi-ai fi putut dă seama 
că acestea, dacă erau fireşti, apoi şi profesorul eră, 
fără doar şi poate maestrul care se pricepea să Ie 
deştepte, să le formeze şi să dea unor asemenea în
suşiri avântul spre plinătatea înfloririi lor.

Totuşi domnul Inspector sta posomorât şi rece.
— Dă drumul copiilor, că am de vorbit cu dumneata, 

fi zise după ce se satură de examinat.
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Cozmin le făcîi semn, ridicându-se de pe catredă : 
un copil din clasa Il-a spuse rugăciunea rar, cu bună 
accentuare, — apoi toţi ieşiră într’o rânduială vrednică 
de laudă.

Nu-şi putea lămuri Cozmin ce puteă însemna mutrele 
domnului Inspector şi asprimea glasului, lucru ce nu 
văzuseră la eJ, elevii lui.

— Domnule îuvăţător, începu domnul Stratomir în
dată ce trecură în cancelaria şcoalei, — observ oare
care bunăvoinţă la copiii dumitale, dar nu mă pot 
opri de-a nu-ţi spune că programul e prea încărcat 
pentru mintea lor crudă, aşa cum îl faci dumneata...

— Vă pare una ca asta, domnule Inspector?
— Nu-mi pare, răspunse cu asprime, este precum 

am constatat...
Cozmin tăcu, surprins. Văzit că i se caută vină cu 

ori ce preţ, şi aşteptă urma.
— La ce oiă ai intrat în clasă ?
— La două şi eră să ies la patru, dacă nu aveam 

onoarea inspecţiunii dumneavoastră, răspunse Cozmin 
cu linişte...

— De sigur că aşa e scris în regulament : cine 
însă te poate controla ?

— Conştiinţa datoriei mele, delà care nu mă de
părtez nici o clipă...

— Ia să văd condica de prezenţă şi dosarele...
— Poftim
Nimic de obiectat şi aci ; cu toate acestea sprincenile 

rămâneau încruntate.
— Condica „de inspecţiune ?
— Supt cotul dumneavoastră...
Stratomir citi, pe câteva foi, cu speranţă să găsiască 

ceva... Nimic, nimic de imputat... „Dobitocul“ de revizor 
eră, din contra, prea încântat...

— Mă rog, dumneata mi se pare, ai şi alte ocu- 
paţiuni în sat...

— Da, domnule Inspector.
— Incompatibile, cu postul dumitale de învăţător.
— Incompatibile, nu, dacă’mi daţi voe, întru cât 

folosesc desvoltării elevilor ce au terminat clasele şi
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nu se mai duc la oraş.. Dăunătoare mersului şcoalei, 
nu, —- întru cât ele sunt în afară de orele de clasă...

— Susţiu că sunt incompatibile, deoarece faci pe 
arendaşul moşiei proprietăreşti. Contractul e făcut pe 
numele dumitale şi în numele sătenilor. „Or“ un în
văţător nu poate fi şi arendaş. Ai deschis o casă de 
bancă, poreclită populară „Or“, un învăţător nu poate 
fi şi bancher, director de bancă...

— Dumneavoastră, susţineţi, domnule Inspector, 
fără a dovedi...

— Cum ? ce vorbă e asta?
— Eu, — urmă Cozmin cu linişte, susţiu şi vă pot 

dovedi că nu sunt nici arendaş, nici director de bancă... 
Dau sfaturile mele sătenilor şi ei le urmează...

— Aci am vrut să vii : dai sfaturi... Ştii dumneata 
domnule, că sfaturile de-felul acestora cuprind idei 
subversive?... Ştii că dumneata provoci o mişcarepe- 

- riculoasă, de oarece nici peste un secol ţăranii nu vor 
puteâ pricepe şi pune în practică ideile dumitale ? Ei 
se sprijină pe o umbră; dar fiindcă şi o umbră le 
pare lurffinoasă, în. simplitatea lor, ca să nu zic mai 
mult,—aleargă la ea şi, de oarece ordinea actuală de 
lucruri nu-i poate ajuta la asemenea năzuinţă, pen
tru care nu sunt pregătiţi, — iată-i gata să stiige că 
sunt năpăstuiţi, ba poate să se şi răscoale? Apoi 
faptă de om cu toată cumpăna minţii, este fapta dc 
a porni sate întregi spre răzvrătire şi a creiă guver
nului dificultăţi supărătoare?

— Daţi-mi voe vă rog...
— Nici o voe... Văd ce faci şi sunt sigur unde-o 

s’ajungi. Ca particular, şi guvernul tot poate să-ţi zică : 
destul mă rog, cu .utopiile dumitale ! Cu atât mai mult 
are dreptul să-ţi zică fiind-că eşti învăţător..

— Cu toate acestea dacă aţi bine-voi să vă oste
niţi întru ale cercetă de aproape toate? zise Cozmin 
cu uşor zâmbet ironic.

— E de prisos, domnule şi deci, în numele Minis
terului, îţi ordon să nu te mai ocupi de toate come
diile dumitale de reformator social... Iţi c!au acest 
avertisment verbal... şi sper că te vei conforma în
tocmai...
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II salută uşor cu mâna şi ieşi,'lăsând pe Cozmin 
uimit pentru câte-va clipe...

Acesta ridică din umeri şi intră iarăşi în sală unde 
îl aşeptâ clasa de cor.

Domnul Stratomir, cobora repede fără să iârseama 
subprefectului, care, înconjurat de primar şi de con
silieri, privia de pe prispa primăriei, la el...

Sătenii aceştia pricepeau că se petrece ceva neobiş
nuit, mai ales după întrebările subprefectului, care, 
venise foarte preocupat; şi se întrebau din ochi, ce 
putea fi ? Ce era cu învăţătorul lor oare ?

Subprefectul se luă pe urma Inspectorului la casa 
părintelui Stratomir.

— Să mă aşteptaţi aci, le zisese, — şi consilierii cu 
primarul, privind la şcoala luminată, de la care se 
auziâ glasurile corului, — nu îndrăzniau să-şi spue 
gândul.

In sat începuse liniştea de seară pe un minunat 
timp senin şi geros.

— Ce*o fi vrând domnu cela Inspector, cu Cozmin 
al nostru ? grăi în cele din urmă primarul.

— Şi doar e feciorul părintelui Stratomir... zise un 
consilier.

— E-hei t cam departe-i mătincă griva de iepure...
oftă altul. _ , *

— Şi domnul subprefect apoi, n’aţi văzut în ce chip 
a întrebat de Inspector?

— Măre, când îi mult bine pe român, vine iute, aşa 
ca din senin, şi nor de pagubă... Cine ştie ce le-o fi 
trăsnit prin minte celor mari, că delà dânşii ne vin 
nevoile.

— Amîi, ce-o fi, om vedea.... Ia haideţi în-întru să 
aşteptăm pe domnul subprefect. Parcă-i mai om, ca 
Latici cela...

— ‘Arată după chip...
— Numai după gând nu-1 ştim încă.
— Aşa-i bre ! 11 schimbi de rău, pe unul, şi iei pe 

altul... mai breaz...

?

Părintele Stratomir ieşi să vadă cine-i umbreşte la 
poartă.
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— Sunt sub-prefectul cel nou, Eustaţiu.... Aşi dori
părinte, să vorbesc cu domnul Inspector şcolar, Stra- 
tomir.

— Poftim, poftim taică... Uite chiar acuma a intrat 
şi-i gata să stea la masă... Fii bine-venit şi la masa 
noastră...

— Mulţămesc, părinte, mulţămesc Sfinţiei tale de 
bună primire.

Domnul Inspector salută cam cu obişnuita-i trufie pe 
sub-prefect. Părintele, după o clipă de privire, simţi 
că-i este la inimă băeatul ăsta de sub-prefect, tânăr 
şi cu chipul deschis, prietenos.

. — Am venit în inspecţiune pe la Măineşti şi dacă
am auzit că sunteţi şi dumneavoastră aci, domnule 
Inspector, am dorit să vă cunosc şi să vă prezint oma
giile mele... îi zise Eustaţiu, cu politeţă supusă.

II cântărise dintr’o aruncătură d-e ochi şi voiâ să-i 
bată în strună, ca să-I poată cumpăra. Când văzii 
că e băiatul părintelui, îşi complectă ideea despre 
acest copil de ţară, că ajungând la o treaptă anume, 
se socotiâ personagiu ilustru şi trata prea de sus... 
pe cei mai de jos puţin...

In timpul mesei avu destulă ocaziune apoi să-l 
vadă cât erâ de vanitos, de încrezut în sine şi cu ce 
paradă de seriozitate discută. Avea cunoştinţi, dar le 
desfăşură incomplect şi prea în chip peclantesc, im
punând cu orice preţ părerile Iui şi înlăturând discu- 
ţiunea prea întinsă când vecleâ că-i lipsesc argumen
tele.

După masă, părintele îi lăsă singuri ca să-şi bea 
cafeaua şi să fumeze,— ceeace prii sub-prefectului.

Ca sub-prefect nou, deschise vorba aşa încât să 
afle lămuriri asupra oamenilor localităţii.

In chipul acesta făcii pe Stratomir să înceapă a 
vorbi de Cozmin ca să ajungă la proprietarul absent, 
şi de proprietar, ca să urmeze numai despre Cozmin, 
asupra căruia tăbărî cu toată- furia.

— Am să fac raport de destituire, termină teribilul 
. Inspector, fiind că asemenea oameni sunt periculoşi, 

nenorociţi, pentru ei şi mai ales pentru ceilalţi, într’un 
mediu ca acesta de la ţară,..
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Sub-prefectul, care cunoşteâ întru câtva prietenia 
Prefectului pentru Cozmin, se păzi să aprobe ori să 
dezaprobe pe Inspector, — ceea ce făcii pe acesta 
să-l socoată de prost şi să-şi zică în gând că de
geaba îşi pierde vremea cu „secătura“ de sub-prefect.

Aşa, cătă să-l facă să înţeleagă că I’a plictisit destul 
cu prezenţa lui.

Eustaţiu înţelese şi plecă îndată Ia primărie, iar 
de acolo la Fălticeni ca să ducă prefectului rezultatul.

XIX

Domnul Iancu Feldea, nu-şi pierdea timpul în zadar, 
la Bucureşti.

El mfvi ales umbla să dobândiască sprijinul unui 
puternic stâlp al partidului, un fost Ministru şi acuma 
deputat.

Acesta, din Muntenia, nu prea se ostenisé a cu
noaşte ce înseamnă „cestiunea evrejească“, mai cu 
seamă în Moldova, şi erâ dacă nu amic al evreilor, 
dar aproape indiferent cu neîncetata lor cucerire eco
nomică.

El erâ „omul“ de partid cu pătrundere în sforăria 
politică, pe care, o trăgea cu îndemânare de meşter ; 
ştia să culeagă foloase personale de pe urma pozi- 
ţiunii lui în partid, iar când zicea un cuvânt, cuvântul 
trăgea de partea lui, în cumpăna chestiunii.

Ştia dar Iancu Feldea Ia cine să se adreseze şi pe 
cine să măguliască, cu priceperea şiretului ce’şi pune 
masca umilirii ; mai ştia apoi cum să strecoare filonul 
de aur, ca să nu semene a cumpărare şi vânzare, 
favoarea şi serviciul.

Lui Melinoreanu îi încredinţă dar, Feldea, delicata 
cestiune a mazilirii Prefectului care, favorizâ pe faţă, 
periculoasa mişcare socială pornită delà Măineşti.

Pe de altă parte în casa unui gazetar evreu, încercă 
să găsiască pe acei îndrăzneţi şmecheri cari să pro
voace în adevăr o răscoală a Hârtopenilor şi a Ra- 
nomireştenilor, Ce i trebuiă cu orice preţ.

Nicu Ştupeanu — din Natan Schlessel, — eră utţ
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„tip“ în gazetărie. începuse prin a nu termină liceul 
şi a se lipi pe lângă o administraţiune de ziar, ca 
ajutor la expediţiune. înzestrat cu voinţă, dacă nu cu 
multă şi aleasă deşteptăciune, înarmat cu acea pornire 
josnică* Ia linguşire, umilire şi Ia răbdarea tururor as
primilor şi batjocurilor, năzui a se face trebuincios 
şi izbuti.

Aşa, delà expediţiune trecu la corectura unei părţi 
a ziarului ; şi aci, fiind în pragul redacţiunii, da ajutor 
şi la „ledactarea cu foarfecele“ a ştiriior mărunte. Ba 
uneori, când unii din redactori, se lăsau cam pe tânjală, 
Nicuşor Stupeanu se oferiă, cu zâmbet dulce plin de 
umilinţă şi de „rogu-mä“, să le facă el azi un articolaş, 
mâine un „entre filet“, un ecou şi altele.

Dacă văzu că se prinde, începu să aducă în buzunarul 
modestului său „sacou“ câte un articol* semnat c’un 
şi mai modest pseudonim, — şi articolul, tot din 
cauza lenei domnilor redactori, eră primit cu „bravo“ 
încă...

Năzuinţa lui Nicuşor începu să ià ton mai ac
centuat : vorbia mai cu libertate în redacţiune, totuşi 

'făcând treaba şi pe la administraţiune : discută chiar 
cu domnul redactor „en chef“ şi’şi învoiă să-şi spue 
oarecare modeste păreri asupra'Gestiunilor la ordinea 

. zilei.
— E deştept, Stupeanu..., zicea un redactor.
— Şi aduce bine din condeiu, ziceă altul....
Iar urechile lui Nicuşor creşteau de bucurie. Ţinta 

lui se apropia. Dar cum să pătrundă de-a binelea în 
cetatea Redacţiunii, ca egal cu ceilalţi ?

Făcu ce făcii, şi, vârându-se bine pe supt cămaşa 
primului redactor, aducându-i anume servicii şi p’acasă, 
acesta se supără într’o zi pe un lenevos, cam poet 
din firea lui, şi-i dădii paşaport de la gazetă : intriga 
lui Nicuşor izbutise ; eră acum „redactor“ şl el...

De aci, umilii în faţă şi săpând pe dedesupt, luă 
locul altuia mai bine plătit şi în locul ce lăsase putu 
să vâre pe alt ovreiaş...

Acum, când îi făcu cunoştinţă Feldea, eră el, — 
Nicu Stupeanu, — mai prim-redactor decât primul
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redactor, factotum la un ziar „independent“, bine cu 
deputaţii şi cu senatorii de orice partid răţoindu-se 
cu mutră de puternic în Statul liber al părerilor, — în 
Gazetăria Ţării.

Unde trebuia, pe unde ştia că o să-i pice în guşă 
ceva, eră tot umilitul ; unde ţinea să i se treacă, era în
datoritorul mărinimos ; unde era vorba de bârfit, erâ 
teribil la condeiu.

Aşa, într’un ziar fii într'o zi arătat că era corespondent 
anonim al unui ziar jidovesc din străinătate, în care 
se spuneau defaimele cele mai uricioase la adresa 
românilor, şi mai ales în atitudinea lor faţă cu evreii.

Nicuşor răspunse cu obrăsnicie neruşinată ; fără să 
aducă vre-o dovadă de desvinovăţire, înjură pe autorul 
articolului. •

Se făcii tărăboiu mare şi el fu silit să părăsească 
gazeta de partid şi să treacă Ia aceasta, independentă !

Aci iii şi eră la largul lui, de oarece se afa în 
clement aproape jidovesc ; aci îl găsi Iancu Feldea.

In camera-salon a domnului Nicu Stupeanu, — în 
care cuconul Iancu, mare proprietar, dădea nici mai 
mult nici mai puţin de‘câţ şampanie,— se aflau:

Zaharia Moriţeanu, ziarist, un prichindei slut şi cu 
ochelari, — cu râs sgomotós şi fals : Ignat Reitman, 
alt ziarist, coleg al Iui Nicuşor, — figură plăcută, drăguţ 
Ia vorbă, bun anecdotist; Alfons Spireanu, reporter- 
foiletonist, adecă umbla după ştiri şi traduceâ pentru 
catul de jos al ziarelor; eră apoi Moise sau Mişu 
Degeţeanu, „eminent critic“ de orice, totdeauna însă 
anonim ; putea să batjocoriască toate şi să nu sufere 
nici o atingere. Câţi din cei înjuraţi nu-i strânseseră 
mana, lăudaţi cu viu giaiu în faţă !...

Când îi găsim cu paharele în mână, cestiunea de 
la Mâineşti eră déjà discutată.

Cei de pe la gazetele partidului guvernamental îşi 
luaseră sarcina să strecoare măcar un articolaş, cu 
privire la „agitatorul contra evreilor“ din Suceava, — 
întorcând cestiunea pe dos.

Cei dc-la gazelele opoziţioniste, îşi luaseră asupra 
să loviască în guvern, tot pe tema aceasta, însă cu 
privire Ia Prefectul care ţinea cu agitatorul.

f
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Nicuşor, şi făcu îndată scheletul unui articol în 
care „ziarul său“ ca ziar independent, cereâ socoteală 
Ministerului Instrucţiunei că ţine învăţător pe un anti
semit „care, vorbeşte copiilor de ţăran contra evreilor, 
semănând In fragedele lor inimi ura, etc“....

Şi pe feţele acestor, „ziarişti români“ se vedea bu
curia că puteau să mai sgândăriască cestiunea aceasta, 
al căreia ecou ajunge şt’n afară, la urechile vrăjma
şilor României.

După ce trecù prima înfierbântare, Feldea, aduse 
vorba asupra miezului cestiunii, aşa cum o alcătuise el.

Ii trebuiâ oamenii cari să semene sămânţa răsvră- 
tirii între ţăranii de pe moşiile Hârtopeni şi Ranomi- 
reşti, ca să provoace cădereaa Prefectului şi o supu
nere, prin forţă, a sătenilor. Aceasta i-ar înfricoşâ, 
şi propaganda lui Cozmin, pentru deşteptarea lor, s’ar 
ucide, înecată poate şi în ceva sânge...

„Ziariştii români“ începură a se gândi Ia asemenea 
elemente, -şi le găsiră ; dar prudenţa cerea ca ei să 
nu se amestece de aproape. Nicuşor propuse un mij
locitor, — pe un evreu samsar, şi acesta, odată pus 
în relaţiune cu Feldea, să-i aducă pe cei aleşi de dânşii, 
unul câte unul.

— Iţi cerem timp mai mult, pentru aceasta, conchise 
Nicuşor, căci lucrul e delicat.

Feldea primi şi-i pofti pentru a doua zi la un prânz 
de lux...

Nicuşor îi alese ca l.oc deosebit restaurantul „Broft," 
— şi se despărţiră.

La Cameră, între acestea, Ministrul de Interne eră 
zilnic asediat de deputaţi şi senatori cari-i cereau 

' înlocuirea Prefectului.
Ministrul Domeniilor, înrâurit de cei în cauză, aduse 

în discuţiunea consiliului de Miniştri cestiunea în
locuirii.

Se discută mult, căci dacă unii deputaţi şi senatori 
locali erau în contra Prefectului Dănăriciu, acesta aveâ 
însă mare trecere în judeţ, eră membru de seamă al 
partidului, îi adusese servicii însemnate.
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— Mă rog, zise Ministrul Instrucţiunii, vă împac eu. 
Lucrul a pornit delà smintitul ele învăţător delà Măi- 
neşti. Am să-l destituiu, căci tot am un raport al In
spectorului, în contra lui, şi cred atunci că Prefectul o 
să fie lăsat în pace.

— E ceva, şi nu e d’ajuns, zise Ministrul Dome
niilor. învăţătorul acela este agitator de profesiune, 
vre un căpâţinos care vânează popularitatea... Cum ? 
şi de unde a venit în Măineşti ? N’o fi vre-un străin, 
ca să-i facem şi vânt d’acolo ? Destituit, poate că-va 
face vre-o răscoală între săteni...

— Nu se poate să fie om de pe drumuri, zise Mi
nistrul de Interne, căci după cele ce mi-a povestit Dănă- 
riciu, e dimpotrivă, fire liniştită, aleasă, muncitor onest...

Arătă pe scurt ce-a făcut Cozmin în Măineşti, totuşi 
recunoscând că nu erau lucruri potrivite pentru ţărani, 
— şi termină :

— Dacă n’ar fi om de treabă, — cu toţi gărgăunii 
Iui.de umanitarism exagerat, Dănăriciu nu ar fi prieten 
cu el ; îl cunoaştem toţi cine e şi ce poate Dănăriciu. 
Să ne oprim deocamdată dar Ia destituirea acelui om 
din postul de învăţător...

— Va fi destituit*în ziua când voiu şi trimite alt în
văţător, ceeace se va întâmpla mult peste două, trei 
zile zise Ministrul Instrucţiunii, — şi discuţiunea se 
închise...

Cătinescu scrise, între acestea, Prefectului.

„Stimate domnule Prefect“,

„Omul botezat are ce are cu gazetarii, toţi evrei. 
Azi a dat o masă într’un birt mare, la vre-o câţiva, 
cari, semănau cât de colo a şloimi. A fost de mai 
multe ori la Melinoreanu, om mare după câte aud, 
de-ai „Noştri“ ; cred că’l vei fi cunoscând.

„Domnul Loza, prietenul nostru, mi-a şoptit că 
umblă botezatul sa te mazUiască. Doar- nu i-o ajuta 
Dumnezeu. Insă fiindcă până la Dumnezeu sunt sfiinţii, 
vezi şi dumneata cucoane Gheorghieş, ce-i de făcut,
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— şi mai ales de mâni încolo, ia mai multe „gazeturi" 
de citit..,

„Cu sănătate şi sărut mâna.
„ Te rubel ea

— Mult trebue să le fi stând eu în gât, îşi zise 
Prefectul rupând scrisoarea. E deştept Tembelea al 
meu...

XX

Pe la finele lui Ianuarie, primi logofătul lui Ropniţă, 
telegramă, să-i trimită sania ori trăsura, după timp, la 
Fălticeni, acasă.

In adevăr, în seara de 28, Mihaiu sosise în Fălticeni, 
pe Ia Iţcani, străbătând de Ia Viena, Polonia şi Buco
vina. Venise cu diferite lucruri de găteală, pentru 
Zefirina, şi cu câteva mobile de fantazie, ce le găsise 
deja- sosite ia magazia gării. Se întorsese dar pregătit 
pentru a pune capăt vieţii de flăcău şi a duce vieaţa 
harnică de agricultor, cum doriâ Zefirina, departe 
pentru câtva timp de politică.
' A doua zi, îi veni sania delà Hoiseni, cu logofătul, 
căruia îi dădii în primire lucrurile să le ducă la moşie, 
şi în aceeaş zi porniră şi ei amândoi...

Când se văzu alunecând pe şoseaua bine bătuta de 
. b zăpadă, pe întinsul căreea era numai strălucire de dia

mante ; când îşi dădii bine seama că lângă el se află 
femeea cu adevărat iubită, Ia care vedeă sentiment şi 
judecată, — se simţi nespus de bine, — nespus...

Şi pentru ultima oară se întrebă, furând din când 
în când cu privirea pe tovarăşa lui, dacă nu erà mai • 
pre sus de cât mulţi alţii, de oarece ridicase până la 
el, o femee căzută, mântuindu-i sufletul de stricăciunea 
cea din urmă.

Da, se simţiâ mândru de fapta lui : în căsătoria cu 
femeea aceasta, erà generozitatea iubirii adevărate. 
Aşa o chemă, el pornirea ce’l alipise de Zefirina, îm- 
brăcându-şi o slăbiciune cu vestmânt alb şi poefci- 
zându-şi-o.
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Oricum era lucrul, Ropniţă se simţiă multămit: în
mormânta trecutul fcmeei, în groapa atâtor deşertă
ciuni proprii ale lui ; erâ gata să înfrunte acel „ce va 
zice lumea“ şi să trăiască aşa cum înţelegea vieaţa, — 
pe deplin sigur că, acea lume. care’I va luă în bâtae 
de joc pe ascuns, îl va primi cu braţele deschise când 
i se va duce in casă, şi va veni la el, când îşi va 
deschide casa şi o va face să petreacă.

Fu foarte vesel când trecù pragul locuinţii lui şi 
când zise Zefirinei :

— De acum, dragă Zefiraşule, eşti în casa ta. Ne 
vom duce, după câteva zile de odihnă, la Bucureşti, 
să expediam aci tot ce ai tu şi la care ţii; să regulăm 
cu moşia ta ce va ii de regulat; şi pe urmă, întorşi 
la Hoiseni, îţi vei rândui casa cum vei voi şi ne vom 
căsători, fără sgomot, în satul nostru...

Zefirina ii înlânţui gâtul cu braţele ei voluptoase şi, 
printre lacrimi de dulce mulţămire, îl sărută cu pasiune.

In Măineşti, satul întreg era în picioaie, intr’o Sâm
bătă după amează, cam pe la toacă.

Cozmin primise telegrama oficială de destituire, încă 
de dimineaţă, iar acum sosise noul învăţător.

Sătenii erau neliniştiţi, posomorâţi, căci primarul le 
spusese vestea şi de aceea umpleau piaţa satului aş
teptând să vadă pe Cozmin ieşind delà şcoală, aştep
tând să dea ochi cu noul învăţător, care . se află în 
şcoală cu Cozmin al lor.

In cei mai mulţi furnică gândul să primiască pe 
noul învăţător cu huidueli

Primarul îi sfătui însă a se astâmpără şi a aştepta 
învăţătura iubitului lor îndreptător pe calea binelui.

Cozmin, dăduse drumul şcolarilor şi chemase pentru 
clasa de cor, numai pe cei aleşi.

Stă de vorbă de vre-o oră aproape cu Voiculescu, 
noul învăţător, căruia îi amănunţiâ ce făcuse.

A.cesta, foarte tânăr şi fără nici o esperienţâ, dar 
inteligent şi stăpân pe învăţătura lui, ascultă emoţionat 
şi cu uimire pe omul acesta în contra căruia i se-spu- 
sese grozăvii, pe omul acesta care îl primise prietenos
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şi care II subjugase în timpul acesta cu graiul şi cu 
ştiinţa lui.

Când Cozmin auzi zgomotul destul de cunoscut lui, 
al apropierii sătenilor de şcoală, îl aduse pe Voicu- 
lescu în dreptul ferestrei, ţinându-se feriţi, şi-i arătă 
mulţimea.

— Ii vezi? sunt toţi îngrijaţi şi porniţi în contra 
dumitale... Să nu-ţi fie teamă însă : un singur cuvânt 
al meu îi va linişti.

—' Cât te-ai făcut de iubit !
— Eşti ţăran?
— Nu, sunt fiul unui negustor din Tâ govişte. Pe 

cât ştiu, neamul nosiru a fost tot, negustoresc.
— Şi dumneata te-ai depărtat de ramura lor de ac

tivitate, pentru învăţământ... Bine, dacă, după cum nu 
mă îndoesc, ai avut un ideal... Nu cunoşti poate pe 
ţărani, pe cari i-ni văzut numai cu treburi în oraş, 
de cari ţi s’a spus că sunt încăpăţînaţi, înnărăviţi, 
răi c’un cuvânt... li vezi ? sunt capabili de a primi 
toate îmbunătăţirile şi de a fi buni şi iubitori până la 
jertfă, când s’au încredinţat că surit iubiţi cu adevărat, 
când au văzut că din inimă se interesează cineva de 
dânşii, de viitorul lor. In adâncul lor, dragă domnule 
Voicuiescu, sunt virtuţi care ne amintesc pe ale Ro
manilor şi pe ale Dacilor din epoca lor de tărie şi 
eroism... Valuri au trecut peste dânşii în scurgerea 
timpurilor, şi’a pus pe acele virtuţi, cenuşa tuturor 
focurilor mari, — din care, cele mai răpuitoare au fost 
turcii, apoi fanarioţii şi acum evreii. Cum să nu fie ne
încrezători, adânciţi înlăunlrul lor, când de nicăiurea nu 
le răsare măcar un zâmbet afectuos? Când de pretu- 
tindenea numai cele mai storcătoare esploatări, li se 
întinde ca acoperemânt umilitelor berdeiuri, ca aş
ternut paşilor îngreuiaţi de nevoi? Dar, ia răscoleşte 
cenuşa cu mână mângăttoare, ia dcşteaptă-le inima 
şi mintea cu băgare dé seamă, ca pe lângă bolnavi 
de demult, şi vei vedeâ, cu lacrimi de mulţămire, că 
aceşti ţărani sunt mari în simplitatea sentimentalităţii 
lor, sunt hotărâţi a se desbărâ de viţiuri, sunt viteji !

Şi în ochii lui Cozmin se rotiau lacrimi ale celei
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mai curate şi mai statornice iubiri pentru scumpii lui 
săteni, pentru cei ce alcătuiau neamul adevărat, Ţara 
adevărata !

Voi cui eseu il privi à pătruns de admiraţi une şi în-, 
calzit de dorinţa vie de a-i calcă pe urine.

— Grea îmi e sarcina, după dumneata, domnule 
Cozmin, în Măineştii aceştia aşa de bine deşteptaţi Ia 
vieaţa adevărata...

— Nu trebue să te descurajezi : ai bunăvoinţă, in
teligenţa şi cunoştinţile. Esperienţa o vei dobândi. 
Dumneata te vei mărgini numai l.i şcoală... Eu voiu 
fi ca şi mai înainte educatorul practic. Fii blând cu 
copiii, inspiră-le respectul nu prin teama de dum
neata, ci prin chipul cum te vei apropia de mintea 
lor, prin o bună predare a lecţiilor. Deja s’a în
rădăcinat în ei simţimântele bune; calea dumitale va 
fi mai uşoară dar. Am să-ţi lămuresc metoda mea, 
în marginile programului şcolar, şi cu încetul vei a- 
junge a fi iubit. Acuma, haide să te Înfăţişez sătenilor.

Cu inima strânsă de nelinişte, păşi Voiculescu ală
turea cu Cozmin...

Toţi sătenii îşi descoperiră capetele şi isbucniră în 
strigătele :

— Sâ trăeşti ! Să trăeşti ! Eşti tot al nostru !...
Eră plină dc măreţie priveliştea acestei mulţimi în

seninate, în acel apus de soare geros şi liniştit, care 
zugrăviă nespus de frumos dealurile şi faţa îngheţată 
a iazului.

— Mulţămesc, dragilor fraţi, le grăi Cozmin. Toate 
sunt şi vor fi bune. Eacă-vă noul învăţător, domnul 
Voiculescu, lânăr, doritor de muncă, cu bună ştiinţă 
de carte şi care-mi place. Va fi învăţător îndemânatec ; 
vă promit că vi se va face drag degrabă.

— Să trăiască, dacă-i aşa ! Să trăiască ! isbucniră 
sătenii.

— Erâ şi nevoe de alt învăţător, dragii mei, 
fiindcă după cum aveţi cunoştinţă, eu sunt destul de 
prins cu corul muzical, cu şcoala cealaltă, cu banca 
şi cu moşia. Domnul Voiculescu îmi uşurează sarci
nile şi vă dă dumneavoastră tuturor şi mie, mână
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bună de ajutor. Fiţi fără grijă dar : duceţi-vă pe acasă 
liniştiţi, iar mâine după biserică, veniţi la şcoală ca 
de obiceiu şi o să vă spun cum o să meargă lucru
rile de acum încolo.

— Să trăieşti ! Să trăiţi !... Cu noroc !
Şi sătenii se făcură undă liniştită în spre liniile sa

tului, în timp ce Voiculescu priviă tăcut, mişcat, încă 
îngrijurat: era ceva cu totul nou pentru el asemenea 
desfăşurare a sentimentelor poporului.

Seara o petrecu Victor Cozmin cu Voiculescu, pentru 
a-1 pune mai la îndemână cu noua lui vieaţă şi îl 
găzdui la el până să-şi aşeze locuinţa la şcoală, în 
încăperile ce nu mai fuseseră ocupate delà moartea 
învăţătorului de altă dată.

A doua zi, după biserică, şcoala nu mai putea să 
încapă pe .Măineşteni şi pe mai mulţi Hârtopeni şi 
Ranomireşteni ce se brodiseră să vie.

Cozmin îi puse în cunoştinţă că Ie grăieşte pentru 
cea din urmă data în şcoală, căci era trebuincios şi 
cuvenit ca numai noul învăţător să aibă amestec in 
şcoală, odată ce şcoala este a Statului ; -- dar, că le 
va grăi pe viitor, în încăperea delà bancă, unde erâ 
şcoala satului şi unde era el profesor al băeţilor ieşiţi 
din şcoala Statului.

Ii puse în cunoştinţă că va urrnâ şi mai departe cu 
corul, tot la bancă, unde se vor strânge şcolarii după 
orele de şcoală, — şi că, în celelalte îndeletniciri nu 
va fi nici o schimbare, toate mergând şi mai departe 
pe calea statornicită.

Le mai aduse la cunoştinţă că boii din Basarabia, 
pentru Hârtopeni şi plugurile delà Bucureşti aveau să 
sosiască în săptămâna ce purcedcâ de a doua zi. că 
Măineştenii se vor duce la Fălticeni să ia în primire 
boi şi pluguri, iar Hârtopenii să şi le ia delà Măineşti, 
după ce se vor iscăli contractele de primărie şi se 
vor pune în bună rânduială cu Banca.

Apoi le vorbi dându-le şi alte câteva cunoştinţi a- 
supra unei bune plugării, deoarece se apropiâ primă
vara şi le erau trebuincioase.

Nu puţin fură surprinşi Miniştrii când li se puse
ii
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supt ochi, Ia Ministerul fiecăruia, ziarele din a doua 
zi a săptămânei aceleea : de sigur că eră o campanie 
bine organizată, în care se luă lucrul în diferite feluri 
de vedere, dar ţintind în aceeaşi persoană : în Prefectul 
judeţului Suceava.

Cozmin se văzu tot atâta de mult ţintit, el cât şi 
Prefectul, şi bănui numai decât că o isbucnire aşa de 
odată, pe toată linia, nu putea fi decât începutul miş
cării evreeşti.

Prefectul, care se aşteptă la aşa răfuială, zâmbi, 
zicându-şi cu linişte :

— Să vedem urma: ea alege.
După două zile, gazetele guvernamentale ziceau :
„Aflăm că domnul Ministru al Instrucţiei şi Cultelor 

a destituit din postul de învăţător al comunei Măi- 
neştii-Plopilor din judeţul Suceava, pe periculosul agi
tator antisemit Victor Cozmin. De sigur că domnul 
Prefect al Sucevei e mulţămit... Informaţiunea noastră 
dar a fost exactă şi domnul Ministru a dat opiniunii 
publice o satisfacţiune „eclatantă“.

Gazetele opoziţioniste ziceau :
„Informaţiunea noastră asupra favoritului Prefectului 

Sucevei, eră adevărată dar: periculosul antisemit şi 
reformaior ţărănesc delà Măineştii-Plopilor, a fost des
tituit de Ministerul Instrucţiunii, în urma unei furtu
noase desbateri în Consiliul de Miniştri. Fireşte, în
văţătorul era omul devotat al Prefectului. Ei! ce-zice 
Prefectul de palma ce i s’a dat? Mai poate rămâne à 
în postul său, în urma dezaprobării ce i-au dat stă
pânii săi ? Aşteptăm, — mai ales că toate ziarele par
tidului îi dau domnului Prefect cu ardeiu pe la nas“...

Gazeta „independentă“ ziceâ:
„Cu toate că Ministerul Cultelor a destituit pe în

văţătorul delà Măineşti, antisemit turbat, ar trebui ca 
şi Ministerul de Interne să destitue pe Prefect, dacă 
vrea să dea deplină satisfacţiune opiniumi Publice“...

Şi continuă pe tonul acesta de umpleă o coloană. 
Fireşte, trebuiâ să spue mai multe, decât toate, odată 
ce erâ „independentă“.

Cei mai obişnuiţi cu luarea aminte la incidentele
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politice, se mirau de campania aceasta în contra unui 
Prefect; — se mirau chiar vrăjmaşii lui locali de ase
menea campanie bine organizată.

La gazetele guvernamentale se cerceta însă cine 
lovia în Prefectul puternic şi nu se putu descoperi : 
nimeni din redacţiune nu ştia ; nici chiar culegătorii 
nu cunoscuseră scrisul al cui era.

Dar dacă în acestea, se opriră „ciupiturile“, în cele 
opoziţioniste şi în „independenta“ urma fel de fel de 
ştiri asupra uneltirilor lui Cozrnin, care, voia să-şi 
răzbune şi în contraPrefectului care-i lăsase mână liberă.

Feldea- se întorsese în Fălticeni pentru a-şi mai 
vedeă de afaceri şi strânse iar pe membrii tovărăşiei, 
spre a le da seama de ce făcuse.

— Aţi citit şi citiţi, Ie zise el, ce se spune mereu 
de Cozrnin în gazete. Acuma se pregătesc câteva in
terpelări Ia Cameră, unele în contra Prefectului, de chiar 
deputaţi de-ai partidului, între cari este şi Melinoreanu, 
şi de doi opozanţi, in contra agitaţiunilor antisemite ale 
lui Cozrnin. O greutate mare întâmpin cu oamenii 
cari să semene sămânţa răscoalei. Ovrei d’ai noştri 
s’ar găsi, dar acei cari ar voi să se ofere, nu vorbesc 
bine româneşte... şi mă tem că ţăranii n’or să vrea 
să-i asculte. Cu toate acestea plec iar la Bucureşti 
peste câteva zile şi o să mai caut...

— Şi ai dat multe parale până acum, întrebă, clipind 
des, Penchas mititelul...

• — Aproape tot ce am strâns...
Penchas oftă şi privi cu neîncredere la Feldea. Pri

virea lui îi zicea par’că : „sunt sigur că ai păpat şi 
tu din ele“.

— Răscoala, va izbucni după darea afară a lui Coz- 
min din postul de învăţător; aceasta va fi un semn 
şi mai mult pentru ţărani că cei delà guvern şi-au dat 
mâna cú noi in contra lui Cozrnin şi a lor.

— Adecă n’am putea spune ţăranilor, grăi Margu- 
lies, că şi Prefectul este cu guvernul în contra lui 
Cozrnin? Asta le-ar mări furia, cred... Cei delà guvern 
sunt departe ; Prefectul e aproape... In furia lor, ţăranii
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nu ar trebui să ţie socoteală de Prefect, să-l creadă 
prieten răscoalei lor, să- i asculte cuvântul în caz dacă 
le-ar ieşi înainte şi ar voi să-i astâmpere cu vorbă bună...

— De ce să nu le spunem şi asta ? sprijini Froi- 
mescu. Pentru guvern putem striga că e Prefectul de 
vină ; pentru ţărani să le fie şi Prefectul vrăjmaş...

— Ba s'ar putea, zise Feldea... Vom mai chibzui a- 
supra amănuntelor.

— Nu e tocmai amănunt însă, luă Hascal cuvântul, 
asupra vorbei care a zis-o Froimescu, rândul trecut, 
şi la care eu m’am gândit mereu : cum să prevenim 
armata ? Şi ca să o prevenim pe ea, n’o să trebuiască 
înştiinţat şi Prefectul ?

— Fireşte c’o să trebuiască.,. M’am gândit Ia asta. 
Şi uite cum ar fi planul meu... Va depinde de iuţeala 
voastră. Să vă aflaţi lângă barieră, voi amândoi, Du- 
vide şi Marcidé, în trăsura voastră fiecare. Când se 
vor zări ţăranii, ca la un pătrar de oră depărtare, să 
daţi goana la Prefectură, ca şi cum aţi fi fost urmă
riţi de ţărani şi să strigaţi cu spaimă că vin ţăranii 
răsculaţi... Prefectul o să înştiinţeze armata, iar eu 
telegrafiez la Bucureşti despre răscoală, năvălirea şi 
teroarea ce este în oraş...

— Crezi că va fi destul un pătrar de oră? întrebă 
Froimescu.

— V’am spus c-ă fără jertfă nu se face nimic. Am 
pornit pe drumul acesta, trebue să mergem până la 
capăt. Greul e să găsesc oameni.

— Dacă-i aşa, găseşte-i mai repede... şi să nu coste 
toate paralele, zise Penchas, oftând.

•s
XXI

Doamna Zefirina Amăriceanu şi Mihaiu Ropniţă, înain
taseră hârtiile Primăriei din Hoiseni, pentru căsă
toria lor.

Ocupaţi cu aceasta şi cu orânduiala locuinţii lor, 
în care trebuiâ să intre şi mobilele Zefirinei ce adu
seseră din Bucureşti, nu se mai ţinuseră la zi cu şti
rile din gazete.

17
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Nu ştiau nimic dar de campania în contra Prefectului 
şi de destituirea lui Victor Cozmin.

Abiâ după ce semnaseră actul de căsătorie în faţa 
Primarului şi a martorilor ţărani, pentru ca să fie în 
regulă actul, — când erau cununaţi civil,-se gândiră 
la naşi, pentru formalitatea religioasă.

— Am să mă duc să-i propun lui Dănăriciu ; mi-e 
prea prieten, ca să mă refuze... zise Zefirinei.

— Bine, dragă Mihaiu, repede-te.
A doua zi, dis de dimineaţă plecă, pentru a se în

toarce până în seară : nu voia să lase singură pe Ze- 
firina, nici pentru o noapte măcar.

Prefectul Dănăriciu, în halat, vorbia cu Cătinescu.
— Eră bine cucoane Ghorghieş, dacă mă trimitea! 

şi a doua oară după botezatu...
— Ce erai să vezi mai mult decât ai văzut întâia 

oară?... Iar ce a ieşit din ducerea lui de-a doua, am 
citit : Interpelarea lui Gudeanu, din opoziţie, că sub 
guvernul nostru nu e nici o privighere în satele din 
Moldova... etc., etc... O să le plătesc eu evreilor poliţa 
asta, să n’aibă grijă...

— Apoi că rău ai face, cucoane Gheorghieş, dacă 
le-ai lăsa-o neplătită...

— Du-te, Tembeleo şi vezi ce mai poţi aflâ... Atunci 
intră în ograda Prefectului, sania Iui Ropniţâ.

— Ja'vezi, Tembeleo, cine-i cu noaptea în cap?
Cătinescu se întoarse după o clipă :
— Lume nouă, cucoane Ghorghieş : Mihaiu Ropniţă.
— Ia taci ? Pofteşte-1 tu... şi pleac’o.
După câteva momente intră Ropniţă şi vesel, sgo- 

motos, se sărută cu Prefectul.
Ropniţă îi istorisi pe scurt plimbarea lui şi apoi 

veni la vestea căsătoriei.
— Ce spui? cu domnişoara Avenian?
— A ! nu... Nici n’am mai cercat, odată ce aveam 

o pasiune..
— Ia taci ? Mai puternică decât pentru domnişoara 

Avenian ?
— Pasiunea pentru femeea deja formatăJşi cu care 

ai gustat plăcerile vieţii, este mai puternică decât
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dragostea de modă după o fetiţă care visează încă...
— Apoi să-ţi dea Dumnezeu vieaţă bună, Mihaiu 

dragă.
— Mulţămesc, Gheorghieş. Dar înţelegi tu că dacă 

am plecat la tine cu noaptea în cap, nu de flori de 
măr am făcut-o. Căsătoria o voiesc simplă, la Hoiseni, 
şi numai pentru a îndeplini cerinţile legii şi ale bise- 
ricei. Cu legea sunt în regulă ; cu biserica voiu să 
fiu cât mai repede. Prin urmare te rog să-mi fii naş. 
Nevastă-ta nu o să te refuze...

— Dar nici vorbă că primesc şi va primi şi 
ea. Uite, vino la masă la prânz, ca să vorbim. Şi cine 
este doamna ?

— Doamna Zefirina Amăriceanu, o Bucureşteancă..
— Amăriceanu... stai frate, eu am mai auzit nu

mele- ăsta... .
Mihaiu zâmbi ; Prefectul îl văzu şi sări în sus de

odată.
— Măi diavole, n’o fi verişoarci d’atunci, delà Ho

iseni ?...
— Tocmai... Dar asta n’are aface, nu-i aşa? Tu 

n’ai decât să păstrezi taina faţă cu nevastă-ta.
— E cam delicat lucru, dar la urma urmei...
— Vezi, Gheorghieş fă-mi serviciul acesta.
— Bine, eu ţi-1 fac...
La prânz, abia isbutise Mihaiu a mlădia pe doamna 

Dănăriciu să primiască şi, iată că veni delà Prefec
tură un servitor cu o telegramă.

— E urgentă, să trăiţi, domnule Prefect,
Cum o desfăcu, Dănăriciu sări :
— Ce ? răsculaţi ţăranii delà Hârtoape . şi porniţi 

spre oraş ? Cum asta ?
— Dar de ce? întrebă şi Ropniţă.
— Stai să termin de citit : „Ţăranii devastat curtea 

lui Marcu Iuster şi plecat furioşi Fălticeni“ ! — Sub
prefect : Eustaţiu.

— Doamne ! esclamă doamna Dănăriciu,,.
— Haidem repede la parchet. Ropniţă, mă rog ţie 

du-te Ia Colonelul şi-l înştiinţează... Ia telegrama şi fugi...
— Cucoane, Marcu Iuster şi Hascal vor să-ţi vor-
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biască. Sunt speriaţi, nevoe mare... vesti Cătinescu.
Prefectul, doamna Dănăriciu şi Ropniţă, ieşiră repede 

în sală.
— Vin ţăranii delà Hârtoape... Abia am scăpat cu

coane Gheorghieş, începu a se văicări Marcu luster...
— Unde sunt?
— Eacă c să intre în oraş... Am ocolit mult ca să 

scap de ei... şi abia am ajuns...
— Aşa am păţit şi eu, strigă Hascal. Şi Ranomi- 

riştenii vin... şi ei trebue să fie...
— Haidem la Procuror; degrabă... Sunt departe 

încă?
— Or să intre în târg... or să intre acuşica...
Prefectul se urcă în trăsura lui Marcu luster şi porni

la Colonel.

Toată grija agenţilor luaţi de Feldea, din Bucureşti, 
eră să-i poată aprinde pe ţăranii din amândouă sa
tele de odată, fără să le deâ timp să se poată duce 
pe Ia Măineşti ca să vorbiască lui Cozmin.

In preziua răscoalei, când începuseră a lucra, doi 
inşi la Hârtoape şi doi la Ranomireşti, tocmai Cozmin 
înfăţişase pe noul învăţător...

Instigatorii arătară acest lucru ţăranilor supt o faţă 
aşa de tristă pentru ei, iar pe Marcu luster şi pe 
Duvid Hascal atât de vrăjmaşi lor şi că din cauza 
acestora, Cozmin nu mai puteâ să le fie într’ajutor, 
— în cât sângele prinse numai de cât a Ie fierbe.

In alte împrejurări, le-ar fi trebuit mai multe zile 
instigatorilor şi poate că nu ar fi ajuns la izbândire : 
dar când Cozmin cuprinsese déjà minţile lor, când el 
Ie erâ un sfânt în al cărui nume puteau să se închine 
şi să jure, — le-a fostdeajuns să le spuie instigatorii 
că din porunca lui au venit să-i scoale ; că Măineştenii 
au pornit déjà la târg în frunte cu Cozmin, — şi furiâ 
lor, rece Ia început cât ţinură pregătirile, să se des- 
lănţuiască potop asupra Curţilor lui Duvid şi Marcu.

Servitorii curţii şi moşiei, toţi evrei, avuseseră grijă . 
să plece din sat, pe furiş, fiind-că fuseseră înştiinţaţi 
de stăpânii lor.
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Sătenii, neputându-i 'găsi, se sfătuiră să deâ foc 
caselor, — dar de frică să nu se aprindă şi satul, 
schimbară focul pe dărâmat şi pe stricat.

Bereu Hangiu care nu avusese timp să plece, mancă 
o chelfăneală bună delà Hârtopeni, şi scăpă de mai 
rău tocmai după nişte şire de paie..

Iar când zorii începură a miji pe sprinceana dealurilor 
delà răsărit, Hârtopenii se revărsară, cu desagii pe 
umăr, pe drumul judeţian şi pe cărări, ca să scurteze 
calea la târg...

Era de îngrozitTespresiunea chipurilor lor hotărâte, 
când dimineaţa'’,deschise luminei sure a zilei, porţile 
răsăritului. Glasurile lor se amestecau şi se topiau 
într’un muget ca de mare torent prăvălit delà înălţime.

Fusese de înfiorat mişcarea năvălitoare a acestei 
mulţimi, în întunericul nopţii ; dar nimeni, dacă ar fi 
privit de aproape, nu ar fi putut vedea sclipirea pri
virilor, roşeaţa obrajilor înfierbântaţi.

Acum, în revărsatul zilei, chipurile erau mai toate 
întunecate şi palide : mânia se grămădise în adâncuri, 
ca din când în când să isbucniască în blesteme pe 
evreii nelegiuiţi şi pe Stăpânire.

Dragostea de Cozmin şi gândul că şi el pătimiâ, 
le punea în glas duioşia pentru el ; în priviri, scânteerea 
dorului de răzbunare, pentru vrăjmaşi.

Când se întâlniră, la o răscruce a şoselei Statului, 
cu Ranomireştenii ce ‘izbucniră.de-odată de după un 
cot de dçal, se cutremurară împrejurimile de strigăte : . 
îşi înfrăţiră mânia şi paşii : văzându-se mai mulţi 
acum şi energia li se mări.

După un popas scurt, în care timp, amestecându-se, 
grăiră de cele întâmplate, o luară mai repede Ia drum, 
căci se mai înferbântaseră...

— Dar Măineştenii nu se văd... ziseră unii.
— Ne-au apucat înainte... Zor băeţi, să facem odată 

isprava...
— Doamne Sfinte... picior de jidov să nu rămâiej...
— Şi neam. de Stăpânire, de nu ne-o da dreptate.
Intâlniau care cu lemne ducându-se la oraş şi sătenii

se opriau miraţi...
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— Da unde vă duceţi aşa potop, vere ?
— Să măsurăm spetele târgoveţilor că ne-au prăpădit...
întâmpinau care venind de la târg.
— Intâlnit-aţi altă ceată, măi bre ? întrebau răsculaţii..
— Doamne fereşte ! Da ce ? nu sunttţi destui ? şi 

la ce vă duceţi ? •
— Să întrebăm pe jidovi de sănătate.
Şi purcedeau mai departe...
— Să ştiţi că Măiniştenii au dat foc târgului.
— Mare minune de n’om găsi pârjolul la cenuşă...
— Mai grăbiţi din paşi, că nu umblă şi pământul...
De s’ar fi uitat cine-va dinspre târg, ar fi rămas

uimit să-i vadă cum izvorau ca din adâncul culmii 
dealului... N’apucau bine să păşiască unii spre coborâş 
şi alţii se iviau, — iar şirul se prăvălia pe coastă şi 
vârful înegria mereu. Ciudat se mai înfăţişa acel şivoiu 
pestriţ, între negru şi sur, printre ţărmii albi şi liniştiţi 
pe unde se scurgea cu repeziciune !... Unii se sprijiniau 
pe scurtături de lemne de stânjen, — potrivite din 
bardă ca pentru purtat ; alţii le duceau la umăr, şi care 
din acestea erau de fag ori de carpen, sclipiau la soare.

Erâ potrivit de ger, senin fără ceaţă pe zări şi toate, 
în calea lor, bine stăteau acoperite de zăpadă care 
căzuse în mai multe rânduri.

Toate răsufJau a pace, în deplina înfrăţire a cerului 
cu pământul, prin trăsura de unire a razelor de lumină ; 
acest furnicar de oameni răsuflă şi el, dar răzbunarea, 
înfrăţit prin mânie şi prin ură.

De când începuse răscoala, cei patru nu se mai 
arătaseră. Ţăranii ştiau că ei trebuiâ să alerge cu 
sania ca să ajungă pe Cozmin.

Când oraşul erâ supt ochii lor, la scurtă depărtare, 
unul din ei se avântă până la săteni, în goană de 
cal, şi le spuse că Cozmin şi Măineştenii sunt închişi 
la gcos l) şi că, din toţi, numai el scăpase cu fuga.

— Să sfărâmaţi tot, fiindcă sunteţi mulţi, le zise 
el..'. Eu mă duc în altă parte, cu o poruncă a lui Coz- 
min. Voi, scăpaţi-1...

Şi porni în goană.

1. gros=închisoare
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* *
Ce aceea, cu ne mai pomenit de îngrozitor răcnet 

se năpusti puhoiul pe uliţa in care da şoseaua.
Ovrein ea lămase ia trăsnită, deoarece la moarte 

s ar fi aş:eptat mai c'egiaba de cât la năvălirea aceasta.
Şi începură sătenii a sparge geamuri, a umple piăvâliile 
şi cas«, le sărăcăcioase, a sfărâmă uşi, ttşgheie... tot. 
Strigătele lor fioroase se ridicau in aer, sirabătute de 
ţipetele bărbaţilor, fentelor şi copiilor cari cădeau 
loviţi printre sfărâmâturile din jurul lor...

Şi ceata înaintâ cu repeziciune, lăsând în urmă 
răstriştea unei cumplite pustiiri şi împiăştiând groaza... 
până la o cotitură. .

Deodată din două uliţi păşi armata : în frunte erau pro
curorul, judecătorul de instrucţie, pi efectul şi colonelul.

— In numele legii, staţi ; strigă procurorul.
— In lături că vă facem terfeniţă, strigară câţivă.
— Ce lege ! Parcă voi aveţi lege !
— In numele legii, opriţi-vă, strigă procurorul. Ori 

trage armata în voi.,
— Ascultaţi, oameni buni, luă cuvânt Prefectul... 

Sunteţi mai mulţi ca noi şi aşa-i, ne puteţi face 
ferfeniţă... Dar să ne înţelegem : ce vrtţi...? Pentru ce 
aţi venit ?... Dacă aveţi vre-un păs, nu efâ nevoe să 
intraţi în târg pe jaf şi pe bătae.

Sătenii acoperiră cu strigăte cuvintele din urmă ale 
prefectului

Un Ranomireştean, de curând liberat din armată, f 
nalt, voinic, ridică mâinile şi se răsti la ţărani.

— Ia tăceţi măi...
Strigătele scăzură în murmure ; câţi putură din cei mai. 
în faţă se strânseră în latul uliţei şi apoi se făcii linişte.

— Cucoane, am pornit dupâ- dreptate, că ne strînge 
jidovimea de gât.

— Aşa-i, aşa-i...
— Tăceţi bre ! strigă voinicul...
— Ia spune, bade,, care vi-j păsul... că mai cuminte 

este să ne înţelegem omeneşte...
Ranomireşteanul, făcii un pas, fără a-şi luă căciula, 

fără obişnuita înfăţişare de umilire a ţăranului faţă 
cu un surtucar''târgoveţ.
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— Uite ce este, cucoane, începu el cu aţâţare trep
tată : după ce liftele jidoveşti ne ia şi cenuşa din 
vatră, şi că noi nu ne-am jeluit, nici le-am făcut 
împotrivire silnică, eacă dădu Dumnezeu să se iviască 
un moldovan cu suflet de creştin milos. Ce-o făcut 
mintea lui, la Măineşti, ştie o lume întreagă. Noi, de ! 
ca omu în nevoe, am purces de l-am întrebat că, cum 
să facem şi să dregem ca să ne mai înfiripăm şi 
noi ?... Săracu de el, cu dragoste ne-o sfătuit să nu 
mai dăm pe la crâşmă, iar cât îi vorba de muncă la 
posesăr, să facem contract cu el la primărie că să 
fim în regulă. Ei, trecu asta; dar nu trecu ciuda din 
inima jidovului. Când o auzit că să facem contract, 
parcă i-o vârât un fier roşu în carne.

— Dar ce, întrebă procurorul, lucraţi Ia posesăr 
fără contract?

— Fără, că aşa se făcuse obiceiu prost. Şi cum 
vă spuneam, cucoane, fiind-că Măineştenii au bune 
parale prinse din anu ista de pe pânea vândută, i-o 

’ltuit Cozmin să cumpere şi Hârtopenilor pluguri şi 
. la vre-o şaizeci şi ceva de inşi... Da, mă rog, 

. întrebăm noi acum pe dumneavoastră, făptuisem 
• . or Măineştenii vre-un păcat? Doamne fereşte ! Eacă 
■ama ce ne-am pomenit cu nişte oameni de ispravă 

zd vin şi ne suflă că pe Cozmin I’o dat afară din 
dujba de la şcoală, şi că jupanii Marcu Iuster şi Duvid 
’ascal, şi-o vârât coada la gobern la Bucureşti pentru 
;easta,' şi că n’o să mai vedem nici boi, nici pluguri.
— Da cine erau oamenii ceia de ispravă ? întrebă 

,/Ocurorul.
' — Apoi cine?... cam ca dumneavoastră îmbrăcaţi, 

mţeşte, da fiind-că ne spunea lucru de crezut, cum 
; erau să fie de ispravă ?
-- Ei, şi ce-aţi făcut?
— Ce să facem ? Am trimes iscoadă. la Măineşti 

şi am aflat că aşa erâ : Cozmin era dat afară de Ia 
şcoală. Oamenii ceia, că erau patru, s’o întors la noi 
şi ne-o spus aseară că şi Cozmin a pornit la Fălti
ceni cu Măineştenii să ceară nu cum-vâ Stăpânirea 
să asculte pe jidovi... Şi ne mai spuseră aceia că şi

i
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Hârtopenii or sa porniască în zorii zilei la târg... Aşa, 
după îndemnul lor, am năvălit la curtea lui jupan 
Duvid... dar el păcat că spălase putina cu jidovenia 
lui toată... I-am răvăşit doar o lecuţă casa şi ograda 
ca să aibă ce mătura pe urmă... Tot cam aşa o 
făcut Hârtopenii pe Ia ei, — şi ne-am întâlnit la’ju
mătate cale. Când eram aproape de târg, eacă unu 
din cei patru, călare, şi ne spune că aţi prins pe 
Cozmin şi ni l’aţi închis cu toţi Măineştenii cu cari 
venise el... Atunci n’am mai văzut înaintea ochilor şi 
am început a trage în dreapta şi în stânga... Dacă 
vreţi pace, cucoane, să ne daţi pe. Cozmin, uite acu, 
cât om clipi, şi să ne scăpaţi de jidovime ; altfel, 
de-om şti că murim, dar nici târgului nu i-a fi bine...

— Te-am ascultat, bade; acuma să mă asculţi şi 
dumneata, — iar cu dumneata, toţi ceilalţi... Mă rog 
dumneavoastră, cunoaşteţi că v’am făcut eu, mai ales, 
vre-odată rău ? Nu. Nici minciună n’am spus vre-odată...
Pe legea mea vă jur că nu-i Cozmin în Fălticeni, că 
oamenii cei patru v’au amăgit şi v’au momit.

— Aşa-hâi? ne-o momit ? că suntem delà ţară? grăi 
. unu şi râse, cu râsul întunecat al batjocurei de haiduc.

Mă rog, dacă-mi făgăduiţi linişte, uite cum pu
tem împăcâ lucrul. Eu rog pe domnul Colonel să tri- 
meată pe soldaţi la cazarmă, iar dumneavoastră tăbă
râţi colea, în marginea târgului, că v’o fi foame. Dacă 
n’aveţi ce, vă trimit eu pâne şi ce s’o mai găsi. Iar 
până v’ăţi odihni, bat telegraful lui Cozmin, la Mâh
neşti, să vie numai decât şi pân’o da soarele în de
seară o să-l vedeţi venind...

— Da dacă tocma asta îi momeală, până să v’a- •. 
duceţi toată oastea, hai ? zise Ranomireşteanul...

— Nu-i momeală, oameni buni, răspunse Prefectul 
cu linişte ; e cuvântul cinstit al omului care vrea să 
vă scape de încurcătură...

— Să ne credeţi, zise procurorul...
— Eaca, eu şi dau poruncă soldaţilor să se întoarcă, 

dacă ascultaţi
Preotul delà Ranomireşti, om tânăr şi plin de inimă, 

care avea dragostea sătenilor, ieşi în frunte...
I
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— Oameni buni, începu el, dau eu chezăşie că 
domnul Prefect ne grăeşte cu cinste şi că ne va face 

. dreptate... Să aşteptaţi ascultători, aşa sâ vă ajute 
Dumnezeu, — şi facil semnul bine-cuvântării..

— Fiindcă povăţueşti Sfinţia-Ta.. zise Ranomireş- 
teanul... Apoi către Prefect : care va să zică... o să 
ne faceţi dreptate? O să-l vedem pe Cozmin?

— Da, mă leg pe cinstea mea...
— Hai, înapoi baeţi... Aşteptăm colea... la margine, 

cucoane... şi bun e Dumnezeu, de n-o fi cum ne-ai spus...
Cu un murmur din ce în ce mai puternic, sătenii 

începură cei din faţa a se îndesă în cei din urmă şi 
a-i tace să se întoarcă, iar încetul cu încetul puhoiul 
dădă înapoi, şi tăbarâ dincolo de barieră.

Soldaţii se întoarseră şi ei, in timp ce lumea care 
se grămădise înapoia soldaţilor, ramâneâ sâ se uite cu 

. sfială Ia devastarea capului uliţei.
Prefectul se întoarse la prefectură cu magistraţii 

pentru a ţine sfat, după ce telegrafiă sub-prefectului 
să porniască numai decât la Mâineşti şi să roage pe 
Cozmin să vie cât mai grabnic Ja Fălticeni.

Apoi, trimise de adună pe socoteala lui toată pâinea 
câtă o găsi în târg şi câteva putini cu brânză, pe 
care Ie trimise sătenilor.

— După ce-şi vor linişti foamea şi cu foamea mâ
nia, le zise magistraţilor, să mergem, şi pe cât vom 
puteà mai pe departe să începem o anchetă Neapărat 
că răscoala este din cauza neomenoasei esploatări a 
jidoyimei, dar nu mai puţin adevărat că sunt niscaie-va 
instigatori la mijloc. Şi cu atât mai mult mă mira iz
bucnirea aceasta cu cât abià este o lună de când am 
inspectat tat judeţul, cu amănunţime. Am văzut cât 
de mare este mizeria, dar n’am dat de nici o protes
tare violentă. Totuşi eu am luat măsuri pentru res
pectarea legii tocmelilor aşa cum e ea, ca să poată 
fi cât de puţin control ; pentru aceasta am schimbat 
şi administraţiunea.

— A sărit presemne tocmai Ia Suceava sămânţa 
răscoalelor din Muntenia, zise Judecătorul de Instrucţie.

r— Acolo s’a dovedit c’a fost anume propagandă
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în scopul d’a se creâ situaţiune grea guvernului, zise 
Prefectul.

— De unde ştii că nu-i şi aci, Ia fel ? grăi procu
rorul... Acei oameni cari i-au răsvrătit, nu erau ţărani ; 
prin urmare...

Prefectul ţresărî şi privi lung pe Procuror.
— Se poate, răspunse el şi rămase pe gânduri... 

Oare să fi mers vrăjmaşii lui până lâ a răzvrăti pe 
ţărani, numai ca să-l aducă a demisiona? Dar de ce 
tocmai pe ţăranii de pe moşiile lui Iuster şi Hascal, 
vecine cu Mâineştii ? De ce ? Tocmai pe acestea, ca 
să se pară a avea cuvânt că din faptele lui Cozmin 
a pornit. Iuster se plânsese, Hascal se plânsese şi 
amândoi se temuseră de răscoală... Dar cum de nu 
simţiseră Măineştenii, la cari Hârtopenii şi Ranomi- 
reştenii veniau să asculte pe Cozmin?

Atunci veni Dirigintele telegrafului.
— Domnule Prefect, iată ce telegrame mi s’au adus 

pentru expediat la Bucureşti.. Fiindcă e întâmplarea 
aceasta cu sătenii, am venit să vă consult, dacă tre- 
bue să fie transmise... ori oprite.

— Să vedem, răspunse repede Prefectul.
Una eră asa alcătuită.
Ziarului „Patriotismul“.
„Răscoală îngrozitoare a ţăranilor Hârtopeni şi Ra- 

nomirişteni. Casele proprietarilor devastate. Sătenii 
Fălticeni. Ciocnire teribilă cu armata. Morţi şi răniţi. 
O stradă întreagă unde locuesc evreii, devastată, şi 
multea persoane ucise. Teroarea domneşte în oraş.

„Corespondent“.
Cealaltă :
„Ţăranii respinşi, cu mulţi morţi. Au tăbărât afară 

la barieră. E mare spaimă în oraş. Iată opera antise
mitismului şi socialismului tolerat de Prefect“.

„Fălticeneanu“.
— Să le opriţi. Nu cunoaşteţi încă cine le-a adus 

la telegraf ?...
— Nu, dar poliţia poate află, dacă veţi ordonă să 

cerceteze,
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— Vă mulţămesc, lăsaţi-mi-le.
După plecarea Dirigintelui, Prefectul şi magistraţii 

se priviră.
. — Toată această mişelească uneltire e îndreptată 
în contra mea; au mers însă prea departe vrăjmaşii.

— Oricum, mi se pare că Măineştii sunt cauza. A 
pornit şi de. acolo ceva... zise procurorul, care ştia 
ce se şoptiă'în'târg, despre Măineşti.

— Imposibil, strigă Prefectul. V’aţi luat şi dumnea
voastră după campania din ziarele Bucureştene în 
contra mea?

— A, nu după aceasta, vă rog să mă credeţi, dom
nule Prefect. Dar că este o deosebită stare de lucruri 
la Măineşti, la care au putut jindul vecinii, este şi o 
cred de jinduit.

— Vom cercetă, domnilor, împreună, şi vă veţi în- 
credinţă că, dacă o jinduiau, erau foarte departe d’a 
se gândi la revoltă. Voiţi să mergem în tabăra säte- . 
nilor? E timpul, cred, să începem cercetarea.

•Pe drum Prefectul.le puse în vedere venirea la el 
a celor doi agricultori evrei, cari păreau că sosesc delà 
ţară fugăriţi de ţărani, pe când din spusele ţăranului,

. de mai adineauri, ieşea că nici Hârtopenii, nici Rano- 
mireştenii nu găsiseră pe Duvid şi pe Marcu la curtea 
lor. Această primă nepotrivire punea în evidenţă plă- 
nuirea răscoalei afară de orice legătură cu Măineştii ; 
— în tot cazul, păreă ca înşişi aceşti evrei să fi fost 
amestecaţi.

Procurorul se privi o clipă cu judecătorul cie In
strucţie ; ideea Prefectului ca singuri ovreii să-şi facă 
răscoală, nu o admiteau : prieten cu Cozmin, Prefectul 
căută să-şi scape prietenul.

Când intrară în mijlocul sătenilor cari atunci îşi 
împărţiau pâinea şi brânza trimise de Prefect, sătenii 
aproape nici nu-i luară în seamă.

Pe când mâncau, cu foame, le aruncau priviri de 
neîncredere, arătându-şi-i unii altora, cu lovituri de 
coate şi cu ochii...

Prefectul şi Magistraţii începură a se dă în vorbă

i
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cu deşteptul preot delà Ranomireşti şi cu vre-o doi, 
trei de pe'[lângă el, cari arătau, a fi fruntaşi; între 
aceştia era şi Ranomireşteanul cela voinic.

Cu întrebări puse cu meşteşug, din una în alta, 
Magistraţii îşi formară convingerea că, dacă Ranomi- 
reştenii şi Hârtopenii aveau a se plânge cu drept de 
aspra esploatare a proprietarului şi arendaşilor lor; 
că dacă [luaseră sfaturi delà Cozmin, acestea erau 
departe de a fi fost violente şi de a duce la răscoală.

Cu] toate că sătenii povestiseră acum că „cei patru“ 
fuseseră trimişi de Cozmin, cu îndemnul la răscoală, 
precum „cei patru“ Ie spuseseră lor, — Magistraţii 
începură Ja căută în altă parte firul...

Că eră în^contra Prefectului şi chiar în contra lui 
Cozmin, pornită această uneltire, eră vădit: de cine 
însă chibzuită, odată ce se făcuse şi pe spinarea evreilor?

In răstimpul dintre vorba cu sătenii Prefectul mai 
dă câte un ordin : aşa trimise pe poliţaiu să cerceteze 
prin oraş de urma „celor patru“ ; pe Cătinescu să 
vadă cine a putut trimite ziarului „Patriotismul“ 
acele două telegrame ; pe directorul Prefecturii să se 
ocupe de ce făceau Hascal, Iuster şi Feldea, în acele 
momente.

XXII

Victor Cozmin se află în prada unei mari nedume
riri : unul din cei zece ajutori ai lui, trimis la^Hâr- 
toape să înştiinţeze pe săteni că le venise plugurile, 
se întorsese în grabă, speriat, şi-i adusese^vestea răs
coalei, a devastării Curţii arendaşului şi a plecării 
sătenilor la Fălticeni.

Ce putea să însemne asemenea pas şi cum de-1 
făcuseră Hârtopenii fără a-i cere lui sfat?

Aceasta îl întristă şi îl făcii să presimtă o mână 
vrăjmaşă îndreptată asupra-i, de astă dată cu hotă
rârea de a lovi greu în soarta Măineştilor.

De sigur că erau să-I facă vinovat pe dânsul de 
răscoala lor.

Dar în ce chip au putut să-i răscoale atât dç
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repede, în cât să nu se simtă nimic la Măineşti, cu toată 
legătura aproape de toate zilele a lor cu Măineştii ?

Pe când se pregătiâ a se cobora la Bancă, la ora 
trei, eată sub-prefectul în goana cailor.

Acesta îi arătă telegrama.
— Cum, şi Ranomireştenii răsculaţi ? întrebă Victor 

mai surprins, căci se lucrase în amândouă părţile.
— Să plecăm la moment, vă rog... Prezenţa dum

neavoastră e prea trebuincioasă, de sigur, de cere 
domnul Prefect atâta grabă

— Să mergem. Dar vor ţine caii dumneavoastră? 
Nu ar fi mai bine să punem doi de-ai Curţii ?

— Ţin ! o I ţin... Sunt învăţaţi la drum lung şi întins.
— Mamă, se adresă Cozmin bătrânei care ascultase 

şi-l priviâ îngrijată, o să mă întorc mâine, de sigur, 
şi poate cu trei patru persoane pentru anchetă. Iar o 
să te osteneşti, dragă mamă, dar te rog să putem 
primi oaspeţi.

Doamna Cozmin îl sărută fără a răspunde ca să 
n-o trădeze emoţiunea ce o cuprinsese.

După plecarea lui Victor, ea rămase timp îndelungat 
pe gânduri, muncită de grija şi de mâhnirea că se 
pregătiau cine ştie ce necazuri pentru dânsul, — prin 
urmare şi pentru ea...

Răutatea omenească avea oare să le stea pururea de-a 
curmezişul, în calea de bine-faceri pentru cei apăsaţi ?

Când este însă o speranţă, îndreptăţită de anume 
împrejurări, se întâmplă că fără a-şi dâ omul seama, 
sufletul îi trece delà turburare, către acea lumină încă 
îndepărtată.

Aşa doamna Cozmin, — pe când se dâ la pregăti
rile pentru a doua zi, — începù a vedea ca fiind 
aievea, întoarcerea Avmienilor care, trebuià să pue 
capăt tuturor greutăţilor... 1 se părea că Marioara era 
deja soţia fiului ei, copilă scumpă ce înlocuiâ o fiinţă . 
de mult dispărută ; simţiâ bucuria liniştită şi dulce ce 
isvorăşte din starea de armonie inteligentă a unei căs
nicii potrivite : trăiâ din vieaţa frumoasă a copiilor ei 
şi erâ fericită de fericirea lor deplină.

In timpul acesta Cozmin ajimgeâ la marginea Făl
ticenii qr„.
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— Cozmin ! Cozmin I strigară sătenii de cum II re
cunoscură şi se făcură roată mare In jurul săniei, 
descoperindu-şi capetele.

Prefectul îi întinse amândouă mâinile şi i le strânse 
cu căldură. Magistraţii îl cunoşteau delà serata Pre- . 
fectului : îi dară şi ei mâinile.

ti, oamtni buni, aşa-i că nu v-am fost amăgit? 
Iată-1, omul vostru iubit...

— Să trăiască ! Să trăiască !...
Prefectul îi lamufi foarte scurt şi limpede cele în

tâmplate, iar Cozmin roti privire îiuputătoare asupra 
sătenilor :

— Se poate să porniţi dumneavoastră pentru ase
menea fapte grele şi să nu veniţi a’mi spune ?

— Dacă „aceia“ ne-au grăit că dumneata, trimiseseşi 
Ia noi şi că porniseşi şi dumneata cu Măineştemi, la târg?

— Dar nu aţi putut să vă chibzuiţi că adecă ce-aş. 
fi căutat eu Ia târg cu Măineştenii ? Ce dreptate să 
cer, când nu ni se făcuse vre-un râu nici mie nici Măi- 
neştenilor, cu atât mai mult dumneavoastră?... Dum
neavoastră, Hârtopenilor, chiar azi trimisesem să vă 
spue că v’au sosit plugurile şi că boii sunt pe drum. 
Dumneavoastră Ranomireştenilor, vre-odouă luni mai 
sunt, şi cum s’o luă omătul, o s’aveţi plugurile şi boii 
Măineştemlor pentru a vă arâ şi semănâ locurile ohav- 
nice. Că posèsàrului şi proprietarului dumneavoastră 
nu Ie-o fi plăcut aşa înlesnire, cine le-o fi străbătând 
In suflet ? Dar ei nu v’au făcut nici o stânjinire.

— Da era vorba să ne facă, grăi Ranomireşteanul.
' — „Éra“ şi cu „a făcut“ nu-i tot una, dragul meu,

şi de aceea, cunoaşteţi că v’aţi pripit şi aţi greşit.,.. 
Eacă, aţi dat de belea, că aţi stricat casele unor bieţi 
oameni nevoiaşi ca şi voi şi i-aţi bătut fără vină... 
Vinovaţi să fi fost şi încă să nu vă fi sculat aşa, ci 
să vă fi plâns domnului Prefect, căruia cu adevărat 
îi sunteţi dragi...

— Amù, dac’am greşit, de ne-o scos „ceia“ din 
minte... ne cunoaştem greşiţi... grăi un Hâitopean bă
trân, cu părere dp rău in glas şi pe chip.

— Vorba-i să ne daţi toate lămuririle ca să putem
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prinde pe acei patru care v’o amăgit... zise judecă
torul de instrucţiune, care se sfătuise cu Prefectul şi 
cu procurorul. Duceţi-vă pe acasă în bună pace şi 
mâine om veni la cercetare în sat la dumneavoastră...

— Ne ducem, cucoane, răspunse bătrânul. Ne-o 
dojenit domnu Cozmin şi ne crapă obrazu de ruşine... 
Dumneavoastră sunteţi cu îndurare, şi nu mai putem 
de căinţă şi de inimă rea...

— Bine, moşule, duceţi-vă, zise Prefectul şi să ne 
vedem cu sănătate...

— Să trăiţi !...
Parc’ar fi fost opăriţi, ori apăsaţi de o greutate 

mare ce le strângeâ picioarele şi trăgea greu în jos 
de grumazii tuturor, aşa porniră înapoi, tăcuţi, cu pas 
încet, cu capetele plecate.

Se auziâ numai zgomotul înăbuşit al mişcării lói
dé mulţime deasa, asemănător ridicării unui stol de 
sburătoare cu bătăi liniştite din aripi.

După ce Prefectul îşi dădii întâlnire cu Magistraţii 
pentru acea seară, la el acasă, se despărţiră, în timp 
ce Fălticenenii, plini de curiozitate, se revărsau pe 
uliţa devastată.

Medicii, chemaţi de Prefect, dădeau ajutorul lor celor 
loviţi şi răniţi, bolnavUmai mult de spaimă. Un evreu 
şi o evreică, fură găsiţi morţi între gard şi nişte hambare.

Cei mai rău loviţi, fură numai de cât trimişi la spital.
Prefectul înainta lângă Cozmin, încet, preocupaţi de 

o potrivă, răspunzând distraşi, la salutări.
Intre acestea, Duvid Hascal şi Marcu Iuster, aşteptau 

să se întunece bine ca să se ducă la Feldea.
Erau foarte supăraţi de cele ce auziseră că locu- 

inţile lor delà ţară fuseseră stricate, — şi asta, vezi, 
nu intra în planul răscoalei.

Armata nu trăsese în ţărani ca să omoare câţiva 
măcar din èi ; fuseseră prea de grabă potoliţi şi în
torşi pe acasă şi asta micşora gravitatea întâmplării.

Vorbind amândoi, acasă la Hascal, începuseră a 
învinovăţi pe Feldea că nu plănuise bine lucrurile, — 
dar nici nu visau că aveau în curând să fie învino
văţiţi de Justiţie.
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Ei se simţiau în siguranţă, fiindcă „cei patru“ 
plecaseră de mult la moşia lui Oizăr Margulies, ca 
de acolo, prin judeţul Neamţu, să plece Ia Bucureşti.

Oricum, tărăboiu era să se facă destul şi fără doar 
şi poate, Prefectul trebuia să demisioneze, iar guver
nul să ia măsuri în contra lui Cozmin.

Amândoi ieşiră pe la orele şase, când înnoptase 
bine, şi porniră pe jos la Feldea...
~Nu putură vedea că sunt urmăriţi cu ferire.

La Feldea'era întunecat în încăperile din faţă ; o 
l3mpă numai la o mică intrare din catul de jos, clipiâ 
fumegăioasă.

Intr’o încăpere cu ferestrele în grădină, se vedeâ 
însă multă lumină, şi acoio găsiră pe Froimescu şi 
pe Leibu Penchas Ghebălă.

— Ei ce mai ştiţi, îi întrebă repede Feldea, care, 
se vedeà a fi enervat, nemulţămit, cuntoată stăpânirea 
ce-şi impuneâ.

— Noi? nimic. Ce? era de ieşit după ştiri? zise 
Marcu Iuster.

— Ei, s’a omorât mulţi ţărani ? grăi c’un răs batjoco
ritor Leibu Penchas, răsucindu-se pe loc, după obiceiu.

Feldea se făcu a nu auzi.
— Dacă nu ştiţi dumneavoastră, să vă spun eu ce 

ştiu şi ce am făcut, luă vorba Feldea, cu linişte de 
porunceală. Ştiu că bine am plănuit noi lucrurile, dar 
slab au ieşit... ca răscoală reuşită... Asta, din cauza 
„celor patru“, cari dacă erau evrei, erau mai deştepţi...

— Vorba-i că ne-am ales noi cu locuinţa stricată 
la moşie ? zise Hascal.

Marcu Iuster oftă şi adăogă : —
— Şi asia nu eîâ la program...
— Câtă pagubă acum !... zise Hascal...
— Intră între sumele în numerar, le răspunse Feldea. 

Oricum, la Bucureşti ne vom ajunge scopfll. Am tri
mis două telegrame la „Patriotismul“ şi am pus pe 
fiu-meu de a copiat de patru ori o corespondenţă, pe 
care am trimis-o la alte patru gazete. Am scris lui 
Melinoreanu şi încă la doi deputaţi „de-ai noştri“... 
Va să zică : pe lângă telegramele date de noi Primului
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Ministru şi Ministrului de Interne, avem pe acestelalte 
care vor face gălăgie de>tula... in presă şi la Cameră; 
iar mâine seară plec la Bucureşti şi vui o sa mă în
soţit', Duvide şi Marcule...
'— Dar pe.itiu ce? ntrebară amândoi odată.
— Ca unii ce sunteţi mai de aproape în cauză, veţi 

dâ acolo plângere la Ministrul de lnierne, la Consi
liul de Miniştri şi la Cameră ; veţi cere audienţă 
Primului Ministru şi, vorba noastră va fi de Cozmin, 
de Prefectul care îl piotege. Să nu crediţi că numai 
cu cât s’a lăcut, e treaba căpătuită: energie şi guiă 
multă. Apoi, o să tcluim noi şi pentru stramâiate co
respondenţe, cari să usture pe guvein rău de tot.

Simţind nevoea să se aprindă pe sine pentru a-şi 
arde nemulţămiiea, vorbi mult şi fàcù şi pe ăilalţi să 
uite reaua impresiune de cele întâmpla.e, In focul ce 
le iscă visul izbândei viitoare.

Mihaiu Ropniţă, după ce vestise pe colonel şi îl 
pornise la cazarmă, se dusese acasă, foarte încredinţat 
câ „minunata“ operă a lui Cozm n începuse a dâ roade...

Şi fiindcă nu av^â curiozitatea să vadă priveliştea 
unei răscoale, se pregăti să plece cât mai 'degrabă ia 
Hoiseni, - mai ales. că trebuiâ să facă un ocol, ca 
să nu treacă pe bariera pe unde intraseră ţăranii.

O luă deci pe şoseaua ce duce Ia Târgu-Neamţu, 
ca apoi, pe la un sat să sue un deal şi să deâ în 
drumul mare spre Hoiseni.

Gândul lui erâ la Zefirina care îl aşteptă cu nerăb
dare, la apropiata împlinire a ultimei formalităţi, după 
care să se ocupe de casă şi de moşie...

După vre-o jumătate oră de mers,'întâlni un călăreţ, 
un băeat tânăr, cu figura blondă, străină, al cărui cal 
şchiopătâ râu.

— Bună ziua, tinere, îi strigă Ropniţă. Da de ce 
ţi-a şchiopătat calul?

— Nu ştiu ce are şi mă tem că nu m’a duce până 
la capăt., răspunse acesta într’o bună românească.

— Apoi nu vezi, cucoane, grai vizitiul, că i-o intrat 
o piatră Ia copită... Stai să-i fac eu meşteşugul.
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Vizitiul opri, scoase din lădăţula săniei un ciocan 
cu botul lungueţ şi ridicând piciorul calului, din două 
trei lovituri făcu să sară piatra.

— Gaia...
— Te duci departe? întrebă Ropniţă pe tânăr.

\— La Vulpoeni...
— A ! la moşia Iui Margulies... îmi pare rău că nu 

merg într’acolo, că te-aş luâ cu mine...
— Vă mulţămesc, domnule, cred că voiu ajunge şi 

cu mărţoaga asta...
— Nu sunteţi de pe la noi?...
— Nu, răspunse tânărul cu oare care sfială, care 

fu luată în seamă de Ropniţă.
— Sunteţi misit de grâne?
— A ! nu... şi se sili să încalece foarte stingaciu.
Calul începù să se dea în lături şi târî puţin pe călăreţ.
— E cu nărav, bată-1 focu.. zise vizitiul.
— Te rog, ajută-mi, se adresă tânărul, vizitiului...
Oricât vru şi vizitiul sâ-1 ţie, calul, par’că i s’ar fi 

nălucit ceva, nu voia să steâ...
— De unde ai luat haramu ăsta? întrebă vizitiul.
— Delà lancu... răspunse tânărul cu început de 

mânie; se opri însă repede...
— Mai bine întorceţi-vă în târg, cucoane, zise vi

zitiul, că nu’i de dus cu el şi noi întârziem...
Tânărul apucă frâul calului şi părţi că se gândeşte 

o clipă..
— Mă rog, nu’i nici o gară aproape unde să aştept 

trenul ? zise el.
— Pentru unde ? întrebă Ropniţă...
— Pentru Bucureşti..
— Pe drumul ăsta nu... Trebue să te întorci tot 

în oraş...
— Atunci o să mai încerc să încalec...
Calul se lăsă, bl nd şi ascultător...
— Iacă ! i-o trecut toanele, râse vizitiul şi s’aruncă 

pe capră.
Tânărul salută şi plecă în goană.
Când să porniască vizitiul, Ropniţă îl opri.
— Ia vezi ce-s hârtioarele celea, bre Costache. Mi 

se pare că io căzut băeatului ăstuia,.»
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Vizitiul sări şi i le dete.
— Mătincă i-o picat când l-o târât o leacă haramu 

de cal.. râse vizitiul şi porni pe şoseaua licăritoare...
Ropniţă desfăcu pacheţelul strâns pe patru părţi cu 

o gumelastică lătişoară şi găsi vre-o două cărţi de 
vizită, 60 lei în trei hârtii de două-zeci, o scrisoare 
şi o poliţă albă.

Pe una din cărţile de vizită citi :
„Du-te la boeru, negreşit astă seară, dar ţine la ’ 

preţ, ca să mă folosesc şi eu. La revedere“.
Urmâ o iscălitură, începând cu S... Oricât se trudi 

Ropniţă, n’o putu descifra.
Pe a doua cartă de vizită, la mijloc cu numele : 

N. Stupeanu, ziarist, — citi :
„Primeşte şi aşa. Dacă pleci diseară şi nu ne vedem, 

trimite’mi banii în plic închis, pe Ignaţ“.
Scrisoarea închisă, purta ca adresă : „Domnului N. 

Stupeanu, prim redactor, la ziarul „Patriotismul“.
Scrisoarea n-o desfăcii şi începu să se gândiască 

cine era blondul delà Bucureşti şi ce afaceri de bani 
putea să aibă c’Un „boer“, din Fălticeni — căci din 
Fălticeni trebuia să fi fost „boerul“?...

Pe Nicu Stupeanu îl cunoştea, când Ropniţă fusese 
deputat...

— Am să-i scriu lui şi să-i trimit scrisoarea şi 
hârtiile domnului X... gândi Ropniţă şi le puse toate 
în buzunar.

XXIII

Dimineaţa cum făcu ochi, Prefectul primi pe poliţaiu. 
Acesta îi raportă că de „cei patru“ nu putuse afla 
nimic. De Ia bariera ce da însă pe drumul dinspre 
Târgu-Neamţu a aflat că ieri după prânz trecuse un 
tânăr, străin oraşului, călare pe un cal murg care cam 
şchiopătâ de-un picior dinainte.

— Poate să fi fost unul din cei patru, şi anume 
. acela care a ieşit înaintea sătenilor de le-a spus că 

Cozmin e arestat cu Măineştenii... se gândi Prefectul. 
De ce nu mi-ai raportat de aseară ?
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— Am aflat târziu, cucoane Gheorghieş...
— Cătinescu nu-j pe aici?
— Ba da. Aşteaptă.
— Chiamă-I...
Cătinescu intră c’un zâmbet care arătă că Tem- 

belea ştiă multe...
— Ei, ce este ? Spune repede căci o să pornesc la 

Hârtoape.
— Atunci nu vă priveşte cum ani aflat, ce-am aflat. 

Destul să ştiţi, cucoane Gheorghieş că telegramele 
cele două au ca părinte pe Feldea....

— Eşti sigur ? strigă Prefectul, vesel.
— Uite hârtia pe care au fost scrise Intâiu, — şi-i 

înmână o coală de hârtie.
In timp ce Prefectul se uită Ia cele scrise -în ea, 

Tembelea grăi :
— Nu de geaba fiu-meu e prieten cu secretarul lui 

Feldea...
— Asta e bună. Bravo ţie Tembeleo.
— Şi pot să vă spuiu, cucoane Gheorghieş, că Marcu 

şi Duvid au fost aseară, după ce s-o întunecat, la 
Feldea, şi s’au întors cam târzior acasă.

Pe drum, atâta am putut să le fur din vorbă, că 
mâine-seară se duc la Bucureşti.

— Cine ?
— Apoi socot că amândoi... poate şi cu Feldea...
— Aşa ? o să vedem noi acuma. Chiâmă pe poliţaiu.
Acesta intră repede :
—. Ascultă, îi porunci Prefectul- Goană la Hascal 

şi Ia Iuster şi spune-Ie să plece la moşie fiecare, să 
fie acolo când om veni noi Ia cercetare... înainte de a 
mă porni, peste o oră, să am răspunsul.

După ieşirea poliţaiului, Prefectul adaose, către 
Cătinescu :

— Dacă n’or voi să vie, dovadă va fi că vor să 
plece Ia Bucureşti. Tu ţine-i din scurt şi poimâni, 
când mă voiu întoarce, să-mi spui...

— Bine, cucoane Gheorghieş. '.
— Na un bacşiş, şi şterge-o...
Pe la orele opt şi jumătate, când procurorul şi
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judecătorul de Instrucţie sosiră, poliţaiul se Jntoarse 
cu vestea.

— Ci-că li-i frică de ţărani şi nu pot să meargă 
la moşie...

— Cine ? întrebă judecătorul.
— Hascal şi Iuster... Le trimisesem eu vorbă să 

fie faţă Ia cercetare, zise Prefectul.
— Nici vorbă că trebue să fie... zise judecătorul. Du-te 

domnule Poliţaiu şi le du ordinul meu că trebue sa vie.
In două sănii, Prefectul, Judecătorul, Cozmin, Pro

curorul şi subprefectul porniră, pe un timp care a- 
meninţâ a ninsoare.

Trebuiă să prânziască la Măineşti, repede, şi de-acolo 
să se ducă întâiu la Hârtoape.

Aci, hanul eră deschis, dar se părea pustiu. La , 
curtea arendaşului ferestrele sparte, uşile în lături 
dădeau casei înfăţişare tristă.

Săteni, cete-cete, pe şosea şi pe la răspântiile liniilor 
satului, aşteptau cercetarea...

Când se iviră săniile, se făcu mişcare şi cetele se 
strânseră, în direcţiunea primăriei, unde se opriră cei 
din târg.

întâi, Judecătorul întrebă dacă Marcu lutter venise : 
aflând că nu se ivise, porni cu ceilalţi la curte şi-şi 
dădură seama de stricăciunile pricinuite.

Apoi, întorşi Ia primărie, luară Ia cercetat pe primar, 
pe învăţător ^i pe preot, pentru a stabili răspunderile 
şi rolul lor, ca fruntaşi ai comunei, în cestiunea aceasta.

Ropniţă ajunsese acasă către seară, pe un splendid 
apus de soare, în cea mai bună dispoziţiune sufletească...

Pentru el nu existau ori'par’că uitase de mult tur- 
burările delà Fălticeni, răscoala ţăranilor chiar în 
preajma lui. Era egoistul care ştia să guste mulţăniirea, 
picătură cu picătură, fără să amestece în ea nici o 
esenţă străină.

Şi numai Zefirina, când îl întâmpină cu înfăţişarea 
celei mai mari nelinişti, el îşi aduse aminte de cele 
de dimineaţă.

— Doamne, esclamă Zefirina, înconjurându-i gâtul
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cu braţele, cari se desgoliră, — ce frică m’a stăpânit 
toată ziua câncl logofătul mi-a adus ştirea răscoalei 
delà Hârtoape !... Pentru Dumnezeu, ce s’a întâmplat 
în oraş ? N-ai pătimit nimic ? S’a dat foc oraşului ?

El îi cuprinse mijlocul c’un braţ şi o sărută pe”gât, 
intrând aşa în camera lui de lucru unde erâ curat, 
cald, bine...

— Nu ştiu nimic, răspunse el,, aruncându-şi blana, 
lăsându-se într’un fotoliu lângă sobă şi aşezându-şi-o 
pe braţe. Ştiu atât că numai tu mi-ai stat în minte şi 
numai vieaţa noastră de acum înainte...

— Adevărat? Da, aşa este, zise, ea ridicându-i 
capul de bărbie şi privindu-1 îii ochi. E drept... De 
când ne-am întors şi ne-am aşezat, şi eu sunt alta. 
Simt o reîntinerire mult mai priincioasă decât cea 
firească delà 20 ani. Sunt fericită, Mihaiu.

Şi pe tonul acesta, urmară mult timp, pe când 
motanul torcea după sobă ca şi odinioară când Coz- 
min îl vizitase pe Mihaiu în camera aceasta, — pe 
când ultimele raze ale -soarelui încă mai încondeiau 
zarea cu'uşoara trăsătură roşatecă.

Zefirina se ridică deodată...
— M’am uitat pe braţele tale fermecătorule, şi ţie 

ţi-o fi foame după atâta]; cale...
Luă blana s’o pue Ia loc, îl căută prin buzunare şi 

odată cu mănuşile şi cu batista scoase şi hârtiile... găsite.
— Uite nişte cărţi de visita şi scrisori, Mihaiu... şi 

trei hârtii de 20.
— A ! da... le-am găsit...
— Ce spui ? Atunci nu e un secret şi citi.. Nu 

înţeleg nimic... A! Nicu Stupeariu... II cunosc. E un 
ovreiu foarte deştept... dar mare blestemat... • Na ! c’am 
desfăcut scrisoarea către el... Nu era bine lipită... s’o 
citesc?

—' S-o citim.:. Dar ştii, drăguţă, că intrăm în se
cretele lor?

— Nu face nimic, puiule... De ce-şi pierd gugumanii 
secretele ?

—- Iţi poţi închipui că şi un om cu minte le poate 
pierde, din multă preocupare...
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— Un lucru pierdut dragă, devine proprietatea gă
sitorului...

Şi după ce-1 sărută, ea citi :
Domnule Stupeanu,

Ţi-am trimis şi prin poştă o lungă corespondenţă. 
Prin omul nostru, ca sigur, îţi spuiu însă ce nu pu
team adăoga acolo ; răscoala s’a făcut... Evreii noştri 
au suferit... Magistraţii şi Prefectul n’au arestat pe 
nimeni... Pe tema aceasta duceţi campanie în contra Iui 
Cozmin şi a Prefectului. Mâine seară cred că voiu 
veni şi eu cu proprietarii loviţi prin răscoala aceasta. 
Băeţii ce mi-ai recomandat, ne-au servit bine. Mulţă- 
mim. Ne vom arătă recunoştinţa în mod bine simţit. 
La revedere. Obligatul dumitale“.

— Ce-i asta ? întrebă Zefirina...
— Hm !... făcu Mihaiu... Eată un document preţios... 

Drace! acum văd limpede lucrurile... şi autorităţile 
îşi bat capul să descopere, să apuce firul...

— Tot nu înţeleg, dragă Mihaiu...
— Mă rog, hai la masă şi-om vorbi... v
In mintea lui Ropniţă se desfăşură timp de câteva 

minute împrejurările din chiar zilele de când plecase 
în străinătate..

Lămuri deci Zefirinei chestiunea întreagă şi termină :
— Opera Iui Cozmin neapărat că nu ne convine 

nouă, proprietarilor în genere, dar mai ales evreimei 
care esploatează neon^neşte. Acestei evreimi, i-a tre
buit o răscoală, condusă de ideea că : „57/ n’existait 
Dieu, il faudrait l'inventer*;—au născocit’o, au în- 
jghebat’o şi au creat o situaţiune grea şi guvernului, 
prin urmare Prefectului care susţine pe Cozmin. şi 
lui Cozmin... Eată-mă, fără voea mea, arbitru al a- 
cestei situaţiuni... Scap pe Prefect, care’mi va fi naş : 
i-aş datoră asemenea răsplată. Dar scap şi pe Cozmin, 
care’mi e nesuferit şi nu’mi vine Ia socoteală să scap 
nici pe Prefect. Pe urmă -sunt şi adversarul politic al 
Prefectului...

— Dar ai zis că nuso să mai faci politică, dragă 
Mihaiu ?

„boer Iancu“.
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— Militantă, nu ; răniâiu însă în partidul meu o 
forţă...

— Bine, îmi place asta, dragă Mihaiu, dar afară 
de politică, Prefectul ţi-e prieten şi singur mi-ai spus 
cu ce dragoste a primit să-ţi fie naş... S’ar părea că 
nu ar fi mare lucru : dar este, dacă te-ai gândi bine 
la motivele care te-au dus Ia el şi nu la altul... Nu-i 
aşa că primirea lui rămâne ca un bun serviciu ?

— Adevărat... şi totuşi...
— Ascultă, dragă Mihaiu. Să nu-mi iei în nume de 

rău că aş voi să înrâuresc asupra sentimentelor tale, 
în afară de cercul nostru intim al amândurora. Tu 
rămâiu cu totul liber pe voinţa şi pe acţiunile tale pe 
tărâmul politic, în care nu pot să mă amestec. Cu 
toate acestea, te rog să-mi învoeşti o întrebare: de 
ce urăşti pe Cozmin?

Ropniţă ţinti ochii în farfurie, pentru o clipă, apoi 
ceva mai aprins la faţă, se uită lung Ia Zefirina. Ea 
îi înfruntă privirea, aşteptând cu linişte răspunsul.

— Nu-1 urăsc, pentru că nu pot ură : îmi este 
antipatic...

— Dar ai ura, dacă ai puteâ ? Prin urmare, aşa ar 
veni lucrul, că dacă îţi este antipatic ai pentru ce...

— Mă strângi cu logica, dragă Zefiri no ?
— Nu, dragă Mihaiu; dar îmi place sinceritatea 

acelor firi care îşi mărturisesc mai întâiu lor un păcat, 
o patimă, şi nu tăinuesc apoi nimic tovarăşului de 
vieaţă, care este un al doilea eu al lor.

— Tu, oare, mi-ai spus lot, tot ce a fost în tre
cutul tău ?...

— Tot...
— Dar de fel că Cozmin a fost bărbatul tău.
— In întâia parte a relaţiunilor noastre, fireşte că 

nu, fiindcă nu eram încă in intimitate deplină. Pe li
toral însă, după ce am fost sigură de iubirea şi de 
cuvântul tău, că mă vei luâ, — am tăcut oare ceva? 
Nimic. Ţi-am spus din contră, că mi-a fost bărbat, 
că mi-a făcut o impresiune sguduitoare când l-am re
văzut după atâţia ani, dar că nu iubirea ce aş mal 
fi simţit pentru el erâ cauza, ci remuşcarea că nu l’am

18
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iubit cum se cade când trebuià... E adevărat ? Ţi-am 
spus acestea?

— Da... #
— Ţi-am mai spus că astăzi am numai un senti

ment pentru el : respectul pentru omul cult şi cinstit ? 
Da ? Ţi-am spus ?

— Mi-ai spus... şi te cred.
— Dacă mă crezi, pentru ce ai purtă vrăjmăşie 

acestui om? înţeleg să nu-i adoptezi ideile, să i le 
combaţi chiar, dar în mod leal. Nu cred că de oarece . 
mi-a fost bărbat odinioară, îţi e antipatic ?

— Ba da, mi-a fost, când am bănuit aceasta, pe 
când iu te feriai să mă încredinţezi ; mi-a fost când 
am ştiut că este iubit de Marioara Avenian...

— Va să zică o gelozie postumă, cum s’ar prinde, 
şi o gelozie a prezentului... Dacă însă până la un 
punct am înţeles-o pe aceasta din urmă, pe cea din- 
tâiu n’am putut-o înţelege nici odată ; iar acum că 
inimile noastre s’au unit, cred, pentru toată vieaţa, nu 
le mai înţeleg pe amândouă “aceste motive.

— Eşti de-o argumentare eroică şi de-o sinceritate 
surprinzătoare... De ce ai pus însă pe „cred“, — care 
înseamnă îndoială,— când ai vorbit de unirea inimilor 
noastre pe vieaţă? Oare nu am făcut şi nu fac tot ce 
voeşti tu ? Aceasta ce poate dovedi ? iubirea pe vieaţă !

— Nu-ţi pară rău, Mihaiu dragă... Acel „cred“ a 
fost tocmai pentru a te aduce să-mi dovedeşti acest 
sentiment al tău : Iubirea trebue să fie inteligentă şi 
generoasă, pe lângă că din natura ci este încrezătoare. 
N’am ştiut-o aceasta, odată ; am început pe urmă 
a-mi dă seama. Prin urmare, dragă Mihaiu, ca s’o 
faci să răspundă acestui întieii caracter al ei, trebue 
să mă înţelegi, să fii generos şi să te încrezi în anume 
sfătuiri ale tovarăşei tale şi nu vei greşi când mă 
voiu încrede ţie. Este de datoria ta să scapi pe Pre
fectul de încurcătură şi pe Cozmin de învinuiri ne
drepte. S’a ţesut o intrigă mişelească pe seama lor 
şi în dauna a o mulţime de oameni, de asemenea ne
vinovaţi ; — trebue să fii generos... îmi pare rău, pe 
deoparte, crede-mă, că este Cozmin”în cauză. Altul
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de-ar fi fost însă, In situaţiunea aceasta, iar tu în po- 
ziţiune de a-1 scăpă, şi, cu siguranţă, tot atât te-aş 
fi rugat de mult.

— M’ai convins dragă Zefiraşuîe... m’ai convins. Voiu 
să n’am slăbiciuni, pentru a fi la înălţimea inimii tale...

Şi, terminând sună.
— Ce vrei, drăguţă ?
— O să vezi acuşica.
Servitoarea intră :
— Chiamă pe logofăt.
Când acesta intră.
— Ascultă, îi zise ; să te duci mâine dimineaţă la 

Hârtoape şi să te înştiinţezi delà primar dacă o să 
fie vre-o cercetare acolo, pentru răscoala sătenilor. M’ai 
înţeles ?

— înţeles cuconaşule...
— Şi să vii îndată să-mi aduci ştire.
— Bine, cuconaşule..
— Ei, eşti acum mulţămită? Mă voiu duce şi eu 

la Hârtoape cu dovezile ce mi le-a dat în mână în
tâmplarea...
'— Iţi mulţămesc Mihaiu, — şi iată, ca „dezert“ :
Zicând, se ridică şi cuprihzându-i grumazii cu braţele, 

— aşa cum îi .plăcea lui,— îl sărută pe gură cu pasiune.
XXIV

—. Telegramele date de Marcii Iuster şi Duvid Has- 
cal, Primului Ministru şi Ministrului de Interne, nu avu
seseră soarta telegrameior date mai în urmă de Feldea.

Dirigintele poştei şi telegrafului nu eră în biuröu şi 
funcţionarul de serviciu la aparat, le transmisese la 
Bucureşti.

A doua zi venind la minister, Ministrul de In
terne desfăcu telegrama adresată lui „personal“ şi 
citi : „sătenii noştri s’au răsculat, ne-au dărâmat ca
isele la moşie şi ne-au fugărit până • la Fălticeni, 
„unde răspândesc teroarea cu sălbătăcie de-au în
grozit oraşul. Prefectul responsabil şi Cozmin, fostul 
„învăţător Măineşti. Rugăm dreptate.

Duvid Hascal, Ranomireşti. 
Marcu Iuster, Hârtoape.
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Chemă imediat pe Secretarul generai şi-i zise :
— lată isprăvile Prefectului de Suceava. I-am spus-o 

eu că rău face de apără socialismul... întreabă, te 
rog, telegrafic, pe Prefect, ce este şi să vie grabnic 
la Bucureşti...

Preşedintele Consiliului de miniştri, primi telegrama 
acasă şi veni repede la Ministrul de Interne să se 
sfătuiască ce eră de făcut în privinţa stării delà Suceava.

La Cameră Melinoreanu se ridică şi întrebă pe Mi
nistrul de Interne dacă ştie de grozăviile întâmplate 
la Hârtoape şi la Ranomireşti, cât şi de ciocnirea 
oştirii cu ţăranii veniţi în Fălticeni, unde au devastat 
locuinţile evreilor.

Ministrul de Interne răspunse că are* cunoştinţa, că 
Prefectul a putut linişti pe ţărani, că nu eră nici o 
ciocnire prin urmare între săteni şi armată ; că, în 
fine, Prefectul şi Parchetul începuseră cercetare la 
cele două comune.

Doi deputaţi din opoziţie formulară imediat inter
pelări adresate Ministrului de Interne, cu cuprins 
foarte violent.

Camera eră încă în fierbere când sosi o telegramă, 
Ministrului de Interne, delà Prefectul Sucevei, chiar 
din comuna unde anchetă.

Directorul Prefecturii răspunsese Ministrului de In
terne, la telegrama acestuia, apoi telegrafiase prin 
suprefectură, Prefectului, şi acesta răspundea el singur 
ministrului : „Sunt în cercetare. Am căpătat dovezi 
„zdrobitoare că răscoala a fost o înscenare. Voiu 
„veni eu însumi a vă dovedi. Până atunci, rog, nu 
„daţi nimănui nici o ştire“...

Această telegramă trecu în mâna fiecărui Ministru.
Cel al Justiţiei primise şi el în acest timp o tele

gramă tot în cuprinsul telegramei Prefectului şi sem
nată de judecătorul de Instrucţie.

Miniştrii rămaseră dar convinşi de adevărul spuselor 
Prefectului, ce le întăriă Magistratul.

Ziarul „Patrotismul“ însă şi ziarele opoziţiunei ieşiră 
în ediţia lor de seară, cu titluri de o palmă de mari,: 
Răscoala îngrozitoare a sătenilor din Suceava şi făceau -



Străin în Ţara lui... 413

o gălăgie diavolească, lovind în Prefect şi în guvern, 
nu mai puţin şi în fostul învăţător Cozmin, care îşi 
răzbunase pe evrei, pentru că fusese dat afară. Gu
vernul ieşiâ vinovat şi pentru că-1 tolerase, şi fiind-că 
îl dăduse afară pe învăţător.

In aceeaş seară se trimiseră de „românii“ evrei de 
pe la gazete, corespondenţe în străinătate, în scrisori, 
bine înţeles.

Prefectul şi Judecătorii erau în cercetare, — după 
preot, învăţător şi primar, — cu fruntaşii satului, când 
li se vesti Ropniţă.

De îndată ce acesta le puse supt ochi hârtiile ce 
găsise şi le dădîi lămuriri in privinţa tânărului care se 
ducea la Margulies, — judecătorul de Instrucţie dădu 
telegrafic mandat de arestare în contra Iui Duvid Hascal, 
Marcu Iuster şi Iancu Feldea, — iar Prefectul telegrafiă 
poliţaiului să execute ordinul judecătorului.
/ Şi in timp ce Prefectul cu judecătorul şi procororul, 
întregiau, — din lămuririle ce le da Prefectul şi după . 
copia telegramelor oprite, — intriga evreilor, — Marcu 
Iuster, Duvid Hascal şi Iancu Feldea se văzură ares
taţi spre deplina lor înmărmurire, tocmai când erau 
gata să plece la Bucureşti...

Mai trăsnitoar.e întâmplare nici nu se. puteâ : pe ce 
se întemeiaseră judecătorul şi Prefectul, de ajunseseră 
Ia necesitatea arestării lor?

Lui Marcu şi lui Duvid le dădură mai pe urmă în 
gând că unde* nu se duseseră la moşi.e, după cum ce
ruse Prefectul.

Feldea însă îşi trudi toata noaptea mintea să-şi 
deâ socoteală de motivul arestării, şi nü izbuti... De 
aceea neodihna lui fii mare şi nu-1 lăsă să doarmă.

După ce peirecură cercetătorii seara la Măineşti, 
unde Cozmin îi aşteptase cu nerăbdare, a doua zi 
porniră disdedimineaţă. la Ranomireşti, mai mult 
pentru a vedea stricăciunile făcute la curtea Iui Hascal.

La alte lămuriri nouă nu se aşteptau.
Totuşi al doilea preot din acea comună, un bătrân 

care se, întorcea delà Târgu-Neamţu, tocmai când Pre-'



414 N. Rădulescu-Niger

fectul cu magistraţii intrau în Ranomireşti, le dădii o 
ştire foarte importantă : Margulies, proprietarul delà 
Vulpeni, de lângă Târgu-Neamţu, trecuse pe lângă 
Sfinţia-sa într’o trăsură cu patru tineri foarte cheflii...

— Şi ce drum au luat? întrebă judecătorul.
— Tocmai drumul la Paşcani...

. — Ca să-i ducă cu trenul de Iaşi spre Bucureşti,
. zise prefectul, şi se înţelese din ochi cu magistraţii, 
că tinerii erau „cei patru" din cauză.

Laţul se strângea mereu dar, împrejurul periculoşilor . 
intriganţi,—mai degrabă şi mai lămurit de cum se aş
teptaseră.

Atât din Hârtoape, cât şi din Ranomireşti, judecă
torul puse în stare de prevenţiune pe câţiva, şi anume 
pe aceia cari vorbiseră cu „cei patru“, le ascultaseră 
mai întâiu sfatul şi hotărîseră pe ceilalţi săteni pen
tru răscoală.

La prânz erau în Fălticeni, Prefectul şi Magistraţii, 
— iar după amează Duvid Hascal, Marcu Iuster şi 
Feldea fură aduşi înaintea judecătorului de instrucţie 
pentru a le luâ interogatoriul.

Cel întâiu intră Feldea:
— Bună ziua domnule Feldea, începu judecătorul, 

c’un zâmbet, şi îl pofti să şeadă...
Acest început făcîi pe Feldea să-şi vie în fire.
— Te miri poate că am dat în contra dumitale un 

mandat de arestare, nu’i aşa ?
— Mărturisesc, domnule judecător, că nici acum nu 

pot ieşi din surprindere. De sigur că este la mijloc 
vre-o încurcătură neînţeleasă...

— A fost încurcătură, în adevăr, însă acum te pot 
asigură,' domnule Feldea, că lumină s’a făcut. Ares
tarea dumitale e bine potrivită şi se va menţine.

— Cum asta? întrebă el, făcând ochii mari.
— Negreşit... când justiţia întâlneşte un om cu în

semnat talent de a înjghebă o răscoală periculoasă, 
îi datorează răsplată...

— Nu vă înţeleg, domnule judecător, zise el, ridi
când în sus capul, cu oarecare semeţie. Ce are a face 
răscoala cu mine ? Eu dintr’un capăt al judeţului şi 
răscoala în altul.., ✓
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— După aparenţe, în adevăr, nu ar aveà a face, 
domnule Feldea. Din nefericire pentru dumneata, rea
litatea e din contra.

Şi începu judecătorul a-i aşterne atât de limpede 
rolul ce jucase, în împrejurarea aceasta,— că ori câtă 
voinţă punea Feldea să se stăpâniască, înăduşiâ vă
zând cu ochii şi chipul i se făcea din ce în ce mai roşu...

— Ce ai a răspunde, domnule ? termină judecătorul, 
cu ton aspru.

— Zic că este o poveste foarte bine ticluită, dom
nule judecător, dar greşit trecută la activul meu, răs
punse el cu glasul mai puţin sigur.

— Iţi cunoşti scrisul ? întrebă judecătorul.
— Fireşte că da.
— Atunci vei recunoaşte că mâna dumitale a tras 

telegramele acestea, ale căror copii, scrise de altă 
mână, au fost oprite la oficiul telegrafic?... Şi-i arătă 
coala de hârtie.

Feldea îngălbeni, dar răspunse cu oarecare ironie :
— Şi ce are a face că le-am conceput eu? Sunt 

cetăţean şi nu sunt liber să dau telegrame la ziare?
— Da, nici vorbă. Justiţia însă, după felul cum sunt 

concepute, vede lămurit că acel care a plănuit răs
coala, a voit să mintă opinia publică arătându-i nea
devăruri exagerate, care erau în interesul său şi după 
planul urzirii unei asemenea crime.

— Justiţia e omenească şi poate vedea greşit. Cine 
o împiedică? zise Feldea cu acelaş ton ironic.

— Dar scrisoarea dumitale, adresaiă unui oarecare 
ziarist Stupeanu, din Bucureşti, şi găsită la un tânăr, 
care şi el a jucat rol, împreună cu alţi trei, la por
nirea răscoalei ? Eat-o, — şi judecătorul o citi.

De astă dată Feldea simţi că nu eră glumă şi-şi 
pierdù semeţia.

— Cine este acest „boer Iancu“, dacă nu dumneata, 
domnule Iancu Feldea ? Băeţii recomandaţi de domnul 
Stupeanu „te-au servit bine“, — nu’i aşa ? „Şi-ţi vei 
arătă recunoştinţa în mod bine simţit?“ Foarte frumos. 
Acuma, mai negi că nu dumneata eşti autorul răscoalei, 
pentru a paraliză printr’însa opera cinstită şi.liniştită
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a omului de bine delà Măineşti ? Căci de acesta v’a 
fost teamă, dumneavoastră, proprietarilor.ee puneţi 
grele sarcini pe săteni,— ca ei să nu-şi dobandiască 
cunoştinţa drepturilor şi datoriilor lor... Se înţelege, 
aţi fi câştigat mai puţin şi mai cinstit, iar sătenii, săr
manii, ar fi fost şi ei într’o stare mai vrednică de 
oameni. Şi, din calculul acesta, aţi ajuns la crimă, 
dumneata şi complicii dumitaîe. O mai negaţi dar?

-Feldea se ridică, cu ultimă silinţă de a înfruntă a- 
devărul celor auzite şi descoperirea urzirii lui.

— Nu recunosc nimic, fiindcă nu eu am provocat 
răscoala...

— E denegare zadarnică, deoarece propriile dumi- 
tale rânduri scrise o trădează lămurit. Te poţi retrage, 
însă rămâi în prevenţiune.

— Dar, domnule judecător...
— Nici un cuvânt... pentru astăzi.
Sună şi Feldea se văzu dus iar Ia arest.
După el fu adus Marcu Iuster, care intră cuprins 

de tremur,
Judecătorul îl apucă aşa de bine din scurt, că Iuster, 

înfricoşat, mărturisi tot, aşa cum se chibzuise lucrul, 
aruncând vina pe Feldea şi căutând a se scoate pe 
sine cât mai puţin fără vină.
. Semnându-şi depoziţiunea, Marcu trecu la arest iarăş, 
ca şi Feldea.

Duvid Hascal, începu întâiu a protesta cu glas tare, 
dar o nună încetul cu încetul până ce făcu mărturi
sirea deplină, denunţând ca şi Iuster, pe Margulies, 
pe Ghebălă şi pe ceilalţi trei.

După asemenea depoziţiuni, se retrase şi el, în ca
mera de căinţă.

Arestarea unor asemenea mutre simandicoase, în
dată după „răscoala ţărănească“, nelinişti .evreimea 
din Fălticeni.

Cu ducerea Prefectului însă la Bucureşti, guvernul se 
convinse pe deplin de mişelia evreiască şi ziarele ară
tară pe larg, în coloane întregi, cum sta lucrul. In sen
sul acesta se telegrafiă şi în străinătate, căci în „Neue
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Freie Préséé“ clin Viena, se arătaseră deja colţii jidoveşti.
0 comisiune rogatorie a tribunalului de Ilfov, cită 

pe Nicu Stupeanu şi-l supuse, cu toată asprimea, unui 
prim interogatoriu.

El nu voi să denunţe pe „cei patru“, dar supt a- 
meninţarea că va fi expulzat, dacă va stărui în în- 
căpăţinarea lui, le spuse numele câtor-patru — cari şi 
fură arestaţi, ca din strachină.

Confruntaţi cu Nicuşor Stupeanu, acesta, cu o sin 
ceritate care, în cazul de faţă, semăna a neruşinar\ 
le zise celor patru, dacă-i văzu că umblă s’o încurc'

— Nu mai minţiţi, căci sunteţi străini ca şi mine / 
o să fim expulzaţi. Aşa, vom rugă „frumos“ pe domnu 
judecător, să fie generos şi să mijlociască să rămânem 
în ţara aceasta pe care o iubim

Judecătorul îi aruncăm privire piezişă şi îl invită 
să se ţie la dispoziţiunea Parchetului de Suceava.

„Cei patru“, declarară că : unul, e ungur dintr’un 
sat din judeţul Bacău, — altul, polonez de pe la Lem
berg, — altul grec, — şi cel de al patrulea, mai spălat, 
care pierduse hârtiile, evreu după mamă : făceâ „afa
ceri“ pe lângă un avocat mare. Parchetul îi expedia 
în acea seară chiar, la Fălticeni, unde fură închişi.

Ovreimea, tăcu dacă văzu că e groasă şi că i se 
înfundă ; iar la Cameră, luă cuvântul Loza, amicul 
Prefectului, şi desfăşură, cu însemnată tărie de adevăr, 
fazele acestei înscenări, iar concluziunile lui pline de 
căldură, fură acoperite de aplauze entusiaste.

Vrăjmaşii Prefectului puseră botul pe labe şi influ
ent ’’ Vlelinoreanu, luat din scurt, în chip amical de 
Min eri, declară că fusese „indus în eroare“.

— in adevăr, se apără şi el, aşa cum s’a prezintat 
cestiunea, mărturisiţi şi dumneavoastră dacă nu v’a 
venit să credeţi că era o izbucnire firească, isvorâtă 
din starea delà Măineşti...

Prefectul, ce se aflâ în preajmă, zâmbi a râde şi 
când prilej se ivi, luă pe Melinoreanu de braţ :

— Aş dori să jertfeşti două, trei zile şi să fii oaspe
tele meu Ia Fălticeni, să vezi pe Cozmin, ce a făcut 
şi modul cum a făcut, şi dacă vei mai avei ceva. de
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zis, cu toată tăria prejudecăţilor, sunt în stare nu ştiu 
pe ce să mă prind faţă cu dumneata...

Melinoreanu îl bătu"pe umeri şi îi răspunse:
— Eşti încă prea tânăr, amice Prefectule...

XXV
Acum, goană din partea evreimei pe stăruinţi, pe 

un cap, pentru a cocoloşi afacerea : a scăpă adecă 
pe „adevăraţii“ evrei : Hascal, Iuster, Margulies, 
Penchas zis şi Ghebălă, Froimescu şi pe cei trei : 
Frenckel, Sichendorf şi Gheremberg... Cât pentru Feldea 
„renegatul“ , prost şi mârşav“, — cum îl numiă „aris
tocraţia“ evreiască/nimeni nu se interesă de el.

„Scoată-se pe el din încurcătură cum a puteă“, — 
ziceau stăruitorii întru scăparea celorlalţi.

Justiţia îşi urmă însă cursul.
Cercă evreimea să schimbe pe judecătorul de ins

trucţiune care, „prea luase lucrurile în serios“, dar ră
mase buzată, căci nu izbuti ; — mai făcu o silinţă să 
dea încolo pe Prefect, — nu se putu însă : ar fi fost, 
în împrejurările acestea, a-şi aprinde singur guvernul 
paie în cap, înstrăinându-şf pe mulţi din partizanii săi 
buni şi sinceri.

Toţi evreii implicaţi fuseseră liberaţi pe cauţiune şi 
alergau, dar in zadar; întâlniau ridicări din umeri; 
cauza lor eră pierdută.

Se făcură intervcniri pe cale diplomatică chiar, din 
partea unei Puteri vecine, prin Ministrul ei plenipo
tenţiar. Guvernul, spre lauda lui, răspunse politicos 
dar energic.

Fefdea fu condamnat la un an închisoare şi la plata 
stricăciunilor făcute de ţărani, lui Iuster şi lui Hascal ; 
ceilalţi evrei, la 6—8 luni închisoare ; „cei patru“, 

'toţi de o potrivă la 6 luni închisoare şi sătenii, la 15 
zile fiecare.

Toţi făcură apel.

Intre acestea la Hoiseni, în cea mai tăcută intimi* 
täte, Prefectul cunună pe Ropniţă cu Zefirina.
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d Fălticenenii fură surprinşi de asemenea căsătorie 
^fără zgomot, iar timp de câteva zile îşi dădură frâu 
liber faţă cu Ropniţă, ridiculizărilor de tot felul : cei 
mai amarnici erau părinţii cu domnişoare care as
piraseră la dânsul şi vechile Iui victime, mai mult 
sau mai puţin nevinovate.

Dar se termină şi cu aceasta.
Numai la Măineşti nu era încă şi mult timp nu a- 

veau să fie terminate lucrurile.
Avenian primise o scrisoare delà un anonim, care, 

îi descrisese cu culori de sânge starea „mizerabilă“ 
creată de Cozmin la Măineşti. Aceasta, şi cele ce citi, 
una după alta, în ziarele ce-i veniau din ţară, îl pu
seră pe gânduri de întoarcere.

Primirea unei lungi scrisori delà Cozmin, îl linişti 
fără a-i schimbă dispoziţiunea de a se întoarce.

Lupta întreprinsă de vrăşmaşii ce, natural eră să-i 
dobândiască Cozmin, nu-I impresionă atât de mult ca 
intriga ţesută de dânşii pentru a-1 dobori.

Trebuia dar să-i deă, acestui om de rară energie şi 
inteligenţă, o situaţiune care să-l scutiască, pe viitor, 
de orice uneltire păcătoasă ; trebuiă să-i deă şi puterea 
materială a averii, prin căsătoria lui cu Marioara.

Sănătatea Mărgărintei lui eră în plinătatea puterilor, 
puteă prin urmare să treacă delà primăvara litoralului 
la iarna frumoasă din regiunea muntelui.

Către capătul lui Februarie Marioara scrise dar lui 
Cozmin :

22 Februarie—6 Martie 
Veneţia

„Şi am părăsit Coasta de Azur, dragă şi dorite amice... 
Un pas mai mult către ţară ! Mama doriâ să revadă 
Veneţia, după mai bine de cinci-spre-zece ani.

Mie-mi pare un oraş trist care-şi plânge cu clipirea 
şi lovirea undelor de palaturile înnegrite de timp, anii 
gloriei de odinioară. Să fie impresiunile de primăvară 
de pe litoral, să fie dorul de acasă care mi se face 
mai viu pe măsură ce mă apropiu ? Nuştiu: dar în 
Veneţia mult cântată nu am dat de vraja care te pune 
pe visat... Pe urmă este şi frig, zău este frig... Mă iâ
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fiori când trec pe piaţa San-Marco... Dar mai ales^ 
când ne suim pe câte un vaporaş, ca să trecem de la • 
o stradă- la alta, pe unde a uitat Dumnezeu câte un 
petec de pământ !

„Ceva într’adevăr original, este droaea de porumbei 
care bate din aripi în juru-ţi şi nu se sfieşte a-ţi 
ciuguli din palmă boabele de popuşoiu.

„DarVezi odată, de două ori şi asia, apoi... paf că-ţi 
vine să zici : de-aş plecă mai repede... Cu toate 
acestea seara de ieri se vă număra între cele plăcute.

„Eră o lună, dragă prietene, cum n’am văzut’o în 
Elveţia, cum nu mi-a zâmbit în cuprinsul Parisului, 
cum n-am admirat-o d’asupra mării şi peste Nisa.

„Timpul se făcust mai cald ; cerul foarte limpede, 
nu aveă străvezimea celui mediteraneu, dar nici în
tunecimea cerului nostru de iarnă. Delà fereastra 
mea vedeam dealungul canalului Grande până la Lido, 
— când de odată iată răsări luna mare şi înroşită ca 
de alergătură multă, şi am privit-o până s’a ridicat şi a 
început să se priviască în oglinda apei uşor învălurată.

„Ce espresiune de dulce melancolie a luat atunci 
priveliştea acestui oraş tăcut ! Mi se păreă că valurile 
mititele poleite de lună sunt versurile unei poeme în 
care vorbesc amintirile şi regretele, — amintiri mângăe- 
toare şi regrete ale căror înăspriri s’au netezit.

„Poate că poezia se află în sufletul meu ; ori cum, 
făceâ o potrivire între cele din lăuntrul meu şi minunata 
noapte stăpânită de lună.

„Eram singură, după vre-o jumătate de oră, şi în
cepusem a vedea în locul zării delà Lido, dealuri aco
perite cu zăpadă, locuri cunoscute care ’mi legăriaseră 
copilăria,— iar în locul insulei „San-Giorgio“, Casa-de- 
sus... de unde par’că porniau sentimentale accente...

„Am tresărit de odată... căci în adevăr auziam aevea 
un plângător preludiu... pe coarde tremurătoare : peste 
drum de mine, în faţa unei case de înfăţişare bătrânească 
stâ o gondolă cu câţiva tineri.. Puţin, şi un glas 
ademenitor de tenorin începu o romanţă plină de 
sentiment, iar mandolinele îl însoţiră cu măeastră 
potrivire de tonuri calde.



Străin în Ţara lut... 421

..Mai trecură câteva clipe; o perdea se ridică şi pe 
fundul întunecos al camerei, se ivi, ca o proecţiune 
pe o pânză, o formă albă cu contururi graţioase.

„Romanţa răsună şi mai focoasă acuma : eram de 
faţă la o serenadă, manifestare poetică a unui simţimânt, 
— pretutindeni acelaş, supt altă formă pretutindeni.

Romanţa se termină... Alba ivire trimise un sărut 
cu mâna, perdeaua căzii şi gondola purcese ca o 
nălucă, — în timp ce undele totpar’că mai duceau pe 
tremurătura lor argintie răsunetul ultimelor note.

„Da, în seara de ieri am gustat şi eu Veneţia...
„Vilhelmina mi-a spus, astăzi, că m’a surprins cu 

lacrimi în priviri... Ştiu eu ? Poate...
„Ştiu atâta că de azi încep a numără zilele... până 

la sosirea în Măineşti...
„De sigur că’l voiu recunoaşte cu greu, dragă prietene, 

întru atât de mult trebue să se fi prefăcut...
„Nu voi vedea palate de piatră ce amintesc un trecut ; 

dar fără îndoială voiu simţi muljămirea tuturora, cel 
- mai mândru palat clădit de dumneata pentru chezăşia 
v viitorului sătenilor noştri.

„Prin dumneata am învâţat să-i iubesc, de aceia 
mi-e îndoit de dor să mă revăd în mijlocul lor şi să-i 
admir cum te iubesc şi ei *pe dumneata.

„M’a făcut lata să înţeleg ce-ai avut a suferi pentru 
ei, acum de curând ; mi-a arătat cât de mare a rămas 
figura dumitale In împrejurările acelea şi cât de 
trainică îţi va rămânea opera.

„Iar eu, mititică pe lângă atâta măreţie, am căutat 
|\ în mine o umbră de mândrie măcar şi am găsit numai 

iubirea pe care o aduc neschimbată s’o aşez în preajma 
dumitale...

■r „La revedere... da, pot să-ţi zic acum : „la revedere“!..
„Spune şi mamei Cozmln cuvântul acesta în care 

doresc să vadă şi iubirea mea pentru dânsa.
Marioara Avenian“

Cozmin, după ce termină de cetit, pironi asupra 
mume-si priviri adâncite în visare. Nu voia să vorbiască, 
pentru a nu turbură prin sunete liniştita bucurie nespus

n

fc*



422 N. Rädulescu-Niger

de dulce pe care-o dă siguranţa apropierii unei împliniri.
Venirea logofătului lui Avenian, il aduse, fără tresărire 

neplăcută, în lumea realităţii, lume ce nu-i mai eră 
străină, căci nu se mai deosebia de vis.

— Aduc bucurie, domnule Cozmin, îi grăi acesta,, 
voios : se’ntorc boerii şi am poruncă să mut din târg 
tot ce dusesem mai anul trecut.

— Iţi mulţămesc de veste bună, prietene, şi-l strânse 
mâna.

— Nu-i aşa că Măineştenii or să se pară mai plini, 
de amù? zise el. Ne lipsia ceva: boerii... Amù o să 
se întoarcă, şi ce a fost scris, o să fie.

Cu sănătate, domnule Cozmin.
— Cu voe bună, logofete.
După ce eşl acesta, Cozmin stătîi o clipă, pe gânduri... 

O pornire, ce nu se gândia s’o aibă şi nu se încercă 
s’o opriască, îl duse în odaia „Amintirilor“...

Privi, în portret, Ia aceea care se uită la el, prin 
tulul de care eră învăluită, cu melancolia unui ultim 
rămas bun, şi se lăsă într’un fotoliu în faţa micului 
portret care, din rama strălucitoare, de argint, zâmbiă 
dulce viitorului.

Câtă drăgălăşie. ce tinereţe plină de vieaţă. câtă 
inteligenţă şi câtă simţire' pe fruntea şi’n privirile a- 
cestui chip iubit !... Şi erau să fie ale Iui toate aceste 
bogăţii ; şi eră să reînceapă, către toamna vieţii, um
bletul reîntineritului flutur care se statorniceşte la sânul 
unei flori, de lângă care numai apusul îl va deslipî 1

Este minunată, în adâncimea ei necuprinsă, taina Pu
terii care, în chip preursit ne mână către anume ţintă ce 
scapă din raza vederii şi chiar a presimţimântului !

Cătând în depărtata zare a trecutului, par’că i se 
năluciă a fi visat, a fi trecut prin urzeala unei sin
gure nopţi, dar se înfioră de hăul întunecos prin care 
nu mai puteă străbate cu mintea... Visase urât şi visul 
se terminase... Rămas bun pe vecie, acestui trecut!...

Şi simţind că din adâncimile Iui se urcau vibrând 
uşor, sunetele înăbuşite ale unui cântec care încercă 
să iâ fiinţă, se aşeză la piano şi începu a-şi trăi, în 
cele mai duioase accente, acest rămas bun ce dâ tre-
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cutului... Tot ce se mişcă înăbuşit în inima lui, iz- 
bucniă acum cu limpeziciunea sentimentului şi a ar
moniei muzicale.

După ce mai repetă odată bucata înfiripată, începù 
s’o scrie, şi o lăsă...

Tot mai eră însă „ceva“ în el, care voiă să iă 
formă : un imn de primire, pentru cor, cu care sâ în
tâmpine venirea familiei aşteptate...

Şi până sâ alcătuiască cuvintele, lăsă cale inspira- 
ţiunei care-i dàdù imnul aşa cum sufletul lui doriâ.

Delà această poezie muzicală a vieţii, porni la da
toria zilnică.

Măineştenii purceseseră de cuseară la Fălticeni s’a- 
ducă boii ajunşi acolo, din Basarabia.

Şi când pogoră Cozmin spre Bancă, stătii locului 
să ’priviascâ şirul vitelor frumoase care, două câte 
două, înaintau încet pe şoseaua de pe marginea ia
zului, în strigătele păzitorilor din preajmă cari, nu le 

. lăsau a se abate.
Se urcau până Ia el sunetele telincelor cu felurite 

glasuri, puţin armonios amestec de note, care-şi aveă 
Insă farmecul lui melancol c, în mijlocul priveliştei 
albe, supt un cer de un cenuşiu deschis.

Toate apoi, prinseră a urcâ şi a trece mai cu rân- 
duială prin piaţa satului, par’că şi-ar fi dat seama,— 
îndreptându-se către curtea moşiei, pentru scurt adă
post, până sâ se ducă la Hârtoape.

Erau tot unul şi unul, boii mari şi voinici ; se ve
deau că fuseseră aleşi pe sprinceană.

Iar în scrisoarea* ce-i înmână omul de curte al Ba
sarabeanului, acesta trimiteâ lui Cozmin cele mai căl
duroase cuvinte de dragoste frăţească, bine alcătuin- 
du-şi chipul în care îşi arătă amintirile de petrecerea 
lui la Măineşti.

#Se ţinuse apoi de vorbă, fiindcă trimisese şi zece 
perechi de boi pe de-asupra pentru a-i împărţi la 
zece familii ce va alege el.

Din împărţirea acestui dar, se gândi Cozmin să facă 
o sărbătoare care, să cadă în ziua sosirii, în Măi
neşti, a Avenienilor.

r>
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XXVI
Până să se termine procesul în care era implicat, 

Marcu Iuster pusese să-i repare casa...
Fiinţa Iui însă şi a oamenilor Iui de Curte, mai nu 

se simţiă acum dincolo de îngrăditura ogrăzii.
Priviră toţi cu multă amărăciune când Hârtopenii 

primiră cu strigăte de bucurie, intrarea în satul lor, 
a boilor ce le adusese Cozmin din Basarabia ; dar 
îşi mâncară necazul amar în tăcere şi plini de înţe
lepciunea fricii.

îşi duseră Hârtopenii vitele pe la casele lor, Ie aşe
zară în coşare de curând făcute, plini de dorul de-a şi 
le îngriji după sfaturile lui Cozmin, şi bucuroşi ne- 
voe mare că aveau stoguleţele *de hlujăni, aduse deja 
Măineşti, pentru hrana lor, cât şi uruială de păpuşoiu 
până la primăvară.

Erâ şi un fir de mâhnire care legă mănunchiul bu
curiei lor din acea zi : ştiinţa că vre-o câţiva pătimiau . 
de pe urma răscoalei prosteşti. Ori cum, începeă însă 
pentru sat timp bun de speranţă, pornire către în
dreptarea traiului.

Şi, numele lui Cozmin, treceâ din gură în gură, în
conjurat de lumina dragostei lor obşteşti.

Dincolo, Ia Ranomireşti, Duvid Hascal nu se întor
sese încă'Ia moşie şi casa păstra înfăţişarea patimei 
prin care trecuse.

Doar logofătul jupânului şi oamenii din curte mai 
dădeau din când în când ochi cu lumina soarelui, pe 
liniile satului, întâmpinaţi de câte-o aruncătură de 
vorbă în râs...

Atât la Hârtopeni cât şi aici, primarii se arătară 
foarte dârji şi isteţi, cât timp sătenii se socotiră Ia 
curte pentru trecut şi se legară pentru vară cu munca.

Fiindcă rateşele jidoveşti nu-i mai puteau ispiti 
nici la vin, nici Ia rachiu, vedeau ei singuri cum li 
se împuţinau nevoile.

Li- s’ajungeau ce-aveau pentru gură.
Iar cui îi mai trebuiâ ceva făină de popuşoiu, o
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cereà delà Curte, pe muncă, dar îi rămâneă în casă : 
nu se mai mărită, ca mai nainte, după rachiul jupâ- 
nilor delà rateşe.

De câteva zile deschiseseră Măineştenii, în rateşul 
de lângă iaz, dugheană cu de toate trebuincioasele 

- pentru purtat şi cu felurite mărunţişuri pentru casă 
eră tot una din bunătăţile lui Cozmin.

Stăteau la vândut, cu rândul, băeţani din şcoală 
delà Bancă, anume învăţaţi de Cozmin, — şi veste de 
dughiana asia care vindeâ eftin, bun şi cu cinste, tre
cuse numai decât peste dealuri şi peste văi...

in ziua de 40 de Mucenici, Măineştii-PIopiloi par’că 
era un iarmaroc, aşa de mulţi săteni ce se strânse
seră de prin sate depărtate chiar, ca să vadă ce erâ, 
frate, cu atâtea minimi de care tot auziseră şi mai 
cu deosebire acuma de dugheana Măineştenilor.

Omătul se luase pe ici, pe colo, şi se tot luă pe 
nesimţite ; primăvara începea să se arate, cu sfioşia 
fecioarei încă neieşită la horă.

Era aşa de senin, şi soarele aşa de căldişor că, 
mâhnit să fi fost şi fără să te simţi plecat la veselie, 
le luă cu încetul o voe bună care-ţi răpuneâ întune
cimea sufletului...

In biserică erau cântări deosebite. încă necunoscute 
multora, şi rând pe rând ieşiau şi intrau din cei de 
prin alte sate, să asculte şi să se minuneze, — până 
să se deschidă dughiana din vale.

Dar lucru de care se minunau întâiu pe neştiute şi 
apoi cu cunoştinţă, era podoaba din acea zi de-atuncea, 
a satului

Devale, când să dai din şosea în drumul satului, 
între doi pari înalţi, împodobiţi cu steguleţe,^ se în
tindeau ghirlande de brad. Tot aşa, pe coastă, unde 
intrai în piaţa satului. Incai, aici, erau ridicaţi mai 
mulţi pari şi delà unul Ia altul se încrucişau ghirlande 
cu steguieţe, — şi steaguri fâlfâiau la Primărie, la 
Bancă, în faţa bisericei, la şcoală şi pe casa proprie- 
tărească...

D’apoi curtea !... La poartă şi la uşile de-afară, 
ghirlănzi de brad şi steaguri ; omătul ridicat, şi peste 

rr tot locul aşternut pietriş curat cu nisip.
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Fireşte : se întorceau doar din lunga călătorie, pro
prietarul cu ai lui, şi Măineştenii voiau să le arate 
recunoştinţă, de oarece şi proprietarii aveau partea 
lor în faptele lui Cozmin.

Prefectul pus tainic in cunoştinţă de Cozmin, tri
misese steagurile şi îngrijise pentru brad.

Era pe la urmă serviciul religios, când veni şi Pre
fectul cu doamna. Intrară de-adreptul şi apioape ne
observaţi în biserică, puţin cunoscuţi de cei din alte 
sate. Mişcare se făcu însă când 11 văzură Măineş- 
tenii : delà întâmplarea din urmă, când, după spusele 
lui Cozmin, Prefectul arătase sătenilor dragoste ne
mărginită, şi Măineştenii ţineau cu deosebire la el : 
nu eră, pe urmă, prietenul iubit al lui Cozmin al lor ?

După ieşirea din biserică, porniră cu toţii pe marginea 
iazului şi acolo Cozmin, suit pe o masă, lămuri tutu
rora însemnătatea dughenii ce deschiseseră. Mâine- 
ştenii, cu puţin câştig pentru ei şi cu mult câştig pentru 
toţi cumpărătorii. Pe deoparte se înlăturau străinii 
lacomi cari vând lucruri proaste şi scump, pe de altă 
parte se incuragiâ mâna aceasta de oameni din Măi- 
neşti care-şi puneau economiile pentru a fi folosi
tori altora.

— Bune sunt pânzeturile din târg. grăi între altele ; 
se cumpără odată, după trebuinţa casei şi nevoia se 
împlineşte, iar fiecăruia îi pare lucru eftin şi că e 
făcut economie de timp. Dar ia închipuiţi-vă, fraţilor, 
că pe când bărbaţii sunt la plug încă, toamna, şi 
până când dă frunza, femeile se îndeletnicesc cu răz
boiul ascultător, cu harnicele suveici şi cu spetele în
ţelepte printre cari firele se petrec şi se prefac în su
luri de pclnză ! Cât timp bine şi cu folos petrecut Îşi 
ce spor de pe urma cânepei şi a inului ! a bumbacului 
şi a borangicului ! a lânei şi aţei !.. Mai înainte era mân
dria fiecărei casnice să ţeasă şi să-şi facă în casă de 
toate; — până şi abaua pentru vestmintele bărbatului... 
Şi cât era de frumos portul femeei şi al fetei; le îm- 
podobià mai nimerit firea şi neamul de românce ; le 
făceâ să se iviască ochilor mai cu lipiciu la înfăţi
şare, cu adevărat vrednice şi pricepute la muncă. Azi
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aleargă toate la de-a gata : în locul portului românesc 
neaoş, se fac nişte brezae cu împestriţâtura veştmin
telor de târgoveţe ; cheltuesc parale în zadar şi nici 
port frumos nu au pe trupuri. înţeleg să ia oamenii 
unii delà alţii, obiceiuri şi îmbrăcăminte, dar să aibă 
cuminţia de-a alege ce-i bun şi care se potriveşte. 
Copacii îşi pierd frunza, toamna ; le dă alta, primă
vara, dar tot potrivită copacului şi la fel cu cea că
zută. Românul să facă aşa cum este firea lucrurilor, 
aşa cum a lăsat Dumnezeu şi cum s’a moştenit de 
părinţi. Să se înnoiască în apucături ca frunza, să le 
îmbuneze, să le- înfrumuseţeze, dar să nu le dea altă 
prefacere, care, strică ochilor când le privesc. In du- 
ghiana ce-au deschis fraţii mei din Măineşti, se află 
de toate, dar alese ca pentru portul românesc ce tre- 
bue să fie drag ori cui care cu drag îşi poartă numele 
de român. Eftin şi bun veţi cumpăra, aşa e ; dar sfa
tul meu este să începeţi cu toţii a vă semăna inul şi 
cânepa, a vi Ie meliţâ, a vi le ţese şi a vă întoarce 

1 la obiceiurile strămoşeşti ; iar de cumpărat apoi, să 
vă rămâe numai mărunţişurile pentru înfrumuseţare.

După ce le mai grăi asupra chipului cum se fac 
economii şi din puţinul agonisit pentru vieaţa de toate 
zilele ; — asupra frumuseţei lucrului simplu făcut cu 
meşteşug şi cum fiecare trebue să se poarte după 
darea lui de mână, — îi lăsă şi porni la Curte să-şi 
mai arunce ochii asupra pregătirilor de primire acolo.

Erau orele două când se iviră călăreţii trimişi în- 
naintea familiei Avenian.

Toţi, cu cojoacele albe, înflorite din arniciu, cu pă
lării cu cordele tricolore şi cu ramuri de brad în 
mână, veniau chiuind, iar pe urma lor, două sănii 
cu câte patru naintaşi. gătiţi cu cordele şi cu hamu
rile strălucitoare de curate ce erau.

Sătenii, aşezaţi pe două rânduri, primiră cu strigăte 
voioase de „bine aţi Venit“ 1 pé Avenian cu doamna 
în prima sanie şi pe Marioara cu Wilhelmina în 
a doua.

In piaţa plină de săteni, săniile sè opriră în faţa
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Băncii. Acolo erau corul, primarul cu consilierii, doamna 
Cozmin şi Victor, Prefectul cu doamna, preotul şi 
învăţătorul.

Şi cântă corul cu însufleţire, frumosul imn ale că
ruia cuvinte ziceau :

De "peste mări,
De peste ţări,
Pe-o rază de la soare 
In patrie acum veniţi 
Şi-aduceţi, fericiţi:

o ilsare...
întâia floare de pe plaiu,
Minune mândră, rară,
Ca semn că va veni curând 
Şi dulcea primăvară...
Cu graiu din suflete pornit 
„Bine-aţi venit“,
E-a tuturor urare :
Spre-a tuturor îmbucurare,
„Bine-aţi venit“ !

— Bine-aţi venit ! Bine-aţi venit sănătoşi ! izbucni 
cu învăpăere strigătul mulţimii.

Avenian şi Marioara se coborâră din sanie, îndată 
după oprire, dar rămaseră lângă Mărgărinta.

In timp ce Marioara se alipiâ de mumă-sa, tremu
rând de puternică emoţiune, lacob înainta cu braţele 
întinse către Victor şi-I cuprinse într’o îmbrăţişare 
înduioşătoare.

Apoi,-cu mâna înmâna lui, îl duse lângă Mărgărinta 
şi el trecù să salute pe doamna Cozmin şi pe ceilalţi.

Victor sărută mâna doamnei Avenian, uimit de 
schimbarea în bine a înfăţişării chipului ei, altă
dată icoană a durerii şi resemnării, — apoi întinse 
mâna Marioarei, sfios, emoţionai, aprins pe obraji...

Privirea Iui şi a Marioarei, aproape cu totul înrou
rate, se adânciră una în alta, în extazul supremei 
mulţămiri, când graiul nu poate fi izvorâtor de cuvinte.

Poezia iubirii, în tot farmecul revederii după timp 
îndelungat şi după puternice lupte sufleteşti, este 
într’atâta de înălţătoare, că în mijlocul unui ocean 
çle oameni ea izolează pe deplin, întocmeşte o lume

3
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a clipelor celor mai frumoase şi mai zguduitoare din 
vieaţă şi o face cu totul deosebită de restul Creaţiunii : 
— cuprinde în ea pe cei doi fericiţi până la nimicirea 
cu totul a cunoaşterei de sine.

Iar zâmbetul, — această răsărire de lumină asemănă- 
toare primelor raze sfioase cari vestesc ivirea soare
lui, dă chipurilor înfăţişare peste putinţă de descris, după 
cum pictorul, oricât de maestru, nu poate fura în
tocmai delicatul amestec de nuanţe ce alcătuesc aurora.

Numai acum doamna Avenian înţelese pe deplin 
marea iubire a copilei sale şi a omului ales de dânsa; 
într’o clipă văzu cu mintea cât au putut suferi amândoi, 
dar şi cu câtă tărie de credinţă erau gata să meargă 
până la capăt, fără să abată un singur moment din 
cale statornicul lor simiimânt...

Şi această scenă mută dar adânc mişcătoare, o în
trerupse apropierea doamnei Cozmin la braţul lui Iacob.

îmbrăţişarea amânduror mumelor fu poema de o 
P clipă a deplinei lor mulţămiri şi înţelegeri pecetluită 

cu sărutările în care se 'topiá dragostea ^neţărmurită 
pentru copiii lor...

Marioara îşi plecă la sânul doamnei Cozmin fruntea 
ce dânsa acoperi de sărutări, şoptindu-i :

— Vitează şi scumpă copilă ! Nu poate fi răsplată 
vrednică de fericirea ce ai, căci seamăn pe lume nu 
pot avea nici una, nici alta 1

Prefectul, surprins, înţelese acum taina şi, adânc 
mulţămit, se apropiă cu soţia lui, să salute pe Măr- 
gărinta şi pe Marioara.

Rămasă în sania din urmă, drăgălaşa tovarăşă a 
tuturor momentelor de descurajare şi de speranţe ale 
Mariparei, Wilhelmina, priviâ adâncită în uitare de 
sine şi uitată de ceilalţi... Cu un viu zâmbet ce se 
răsfrângeâ prin văl, ca o rază prin ceaţa subţiată, 
sărbătoriâ tăcut fericirea iubitei sale „surioare“.

Inimă aleasă, o înţelegeâ cu întregul ei suflet, fără 
a se gândi o clipă măcar la starea inimii sale; erâ 
neîncolţită de nici o invidie, erâ neturburată de .nici 
un regret.

Doamna Cozmin şi doamna Prefectului se urcară 
în sanie lângă Mărgărinta. Marioara dàdù fuga la
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Wilhelmina pc care o sărută, şi săniile porniră la 
Curte, în strigătele de bucurie ale sătenilor...

Avenian, Prefectul şi Cozmin, urmaţi de preot şi în
văţător, porniră încet, însufleţiţi într’o intimă convor
bire asupra celor petrecute în Măin'eşti.

Sătenii, cari ştiau că are să mai fie „ceva“ la v 
Curte, se îndreptară, cete, cete, de vorbă şi dânşii,

1 asupra familiei întoarsă din călătorie.

XXVII
In timp ce la dughiana din vale, care de care târ- 

guiâ cele de nevoe şi cu târguiala în desagi porniau 
pe acasă ori se revărsau spre Curte ; în timp ce 
doamna Avenian, gusta câteva clipe de odihnă, ne
grăit de mulţămită, In camera ce o privise ani înde- - 
lungaţi, suferind ; în timp ce Prefectul şi doamna 
stăteau de vorbă cu Avenian şi ru doamna Cozmin,
— Marioara şi Victor, într’un sa?onaş unde odinioară « 
petrecuseră multe ore, ea ca elevă şi el profesor, se 
adânciseră acum în cea dintâi dulce convorbire între 
patru ochi.

Rezemat de piano, luminos la chip, cu privirea 
plină de acel fluid magnetic al iubirii, neîngrădită 
acum de nici o piedică, asculta, răpit, drăgălaşele ci- 
ripiri ale rândunelei sosită odată cu întâia zi de 
primăvară.

Ea, cu roşeaţa sănătăţii pe obrajii plini, îmbujorată 
încă şi de fericirea zilei, graţioasă în mişcări, dulce 
Ia graiu, împătimătoare în întreaga înfăţişare de tine
reţe, frăgezime şi veselie, povestiâ iubitului dorit toate 
emoţiunile apropierii de ţară.

Şi pieptul, negrăit de frumos, i se sălta supt re
vărsarea din inimă a mulţămirii, privirile scânteietoare 
se aţintiau asupra Iui şi se aninau de fiecare zâmbet 
al lui, ca de o rază, de fiecare privire a Iui ca de un 
fir de aur, de fiecare mişcare a lui, de fiecare fior 
ce’l simţiâ şi care-i dădea un focos îndemn de sărutare.

De câte ori, în neştire, îşi, strângeau mâna, uitându- 
şi-le clipe întregi una în. alta I dar ora deplinei re-
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vărsări sufleteşti, într’o destăinuite intimă, încă nu 
sosise şi pe aceasta o pregătiau, şi pe dânsa o aşteptau.

Wilhelmina se ivi, sfioasă, pentru a spune Marioarei 
că doamna Avenian întrebă de dânsa.

Cozmin o întâmpină şi-i întinse mâna.
— Nu ştiu cum să-ţi mulţămesc, domnişoară, îi 

grăi el cu prietenie, în limba patriei depărtate, — 
pentru devotatul dumitale prieteşug, atât de folositor 
„Marioarei“ mele...

— „Marioara lui“ ?...
Cu ce privire recunoscătoare îi mulţămi Marioara 

pentru că-i zicèà pe nume, pentru că-i zisese „a lui“...
— Nici o mulţămire, domnule Cozmin, răspu?;se ea, 

— roşie de plăcere ; — am fost iubită de Marioara, 
am iubit-o ; tovărăşia noastră a fost un bine pentru 
amândouă de o potrivă... Acuma sunt fericită că vă 
cunosc, sunt fericită de fericirea surorii mele... Şi o 
sărută cu drag.

Doamna Avenian se ivi şi înaintă către Cozmin, în- 
tinzâiidu-i mâna.

— Nu’i aşa că Marioara nu ţi-a spus încă, dom
nule Cozmin, cât ne era de dor de dumneata? zise 
cu un dulce accent de ironie, şi o cuprinse cu priviri 
de negrăită dragoste...

— Acelaş dor îl mânam şi eu către dumneavoastră, 
doamnă, răspunse el sfios, ca un copil, înroşindu-se, 
în timp ce-i sărută mâna...

— Ţi-am admirat voinţa, dragă domnule Cozmin : 
sunt sigură că te voiu acîmirâ şi în fericirea ce pe 
deplin ai meritat-o...

— Din suflet vă mulţămesc doamnă, răspunse Victor 
adânc emoţionat. Nu-mi preţuesc vieaţa decât pentru 
fericirea ce poate da copilei dumneavoastră. Sunt fe
ricit pentru dânsa.

Cu capul plecat, dar strălucitoare de emoţiunea Ge 
îi da cuvintele şi accentul de adevărată iubire, cu 
care se rostiá Victor, — Marioara ascultă neclintită, 
pierdută de mulţămire.

— Ne-ai primit ca pe o familie regală, zise Măr- 
• gărinta; ce surprindere ne mai rezervi ?*
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— Aşteptam să vă iviţi pentru ca să puteţi fi faţă 
la o bucurie pregătită pentru săteni...

— Atunci, dacă e gata, să vedem ce este... ;
— Daţi-mi voe să mă duc să orânduesc lucrul...
După ce ieşi Victor, Marioara se anină de gâtul ,

mume-si şi o sărută...
— Mamă dragă, cât sunt de fericită !...
— Suntem în drept, drăguţă, să te vedem aşa... 

Par’că n’ai suferit destul?
— Eu ? nici odată ! Haide să te îmbrac, mamico, 

şi să ieşim în grădină...

In ograda magaziilor, sătenii se făcuseră o mare 
de capete. Mijlocul rămăsese gol.

Pe un aşternut de pae curate se puseseră velinţi şi 
câteva fotoliuri.

Doamna Avenian, doamna Dănăriciu, Marioara şi 
doamna Cozmin, Prefectul. lacob, învăţătorul şi preotul 
se aşezară ; în fruntea rândului întâiu de săteni, con
silierii cu primarul, învăţătorul şi câţiva săteni d.::; 
Hârtoape şi din Ranomireşti. Mai deoparte corul.

Cozmin. di'pă ce lămuri învoiala Hârtopmilor pentru 
pluguri şi pentru boi, descrise pe Basarabianul plin de 
inimă şi aduse la cunoştinţa tuturor, că el dăruise j 
zece perechi spre a fi împărţite la zece caoi de familii, 
cinci din Hârtoape şi cinci din Ranomireşti.

Această împărţire erâ să se facă acuma în ziua 
întoarcerei cu sănătate a familiei Avenian. Arătă că 
tot binele de care se bucură Mâineştenii şi se vor 
bucură peste puţin timp cei ce-1 vor înţelege de prin 
satele d’aproape ca şi de departe, — se datoră numai 
familiei Avenian. Ea a lăsat moşia pe seama Măiues- 
tenilor, delà ea a pornit şi va porni mulţămire: 
cinstea ei trebue să se facă împărţirea darului Basa- 
rabianului.

— Fraţilor din Hârtoape şi din Ranomireşti, adaos 
Victor, căutând spre mulţime, — să nu fiţi mâhniţi î 
inima voastră că cinci dintre voi au norocul de a s 
bucură de asemenea dar. Toţi sunteţi muncitori, cinsth- 
şi cu dor de bună îndreptare a traiului vostru, da-
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numai cinci trebuia iarăş să ia darul, în numele vostru 
şi pentru obştie. In aceşti cinci dinlr’un sat şi din cel
lalt, sunteţi cinstiţi toţi ; pe rând, şi după putinţă, şi 
după învoirea timpului, o să vă ajutaţi cu darul celor 
cinci. Iar dumneavoastră, cei aleşi, aduceţi mulţămire 

' românului de inimă ce vă este cunoscut, dar nu străin; 
îngrijiţi ca de vieaţa dumneavoastră de boii dobândiţi, şi 
staţi cu ei în ajutor, celor ce vor veni să-i ceară la 
câte-o nevoie, până când va dă Dumnezeu ca tot 
săteanul să-şi aibă pe ai lui în bătătura casei.

— Aşa o sa facem, aşa !... Dumnezeu să-i deâ să
nătate ! Să trăiţi !... grăiră, timp de câte-va clipe, gla
surile înduioşate ale sătenilor.

La un semn al lui Cozmin, de după magazii înce
pură a se ivi câţi-va Măineşteni aducând câte-o pereche 
de boi, mari, curaţi, voinici, gătiţi cu panglicuţe roşii 
la coarne şi’n părul de pe frunte.

Un viu freamăt de şoapte vesele trecù prin mulţime.
Cozmin chemă întâi pe fiecare din cei cinci din 

■ Hârtoape şi le încredinţă perechea hotărâtă, apoi, pe 
' Ranomireşteni.

Care cum lua boii, se dâ de o parte, cu râsul pe 
gură, cu înduioşarea în priviri.

Iacob se ridică şi înaintă în dreptul mulţimii.
Fraţilor, în faţa unei asemenea cinste, care se 

face familiei mele, bucuros cu sufletul că v’ain găsit 
. sănătoşi şi pe calea bielşugului, aduc mulţâmiri fratelui 
nostru din Basarabia, care, dintre străinii răpaci şi rău
voitori, nu a uitat că este român ; şi ca să vă măr
turisesc dragostea ce totdeauna mi-a încălzit inima 
pentru voi, vă promit uşurarea nevoilor, vouă celor din 
Hârtoape şi din Ranomireşti. Am să dau fiecărui să
tean păpuşoiu şi grâu pentru toată vara, ca să vă 
faceţi munca fără datorii la Curte, iar pentru toamnă, 
cu ajutorul lui Dumnezeu, o să fiţi mai la înde
mână când vă veţi agonisi de pe ogoarele voastre, 
căutate de voi, hrana zilelor pentru iarnă. Vouă, dra
gilor noştri Măineşteni, pentru cari marele vostru 
prieten Cozmin s’ar străduit spre a vă da lumina minţii 
şi darul bielşugului, — vă mulţămesc de primire şi de

19
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dragoatea ce mi-aţi arătat în toate timpurile. Să trăiţi 
cu sănătate şi în pace !

— Să trăiţi ! Să trăiţi !... purceseră a striga toţi cu 
vie însufleţire.

Cozmin ridică mâna, trecând între băeţii lui şi corul 
începù una din mândrele bucăţi populare alcătuite de 
maestru, — apoi termină cu imnul de primire cu care 
fusese întâmpinată familia Avenian.

— Nu, zău, nu-mi vine a crede că mă aflu în ţară 
şi nici în timpul de faţă zise Prefectul, privind cum 
se scurgea puhoiul vesel al mulţimii. Mi se pare o ţară 
de pe alt tărâm, din timpul poveştilor, — iar faptele, 
ca un basm spus într’o seară de şezătoare...

— Iată cu toate acestea, ce poate face geniul unui 
om, zise Avenian, luând braţul lui Cozmin.

— Şi iată ce pot fi ţăranii noştri supt înrâurirea 
binefăcătoare a unui asemenena geniu, zise doamna 
Avenian... Mai bârfească-i rău voitorii că au numai 
deprinderi rele...

— Ori cum ar fi lucrul, deprinderile rele le-au luat 
ţărani tot de pe urma celor ce-i despoaie şi apoi îi 
clevetesc ! zise Prefectul. Amice Cozmin, nu am cu
vinte destul de vrednice de inima şi de măreţia faptei 
dumitale... şi nu ştiu ce răsplată ţi-ar putea da ţara 
aceasta, care să tragă în cumpănă, cu deopotrivă gre
utate, faţă cu binele ce ai răspândit... şi care nu va muri !

— Dumnezeu i-a purtat de grijă, zise doamna Coz
min, mişcată : el îi dă răsplată mai presus de oricare 
alta, pornită de-ar ti delà întreaga omenire chiar...

Ajunseră în salon vorbind.
— Cu adevărat, este precum zice doamna Cozmin, 

luă cuvântul Avenian. In vieaţa noastră, o singură sim
ţire pe întăreşte, ne înalţă, ne susţine şi ne călăuzeşte : 
iubirea... Suntem între noi, prieteni buni şi cu dragoste 
curată unul de altul... Pot dar să-mi revărs între dum
neavoastră bucuria şi adânca mulţămire a sufletului, 
cu o oră mai înainte, în chiar ziua aceasta de mân
drie pentru noi toţi : Marioara noastră, iubeşte pe 
marele nostru Cozmin; ea s’a mărit in ochii noştri 
părinteşti, prin acest sentiment pentru care, drăguţa 
copilă, a suferit fără să se descurajeze. Dumneata ^

t
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iubite Cozmin, o iubeşti cu trăinicia şi cu puterea 
omului de ideal... Cerem dar binecuvântarea dumitale, 
părinte Stratomir, că să-i cunoaştem logodiţi în faţa 
lui Dumnezeu şi a noastră.

Fu moment solemn, momentul acesta...
Lacrimile, — acest izvor de mărgăritare, negre în 

zilele de durere, şi ca briliantele de strălucitoare, în zi
lele de duioasă bucurie, — sclipiră în privirile tuturora,
— şi sclipiră la restrângerea în ele a zâmbetelor.

Marioara îşi plecă drăguţul ei cap, pe umărul mu-
me-si, în timp ce pieptul i se ridica la suflarea pu
ternică a supremei mulţâmiri.

Cozmin, putu să se învredniciască de bărbăţie şi 
să rămâie într’o lumină liniştită de bucurie, ori cât 
era de sguduitoare situaţiunea.

Părintele Stratomir luă graiu şi grăi :
— Domnul a toate stăpânitor, drept îndreptând paşii 

aleşilor Săi, binecuvinteze prin smeritul său slujitor 
logodna celor ce se iubesc, întru numele lui, şi ur
meze poveţelor lui.. Doamne al Bunătăţilor, dă-le lor 
pace şi traiu îndelungat, stându-le pururea în ajutor,
— căci tu eşti Dumnezeul Luminilor şi ţie se cuvine 
cinste şi mărire acum şi totdeauna, şi în vecii vecilor 
amin : să trăiţi feţii mei ; să vă trăiască 1...
Doamna Avenian puse mâna Marioarei în mâna lui 
Cozmin, în timp ce preotul binecuvântâ. apoi'Sfinţia 
sa, terminând, îi sărută pe amândoi, pe când lacri
mile îi diamantau obrajii.

Atunci, pentru întâia oară, mânaţi de neîmpoţrivit 
de marea pornire a inimilor lor, Marioara şi Victor 
îşi dădură întâiul sărut care sfinţi iubirea lor neţărmurită.

XXVIII
Pe când timpul înainta spre April, mai mult ploios 

şi rece, spălând leşia omătului de pe ogoare ; pe 
când plugurile se gătiau să tragă brazdele lucioase 
peste dealuri, peste văi, pentru a face cuib semănă
turilor de primăvară ; pe când mugurii de frunză, mari 
cât bobul de păpuşoiu, începeau să nu se mai poată 
cuprinde în pieliţa lor de un roşu-ruginiu, gata să izbuc- 
niască pe toată întinderea pădurii într’o undă verzie,
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la cel dintâiu şir de zile calde,—primăvara sufletească 
a celor doi logodiţi, erà mai înaintată şi desfăşura 
clipe senine ale unei dulci şi liniştite intimităţi între ei.

Ziua, la şcoala lui de adulţi, avea un elev mai 
mult, pe draga lui Marioară ; la şcoala de cor, o au
ditoare, pe dânsa ; la Bancă unde începuse a se lucră 
şi cu alte sate, — Marioara veniă să se iniţieze în 
asemenea afaceri, şi el îi lămuriă operaţiunile de 
altfel foarte simple, acum la început, — cum o parte 
din capital sè află în rentă şi în acţiuni de Credit, 
ce însemnau acestea şi ce produceau ; îi arătă ce putea 
fi mai târziu când cercul operaţiunilor se va mări, 
când economii nouă se vor adăoga la acestea şi do- ' 
bânzile, la capital, — că în condiţiunile în care se aflâ 
mica Bancă sau Casă de economii, ca funcţionând la 
ţară, creşterea capitalului trebui à să meargă încet, de 
oarece dobânda cu care se da sătenilor banii, eră 
puţină, dar îndestul, ori cum, pentru Măineştenii cari 
nu căutau să fie esploatatorii fraţilor lor.

Şi Marioara, doritoare de a şti, urmăriâ întreaga 
această activitate, cu luare aminte, voind să se facă 
şi ea folositoare alăturea cu dragul ei Victor.

— Dar clasele fetelor cum merg ? întrebă ea într’o zi.
— învăţătoarea este femee foarte mărginită, dar 

care a ţinut în seamă sfaturile mele, răspunse Cozmin. 
Mama apoi s’a ocupat foarte adese ori cu dânsa, ca 
fetele să poată ieşi din şcoală cu gustul de a citi şi 
de a lucră în casă tot ce le trebue. Mama a dăruit 
şcoalei două războaie, modeluri de cusătură şi de 
ţesut cu desenuri curat româneşti, şi, mulţămită Dom
nului, cu puţină voinţă, progrese s’a făcut. Aci e marea 
taină, dragă Marioară : să nu se deâ copiilor învă
ţătura fără aplicaţiune; iar ca aplicaţiune, numai ce 
este trebuincios condiţiunii lor. Pe cât e cu putinţă, 
cunoştinţă din toate, iar cu deosebire, una, clupă a- 
plecarea* fiecărui copil, pentru a face specialităţi. A- 
ceasta am urmărit-o, pentru băeţi şi pentru fete. Cu 
timpul apoi, voiu caută să se facă în Măineşti un 
ceiifru al dezvoltării meşteşugurilor : s’avem dulgheri, 
tinichigii, ferari, mecanici agricoli, ca să nu mai fim tri
butari pentru toate mărunţişurile, ovreilor şi altor străini.
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*
Serile, sau Avenienii se duceau Ia „casa de sus*, 

sau mama şi fiul porniau la Avenieni.
Nici un cuvânt nu se pomeniâ despre trecutul lui 

Victor Cozmin : numai prezentul şi viitorul erau pri
vite şi îmbrăţişate în sfaturile lor; apoi muzica Ie 
cuprindea cea mai mare parte din timp.

De multe ori bătrânii se retrăgeau pe nesimţite, 
prin învoială din ochi, şi treceau în camera Mărgă- 
rintei, iar lângă piano rămâneau amândoi iubiţii.

Când prindeau de veste că sunt singuri, vioara se 
culcă pe un scaun, clapele pianului rămâneau să râdă 
în liniştea uitării, şi Victor cu Marioara, unul lângă 
altul, reînviau romanţa iubirii, — cântată de când lumea 
necontenit părându-se nouă, — totdeauna dăruitoaie 
de emoţiuni ale căror vrajă scapă condeiului, rămâ?. 
nând să fie înţeleasă de suflet.

Ce cuvinte izvorau oare în acele momente, din ini
mile lor, de-i făceau să se uite unde sunt, — şi. ce 
sfânt înţeles aveau, de le dă chipurilor lor acea lini
ştită înfăţişare a extazului?

Din când în când, în neştire, un braţ al lui se stre
cura pe după mijlocul copilei şi calzii fiori ce-i. aler-: 
gnu Mari oarei prin corp, la acea atingere, îi ridicau 
în obraz roşeaţă vie. Capul i se aplecă încet, încetişor 
în spre dânsul, şi alunei sărutarea ce-i ţntâmpină o- 
brazul, o făceă să tresară, dându-i dulce îndemn de-a 
răspunde : aşa gurile lor, care îngânau „mi-eşti dra;g 1“ 
„mi-eşti dragăI“, îşi sărutau aceste cuvinte, întipă- 
rindu-!e pe buzele înfierbântate.

Rămâneau apoi, clipe întregi, fără graiu, cu privi
rile pierdute şi numai închipuirea lor întraripată se 
duceă în zări adâncite, pline de-o lumină uşoară ca 
aceea ce rămâne mult timp după asfinţitul soarelui...

Căldura plăcută a încăperii eră ca temperatura unei 
seri de primăvară, iar impresiile isvorâte din mulţă- 
mirea inimilor, odihnitoare şi negrăit de dulci, într’o 
varietate de privelişti ideale.

Glasurile mai ridicate uneori, ale părinţilor, îi rea- 
.duceau la vieaţa simţită şi mâinile lor se întâlniau 
Intr’o caldă strânaoare, apoi şoaptele reîncepeau,
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Iubirea are, în comoara ei, cea mai mare bogăţie 
de cuvinte, care, ca mărgăritarele, aşteaptă numai 
momentele când să se înşire pe un fir, al cărui capăt 
nu se pierde, căci inima îl găseşte totdeauna.

Convorbirea se întrerupe în liniştea aceasta de vrajă, 
dar legătura urmează.

— Eu aveam înaintea ochilor asemenea plăcere 
dumnezeească, zise Marioara într’o seară, dar într’un 
chip nelămurit... Eră în sufletul meu credinţa că o să 
ajung la dânsa, dragă Victore, şi credinţa aceasta îmi 
dâ energia aşteptării...

— Ai fost mai presus de împrejurări, scumpă co
pilă ; le-ai înfruntat cu o tărie care mă uimiă şi mă 
făcea mândru de simţimântul ce-ţi inspirasem... Dar 
dacă energia erâ şi de partea mea, ştii cât mă ţineâ 
încătuşat cuvântul ce dădusem.

— O ! da, ştiu ; nici nu-ţi fac vre-o vină... Iar dacă 
am biruit, dragă Victore, nu se datoreşte tăriei mele 
cât marilor dumitale însuşiri care trebuiă să dărâme 
cea din urmă împotrivire a tati...

— Să-i dăm dreptate tatălui dumitale, Marioara 
mea, iubită... Când ai şti câtă grijă de viitor e în iu
birea unui părinte, cât dor de a prevedea toate îm
prejurările ce copilul nu are cum să Ie cunoască!.. 
Ai suferit însă şi aceasta nu mi-o iert...

— Dar din suferinţa aceasta nu a mai rămas nimic, 
Victore dragă...

— Da, îţi pătrund starea sufletului, Marioară; su
ferinţa ar fi rămas însă în inima dumitale neîntrecut 
de hotărâtă, ca pecete a vieţii întregi, dacă s’ar fi în
tâmplat sau îndărătnicie părintească, dusă la exces, 
sau plecarea mea de aci, după cum vrăjmaşii înce
puseră să se sbuciume.

— Cum? ai fi putut plecă ?
— Silit, da...
— Şi nu ne-ai fi dat de ştire?
— Nu, dacă ultima-ţi scrisoare nu ar fi venit la timp...
— O ! Doamne ! esclamă drăgălaşa copilă, cu ade- 

. vărată spaimă...
— Îmi eră dat însă, scumpă copilă, să gust din 

cupa vieţii şi adevărata fericire aşa cum o visam în
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prima mea tinereţe. Dumneata atribui aceasta însuşi
rilor mele ; eu o văd în împlinire numai mulţămită 
neschimbatei dumitale iubiri... Când ai şti cât ard de 
dorul de a te. vedea pe deplin mulţămită de iubirea 
mea, aşa ca nimic să nu turbure seninătatea dulcëi 
dumitale încrederi cu care vii la mine !

— Nimic n’o s’o turbure, • fiindcă sunt fericită că 
te pot înţelege şi că mă pot înălţă până la dum
neata,.. De nu ai fi fost atât de mare şi simt că tot 
atât de mult te-aş fi iubit... Mi-e dragă bunătatea su
fletului dumitale, înainte de orice alte însuşiri ; mi-e 
drag în dumneata sentimentul binelui în sine, chiar 
de nu s’ar fi schimbat în fapte ! îmi eşti drag, în cele 
din urmă, pentru că ai un ideal, chiar dacă nu Tai 
fi putut ajunge.

— Dar dumneata, dumneata Marioara mea iubită, 
— luă Victor cuvântul, aţintind în ochii ei o privire 
pierdută de dragoste şi de admiraţiune,.— dumneata, 
care înţelegi binele şi idealul şi-ţi dai cu atâta depli
nătate seama pentru ce iubeşti şi ce ţi-e drag, — nu 
eşti oare acea înaltă excepţiune, pentru care absolutul 
nu mai este o taină? Când porţi în suflet credinţa, 
iubirea şi devotamentul, pe care deopotrivă ştii să le 
împărţi între ai dumitale, şi de aci să le răsfrângi în 
afară, supt altruistul vestmânt al carităţei, — nu eşti 
oare vrednică de acea adoraţiune care nu mai cu
noaşte ţărmuri ? Dacă Dumnezeu s’a îndurat să ne 
puie paşii pe acelaş drum, a voit să dea de sigur 
înaltă dovadă că binele există, dar că lumea se în
dărătniceşte a-1 nesocoti şi a-1 ascunde după patimi ; 
la dânsele se ajunge fără jertfa suferinţii, ele stăpâ
nesc prin umilirea demnităţii şi a datoriei, de aceea 
binele triumfă mai puţin. Să nu crezi, scumpă copilă, 
că inima mea, îndelung timp şi dureros încercată, s’a 
lăsat să fie ademenită de drăgălăşia ta şi de plàcèrea 
de a te subjugă. Nu ; inima aceasta te-a cunoscut 
dintr’odată ; ea a putut ghici ce adevărată comoară 
sufletească păstrezi supt o înfăţişare frumoasă care 
nu eră amăgitoare ; — şi-a întregit cu iubirea pentru 
tine, idealul* pentru- omenire, — iar de nu ar fi ajuns 
a şi’l împlini, alăturea cu tinç, ar fi urmat a te aveâ
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ca icoană luminoasă a perfecţiunii omeneşti, fericită 
măcar prin atâta, că s’a învrednicit a întâlni excep- 
ţiunea. Draga mea Marioară, cât sunt de fericit, şi ce 
Dumnezeesc dar este a iubi !

Cu dulce şi uşor suspin, — ca o notă finală de o 
espresiune înduioşătoare, a unei viori, într’o doină de 
iubire, — Victor o cuprinse în braţe şi o sărută arzător.

După câteva clipe, mânaţi de acelaş gând, ea^ se 
aşeză la piano, el apucă vioara, şi admirabilele „zâm
bete de primăvară“ y răsunară cu o măestrie de exe- 
cuţiune cum numai puternica pasiune o poate desfăşura.

Erâ deplina lor însoţire sufletească, pe valuri de 
armonie; eră poezia iubirii lor divinizată de muzică.

XXIX

Vrăjmaşii Prefectului Dănăriciu mai încercară să-i 
deâ un asalt de răsturnare, cu ocaziunea judecării Ia 
Curtea de Apel a procesului inculpaţilor în răscoala 
delà Hârtoape şi Ranomircşti...

In paiima lor, merseră până acolo încât să arunce 
defaima asupra Primului Preşedinte al Curţii şi a doi 
membri, supt cuvânt că înrudiţi, unul cu Prefectul de 
Suceava şi ceilalţi cu Avenian, socrul lui Cozmin, a- 
veau să fie părtinitorii sătenilor şi contrarii evreilor.

Fireşte că defaima aceasta făcCi oarecare im pre
siune odată ce fu esploatatâ de gazetele interesate ; 
pe urmă influenţa ocultă a finanţelor evreeşti se sili 
să înnăbuşiască dreptatea cu presiuni cari căutau să 
loviască în chiar creditul Statului, cum e obiceiul ban- 
cherimei evreeşti.

Nicuşor Stupeanu fu prins cu mâţa în sac, "adecă 
cu un articol trimis unei gazete din Londra, pe ve
chiul ison al persecuţiunii religioase în contra evreilor, 
— şi, fu expulzat.

Èvreimea izbuti între acestea ca sentinţa Curţii de 
Apel să fie casată, în urma unor meşteşugite pledări 
a avocaţilor tertipari şi procesul să fie trimis a se 
judecă din nou, de Curtea de Apel din Craiova.

Prefectul Dănăriciu rămase însă la locul său, cu 
totul dat unei-administraţiuni sănătoase a judeţului.
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Pe de altă parte, trimisese câţiva băeţi din satul 
de pe moşia lui, la şcoala de adulţi a lui Cozmin, 
ca să-şi pregătiască oameni în scopul unei întocmiri 
de plugărie a moşiei lui ca la Măineşti.

Marca Iuster se grăbise a reziliă contractul cu pro
prietarul său şi acesta, dintre amicii Prefectului fiind, 
luă asuprăşi căutarea moşiei Hârtoapele, cu dorul de 
a răspunde mişcării binefăcătoare delà Măineşti.

II îndemnase pe Marcu Iuster să fugă din preajma 
Măineştilor, spaima ce’l cutremură când află că 
Victor Cozmin a devenit ginerele lui Avenian şi, prin 
urmare, proprietar de fapt al „focarului revoluţionar“.

Hascal voi să facă pe şiretul şi să se apropie de 
prieteşugul Iui Avenian, ca prin acesta să ajungă la 
Cozmin şi să facă un fel de pace cu dânsul, ca şi 
cum Cozmin l’ar fi duşmănit pedánsul, Hascal, iar nu 
sistemul Iui de esploatare neomenoasă.

Ranomireştenii ce e dreptul, începură să răsufle şi 
ei ; pe deoparte Avenian îi mai scăzuse din datorii 
faţă cu Hascal, după cum promisese în ziua întoar
cerii lui ; pe de altă parte oamenii Curţii se mai o- 
meniseră şi eră speranţă să nu mai miroase a încur
cătură, condicile lui jupân Duvid.

Suflarea regenerătoare purcedeâsă cuprindă spaţiul, 
zonă cu zonă ; socoteli începeau să se facă ici şi colo 
şi minţile să se plece a pricepe că nu erâ spre pâ- 
guba marilor plugari, înfiriparea celor mici.

Insă după socoteala pricepută, tot mai urmă sfială, 
codirea, — acel „ştiu eu ?“, din cauza năravurilor în
rădăcinate şi a greutăţii în urnirea la munca pentru 
schimbarea vechiului sistem.

Pilda se înălţă vie şi hotărâtoare delà Măineşti ; 
totuşi teama ca de ceva necunoscut, stăruia în sufle
tele de iepuri ale bogătaşilor.

Celor străini nu le veniă la îndemână o stare în
floritoare a românilor; dânşii nu se făcuseră esploa- 
tatori pentru a îmbunătăţi starea altora şi a pământului, 
— ci pentru a stoarce munca sătenilor şi rodirea ţa
rinelor; apoi, îmbogăţiţi şi mai mult, să deă cu pi
ciorul şi sătenilor şi pământului.

Proprietarilor români, le veniă bine să-şi deă moşiile
vi» ' .
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pe seama altora— iar ei să se ocupe cu politica, cu pe
trecerile,—cu vanitatea măririlor şi a întâietăţii în partide.

Deja când Averiian dăduse Măineştenilor moşia, se 
iscase mare surprindere în Moldova de sus ; dar când 
căsătoria lui Cozmin cu fiica lui Avenian deveni fapt 
împlinit, surprinderea îşi ajunsese culmea şi adusese 
înfierbântate discuţiuni.

Lăsând în lături partea banală a chipului cum ve
deau femeile acest fapt, — rămâneau de însemnat cele 
ce-şi spunea marea tabără de dincolo de Prefect şi 
restrânsul grup al acestuia...

In afară de vrăjmăşia personală a unora faţă cu 
Dănăriciu şi de deosebirea de vederi politice ale o- 
pozanţiîor, tema se punea astfel: ceeace s’a făcut la 
Măineşti, pare a fi ceva bine ; va puteâ să ţie însă ? 
Lărgindu-se cercul, prin imitaţiune şi proprietarii stă
ruind în statu quo ante, nu se vor naşte cu adevărat 
turburări? Primind cu încetul unele din revendicările 
sătenilor, nu se va pogorâ valoarea pământurilor prin 
scumpirea muncii ?*

De adevărata cestiune în fond se feriau însă să se 
atingă, deoarece Măineştenii, studiaţi fără anume pre- 
concepere, le-ar fi dat desminţire strălucitoare.

Despre Avenian ziceau că era un om care îşi iubise prea 
mult pe răsfăţata Iui fată şi nu ştiuse să o plece voinţii lui.

Erâ fireşte, treaba lui, ca tată, — dar oricum, să o 
deâ după un om care avea merite contestate, nu do- 
vediâ multă pătrundere şi multă tărie de suflet.

In adâncul Jui, fiecare păstra o teamă : Cozmin, 
bogat, la adăpost prin urmare de orice lovire, nu eră 
să mai înainteze cu sfială şi numai în cercul ce o să 
i se pară în curând prea strimt, ai Măineştenilor ; — 
în adâncul lui, fiecare mâiturisiâ gândurilor lui, că 
Victor Cozmin era om de mari concepţiuni şi de acti
vitate unită cu energia ; fiecare însă le tăceâ acestea.

Zgomotul ce făceau negându-i orice merit, se putea 
asemănă cu flueratul ţiganului fricos când trecea prin 
pădure, ca să înăbuşiască freamătul obişnuit al copa
cilor şi să-şi amăgiască teama ; eră o încurajare pe 
deasupra, o mască pusă pe grija, pe neştiinţa de a 
se împotrivi de fapt.
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* *
La Hoiseni, Ropniţă, primise cu uşoară muşcătură 

de inimă, vestea căsătoriei lui Cozmin cu Marioara. .
Om de îndestulă voinţă şi el. de altmintrelea, mai 

ales într’o situaţiune care nu’i mai permitea şovăeli,— 
işi impusese stăpânire de sine şi nu se mai gândise, 
cu vre-un regret, la „ce-a fost“.

Iar fiindcă mişcarea se apropiâ de Hoiseni, deoarece 
la Hârtoape prinsese chiag, — se hotărâse să ia îna
inte, curentului, ca să nu se spue că s’a supus numai 
unui îndemn din afară.

El chemase de curând pe toţi sătenii la dânsul, şi 
fără a le pomeni cumva de Măineşti, le grăi că le 
doriâ binele, că îi voiâ buni proprietari pe petecele 
lor de pământ şi tovarăşi cu dânsul în munca trebu
incioasă pentru proprietatea lui.

Pentru timpul de faţă, fiindcă semănăturile de toamnă 
erau făcute şi cele de primăvară aproape terminate, 
lucrurile rămâneau aşa ; cu începere delà toamnă însă 
vor munci în tovărăşie toatâ proprietatea.

Le da plugurile şi boii, acum, ca să-şi are şi să-şi 
semene ogoarele lor, cât şi sămânţa, pe care i-o vor 
înapoia la toamnă, tot în câtimea primită.

Hoisenii se plecară bucuroşi la asemenea rânduială, 
mulţămindu-i ; iar între ei, când râmaseră, îşi grăiră : 
„o învăţat şi boeru nostru ceva delà Cozmin ! Doamne- 
ajută,, !... ""

înfăţişarea doamnei Ropniţă în casa Prefectului, la 
cea din urmă a lui serată, făcuse impresiune bună a- 
supra societăţii Fălticenene, — mai ales că nici o femee 
nu se porni să vadă în ea o rivală... *

Cu toată frumuseţea ei, Zefirina ştiuse a-şi dâ cu
venita seriositate în mişcări şi în graiu, care s’o treacă 
numai de cât în rândul nepericuloaselor.

Nimic nepotrivit sau exagerat în atenţiunile ce „ dâ 
bărbatului ei ; nimic de bănuit în chipul cum ţineâ la 
distanţă oarecare încercări, de rigoare, ale curtenito
rilor de profesiune.

Cudeosebită delicateţă apoi dădii-tuturor a înţelege, că 
pânăla iarnă aveâ să trăiască retrasă, şi apoi să aibă plă
cerea de a face vizite şi a primi, în salonul ei, din oraş.

n».
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Acum, cu totul dată ocupaţiunilor de casă, în liniştea 
delà Hoiseni, cine ar fi putut bănui că în adâncu-i se 
frământa adese ori dorinţa de a întâlni pe Cozmin?

Nu era nemulţămire că îl ştia pe Cozmin fericit, nu 
erâ vre-o întoarcere fără voe, măcar cu gândul, la iu
birea ei de odinioară pentru el, odată ce îşi da seama 
că îndrăgise pe Mihaiu ; — erâ un sentiment nedefinit, 
îndestul de stăruitor însă, de a-1 vedea însurat şi încă 
din dragoste ; de a vedea pe copila care luptase cu 
atâta hotărâre în iubirea ei pentru Cozmin.

Dar cum să facă pentru a’l duce pe Ropni{ă la 
Măineşti ? îşi dâ seama că nu erâ la locul lui a- 
semenea pas din partea lui Mihaiu, şi nu l’ar fi în
demnat, ea, supt nici un cuvânt.

De Paşte venise până la Mihaiu ştirea că mulţi din 
săteni se duceau la Măineşti ca să fie acolo la „în
viere“, să asculte corul şi să vadă nu ştiu ce petre
cere din ziua întâia de Paşte.

Mihaiu nu deschise vorba, insă şi ea lăsase în tăcere 
ştirea aceasta.

Prefectul cu doamna, veniră delà Măineşti, a treia 
zi de Paşte, să-i viziteze şi pe dânşii.

Doamna Dănăriciu, care nu ştia nimic din trecut,— 
afară doar că Mihaiu năzuise cândva Ia A4arioara, 
— după ce povestise petrecerea admirabilă de acolo, 
Ie ziseseră că făcuseră rău de nu veniseră şi ei.

Mihaiu tăcuse însă; cum să aibă Zefirina curagiul 
să răspundă aşa cum ar fi dorit?

Şi dorul ei ascuns urmă să-i turbure din când în 
când liniştea şi să o facă a se gândi la fostul ei 
bărbat şi la soţia Iui.

XXX
In catul.de sus al casei proprietăţii Măineştilor, ne

locuit timp îndelungat, acum este cuibul fericit ?.l so
ţilor Cozmin.

In partea cu vederea spre pădurea, de unde soarele 
trimite cel dintâiu zâmbet dimineaţa, Cozmin îşi are 
cele două încăperi de lucru, în una pentru ale moşiei 
şi şcoalei, în cealaltă pentru muzică.

In partea cu vederea deasupra satului şi peste vale,



Străin în Ţara lui... 445

într’o încăpere largă se află un războiu de tçsut, ma
şină de cusut, unelte de croitorie femeiască: aci lu
crează doamna Cozmin cu Marioara, gata să alerge . 
alăturea, la cel mai mic ţipăt al unui drăgălaş băeţel...

Odăiţa acestui îngeraş de câte-va luni, e ca o cutioară 
pentru zaharicale ; leagănul lui, cuib de păpuşi, iar 
îngrijirile ce i se dă, de mumă şi de bunică, sunt 
espresiunea unui adevărat cult...

Ninel doarme, cu mănuţele desfăşate, una lângă 
obrăjor şi una pe piept... Pare că suge, aşa i se mişcă 
din când în când guriţa rumenă.

Genele lui lungi şi negre lasă uşoara umbră pe 
trandafiria pieliţă a feţei, iar pe fruntea-i larga zâmbeşte 
sănătatea şi nevinovăţia.

— Doamne cât e de drăgălaş ! Nu-i aşa Victore ? 
şopteşte Marioara, sprijinită pe umărul lui Victor ce 
şade. Şi-ţi seamănă... îţi seamănă cum nu se mai poate...

— Îmi seamănă, da, — însă ţi-a luat guriţa, ochii şi 
fineţea trăsurilor.

— Legea progresului, zise ea râzând uşor : suntem 
în el, perfecţionaţi... O ! dragă Victore !...

Buzele lor se împreună într’un sărutat, nespus de 
dulce, — iar micuţul râde, parc’ar vedeâ în visul lui..., 
parc’ar fi auzit muzica în surdină a sărutării lor,

— Şi eată-mă-s, în timp ce tâmplele mi s’argintează, 
c’un mugur de primăvară reîntimritor, şopteşte el, pe 
când Marioara i se aşează pe genuchi făcându-i salbă 
cu braţele.

— Ah! moşul meu, moşul meu iubit.:.răspunde ea 
sărutându-i acele fire de argint.

— Până acum n’am cunoscut de cât iubirea de 
mama mea, la care s’a alipit nemărginita-mi iubire de 
tine, scumpă şi nepreţuită copilă. Acum o coardă 
nouă vibrează în sufletul meu şi notele cântecului 
alcătuit pe dânsa e de un farmec îndumnezeitor... 
Uită-te la Ni’nel, Marioaro... şi ascultă bine, bine cân
tecul acesta care răsună şi în inima ta... Nu-ţi înşiră 
el o mulţime de speranţe pentru viitor, o mulţime de 
plăceri pentru acum ? Nu ne simţim alţii par’câ, prin 
el, în iubirea noastră ? Fericire ar fi fost şi fără 
acest odor drăgăstos, dar nu deplină în varietatea e-
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moţiunilor. Mare şi înţeleaptă e Firea... căci dacă 
asigură urmarea speciei, dâ părinţilor nu numai de 
cât mulţămirea de-a nu-şi pierde neamul, ci o revărsare 
a propriilor lor simţiri şi a armoniei dintre ei, asupra 
altei fiinti... Vezi tu Marioară dragă, noi amândoi 
suntem ca o unitate de nedespărţit... Singurătatea 
noastră, în ori câtă iubire am petrece-o, s’ar resimţi, 
chiar trecând-o printe toate ocupaţiunile. Cu puişorul 
nostru, nu ne mai putem îngrijă de singurătate : Sun
tem doi.., şi peste câtva timp vom aveâ un tovarăş 
de gândire şi de activitate.

— E puţin egoism, Victore... zise ea, râzând.
— E mult.., Marioara mea iubită, — dar egoismul 

e artera principală a vieţii. Tot dintr’ânsul îşi ia 
pornire şi iubirea de alţii, — de omenire. Mă iubesc 
pe mine, dar iubesc pe cei dintr’un sat cu mine, mai 
mult de cât pe cei din altul ; mai mult pe judeţenii 
mei de cât pe ai altui judeţ: — mai mult pe românii 
mei de cât pe nemţi şi pe ruşi ; mai mult pe cei de 
o rasă cu românii, de cât pe cei de altă rasă... Doar 
în faţa nenorocirii sau a vreunui pericol nu mai fac 
deosebire de om şi om, — deplâng, ajut şi scap pe 
oricine ar fi. Vezi, puişor, câte trepte într’acelaş sim- 
{imânt ? Dar este de necontestat, că el va începe delà 
mine şi ai mei. Că sunt acuma escluzivişti în egoism, 
aceştia trec delà simţimântuJ firesc la patima de-a fi 
numai ei şi pentru ei, cu orice preţ : aceştia sunt 
bolnavii omenirei, — şi cu cât se vor număra mai 
mulţi, cu atât va fi semn că specia omenească 
degenerează sufleteşte, pentru a se pierde şi ca fiinţă.

— Cu toate acestea, ori cât {iu la mine, de ce simt 
că pentru Ninel mi-aş da vieaţa, numai s’o scap pe a 
lui ? întrebă ea, aplecându-se d’asupra leagănului cu * 
o espresiune de neîntrecută emoţiune în iubirea ei.

— E fanatismul simţimântului, jertfa fiinţii inte
ligente; — e complexul preocupaţiunilor ce a lăsat 
natura ca să poată asigură creşterea grea a acestui 
mic şi drăgălaş animal ce se chiâmă : om?..; a acestui 
germen răsăditor de bucurii şi emoţiuni ce n’au pereche...

Ninel, după o mişcare repede a mâinilor, deschise 
ochişorii lui negri, mari, mari, — îi ţinu o clipă neclintiţi, ^
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apoi ii plimbă delà un chip zâmbitor la cellalt, şi pe 
mica lui guriţă se desenă floarea celui mai de adorat 
dintre râsurile dulci.

Pe când muma îl ridică în braţe, în cântecul celor 
•mai drăgălaşe nume de desmierdare, Wilhelmina intră 
cu vioiuciune, — iar în cadrul uşii se limpezi statura 
voinicească a învăţătorului Voiculescu.

Victor strânse mâna frumoasei „nemţoicuţe", cum îi 
zicea el în glumă, şi luă braţul lui Voiculescu, de 
trecură împreună în biuroul de lucru.

— Ştii că nu-i frumos din parte-ţi, doamnă Voi
culescu, să nu vii de trei zile p’aici ? îi zise Marioara, 
sărutând-o...

— Nu mi-a fost bine... răspunse Vilhelmina, făcându- 
se roşie ca floarea de neghină.

— Şi mai rău că nu mi-ai trimis vorbă. Deşi ştii 
că lui Ninel nu-i place să mă găsiască lipsă, când 
se deşteaptă.., dar oricum, m’aş fi repezit.

— Ştiu... ştiu, — şi tocmai de aceia nu am voit să 
te neliniştesc şi să te fac să pleci delà post, — zise 
ea râzând cu râsul femeei mulţămite de starea ei.

Aşezându-se şi dând guriţei lacome a copilului, 
frumosu-i sân alb şi plin, Marioara privi, câteva clipe, 
lung la Wilhdmina, cu emoţiunea gândului ce-i stră- 
băteâ mintea:

— Unde şi cum eram acum doi ani ? şopti dânsa, 
unde şi cum ne aflăm astăzi, Wilhelmino ?

Eu, măritată după scumpul meu Victor şi Ia sân cu 
o comoară de copil ; tu, măritată c’un om de ale cărui 
bune însuşiri ţi-a dat chezăşie Victor al meu...

— Ba pe calea de a vedeâ şi eu la sânu-mi o vie 
bucurie ca a ta, şopti Wilhelmina, ruşinoasă şi fericită...

— Da ? vino să te sărut ! Ogoare bine cuvântate (te 
Dumnezeu sunt acelea care rodesc... Şi ce ai vrea să fie ?

— O fetiţă.., Mie mi'-s mai dragi fetele... N
— Fetiţă să fie... Cine ştie, poate că ne vom în- 

cuscri : doar suntem flăcăi, noi, aceştia... zise Marioara 
desmerdându-şi odorul c’o dulce mândrie.

Micul puişor lăsă sânul şi se întoarse râzând spre 
Wilhelmina.
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— Uite mama soacra, domnule cavaler: pupă-i 
mâna, îi zise Marioara.

Wilhelmina îngenuchiă, pentru a se coborâ la înăl
ţimea domnului cavaler, şi’l sărută cu drag.

In biuroul de lucru al lui Victor, acesta şi Voiculescu 
făceau planul campaniei de muncă intelectuală pentru 
iarna ce veniâ.

In Măineşti se clădise cu cheltuiala lui Cozmin o 
foarte sistematică şcoală de ateliere cu internat, în 
care se primiau până la 60 absolvenţi ai şcoalelor 
rurale din'alte sate. Şcoala avea trei specialităţi bine 
hotărâte : mecanica agricolă, plugăria şi lucrul de lemn 
şi o secţiune administrativă, pentru a da notari, — în 
care trebuia să asculte şi elevii din celelalte trei.

Tot personalul de meşteşug erà bine ales de Coz
min şi deja sosit şi aşezat în Măineşti ; iar atelierele 
înzestrate cu toate trebuincioasele.

Elevii erau aleşi delà Hârtoape, Ranomireşti, Hoi- 
. seni şi delà moşia Prefectului Dănăriciu şi aveau să 

se adune în Măineşti odată cu începutul lui Noembrie.
Cursurile trebuia să ţină până la 1 Iunie.
Cursurile din secţiunea administrativă le luase asu- 

pră-le Cozmin, Voiculescu şi notarul Măineştilor, un 
absolvent al şcoalei de comerţ din Bucureşti, adus de 
Cozmin, de vre-un an.

Cheltuelile internatului, a personalului şcoalei şi în
zestrarea ei erau în socoteala lui Cozmin.

In toamna ce trecuse se începuseră două lucrări 
nouă : plantarea cu arbori de tot felul, a tuturor dru
murilor de pe moşia Măineşti, şi castrarea vacilor. 
Lucrul izbutise : vacile care erau mereu în călduri 
(nimfomane), cele ce nu se mai îngrăşau, cele ce se 
stârpiau des şi cele rele de prăsilă, — după castrare, 
unele dăduseră până la 4 litri şi jumătate de lapte pe 
zi, celelalte se îngrăşaseră în timp foarte scurt şi 
tăiate, carnea lor fusese fragedă şi gustoasă, foarte cu 
preţ vândută şi bine - apreciată pe piaţa Fălticenilor.

Est-timp erau de vândut peste o sută opt-zeci de 
vaci de asemenea fel, la Curte şi în sat.

Măineştenii, văzând că este de câştigat bani şi cu ~
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felul acesta de comerţ, începuseră a cumpără de prin 
împrejurimi vaci, în condiţiuni de a puteâ fi castrate 
după puţin timp.

Laptele îl vindeau la Curte unde începuse a func
ţiona o mică fabrică de unt şi de brânză, supt prive- 

£ ghiarea doamnei Cozmin ; — delà vacile cu viţel, le 
rămânea viţelul şi pe cele îngrăşate le trimiteau Ia târg 
pentru căsăpie.

După terminarea muncii câmpului, Măineştenii erau 
acuma gata să urmeze cu plantarea drumurilor ; aveau 
să pue, în toamna aceasta, cincisprezece mii de copaci, 
cumpăraţi din diferite judeţe şi cari deja începu
seră a sosi.

După o trecere de cinci ani, întreaga moşie erâ să 
aibă înfăţişarea unei grădini cu mai toate drumurile 
mărginite şi umbrite de copaci.

Stupăria delà „Casa de sus“ se făcuse mai mare şi 
începuse a se răspândi şi prin ogrăzile sătenilor cu 
familie mai numeroasă, de opotrivă cu întinderea cul
tivării viermilor de mătase.

„Casa de sus“ apoi se transformase,— după mutarea 
lui Voxulescu în chiar localurşcoalei, — într’un mic 
spiţa' de 10 paturi, a cărui întreţinere cădea tot în 
sarcina lui Cozmin deocamdată.

Un tânăr care terminase în Iaşi studiile medicinei, 
recomandat de Dănariciu, primise, după stagiul din 
armată, să se devoteze sătenilor în acest centru de 
desvoltare în care vedea trăind visurile lui umanitare 
de pe când erâ student.

El aveâ să se ocupe de starea igienică a celor trei 
comune: Măineşti, Hârtoapele şi Ranomireşu, cu cătu
nele lor, — şi pe sătenii sau copiii lor, cei mai bol
navi, să-i caute în „Casa de sus“.

Pentru plata lui comuna Mâineşti înscrisese în bud
get 100 lei pe lună; proprietăţile Hârtoapele şi Ra- 
nomireşti dăruiră comnnei câte 50 lei, fiecare, pentru 
a contribui şi ele la salariul medicului.

Dorul lui Cozmin erâ, şi de partea aceasta, ca de 
îndată ce mişcarea se va întinde şi se va întări în 
Moldova de sus cel puţin, un congrts al tuturor agri
cultorilor să se adune în fiecare an pentru consfătuirea
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asupra sistemului celui mai bun agricol, cât şi pentru 
rânduirea unor anume „regiuni, în care să se aşeze 
medici pentru o deaproape supraveghiare a sănătâţei 
sătenilor.

Cât de zelos, un medic de plasă nu poate răspunde 
pe deplin silinţilor ce i-ar cere propria lui conştiinţă.

Pe când, medicii aceştia rânduiţi de iniţiativa par
ticulară, pentru câte o întindere mică, plătiţi de câteva 
comune, ce vor putea-o face, căci starea înfloritoare 
a sătenilor le-o va permite, — vor răspunde cu prisos 
menirii lor.

Şi se vor găsi cu siguranţă, medici tineri cari să 
lase oraşele prea pline deja de confraţi ce-şi fac con
curenţă neleală chiar, pentru a se aşeză cu corp şi 
suflet între săteni, fără a li se părea obscură poziţi- 
unea : vor avea cu ce trăi bine, vor avea la îndemână 
medicamente, instrumente necesare operaţiunilor şi 
mici spitaluri; vor avea cui să se devoteze şi timp 
destul pentru a puteă urmări în linişte progresele 
ştiinţii medicale.

Şi pe când Cozmin le discută acestea cu tânărul 
medic Qheorghe Filip, acesta se. simţiă încălzit, cu
prins de dorul de a propagă în facultăţile de medi
cină ideea frumoasă a marelui luptător, convins adânc 
de apropiata ei îndeplinire.

Când intră un străin în Măineşti-Plopilor, privirea 
lui eră plăcut desmierdată de curăţia satului, de liniile 
drepte ale uliţelor plantate, de drumurile bine bătute 
cu pietriş şi bine şănţuite, de frumuseţea simplă a 
caselor, bine îngrădite, a ogrăzilor pline de pomi, 
curate şi în bună rânduială.

Ceva sănătos şi paşnic, purcedea din înfăţişarea 
întreagă ca şi din fitcare colţ în parte...

De se uită in faţa săteanului, îi vedeă chipul ars 
de soare ca şi al oricărui sătean de ori unde, dar 
din priviri vedea că-i răsare liniştea, de pe obraji să
nătatea, din graiu vorba bună şi blândă, din umblet, 
umbra dreaptă

Şi se întrebă mirat : eră în ţară, la gura unui plaiu ? 
Sătean român eră acesta gata de a râde, neîncovoiat '
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de nici o grijă par’că, cu mersul sigur, curat învest
mântat chiar pe urma plugului.

Sat românesc, — se întreba mai ales după ce afla 
rostul clădirilor şi hărnicia, — era sat românesc acesta, 
din care nu-i mai veniă să plece, pe care-1 lăsâ cu 
părere de rău, întipărit în minte pentru neuitare ?...

Da, eră sat românesc, aşternut pe calea propăşirii 
de voinţa, inteligenţa, hărnicia şi iubirea de neamul 
lui, ale unui om de bine, — aşa cum s’ar puteâ aşterne 
toate satele româneşti, cu încetul, dacă ar fi voinţi 
care să se afirme, inteligenţe, care să se pue pe muncă, 
hărnicii care să nu se piardă în deşertăciuni, — iubiri 
călăuzite de un ideal.

Cu toată împotrivirea Iul Cozmin, Dănăriciu făcîi 
să se deâ deschiderii „Internatului agricol" din Măi- 
neşti, un caracter sărbătoresc oficial din cele mai 
strălucite.

Secretarii generali ai Ministerelor Domeniilor şi de 
Interne, Prefecţii Dorohoiului, Neamţului şi Botoşa
nilor, preşedintele consiliului judeţean, primarul Făl
ticenilor, Colonelul şi o companie de soldaţi din oraş 
cu muzica regimentului adusă din Botoşani, toţi sena
torii şi deputaţii judeţelor Suceava, Neamţu şi Boto
şani, — chiar şi cei protivnici lui Cozmin, — fură de 
faţă în ziua de 1 Noembrie.

Potop de săteni, ca* în acea zi, nu mai văzuse încă 
valea Măineştilor şi satul nu-1 mai putea cuprinde.

Numai piaţa satului erâ străbătută pe de-asupra de 
ghirlande, iar împodobite, numai faţadele Băncii şi 
ale „Internatului“.

Dar adevărata podoabă sărbătorească străluciâ pe 
chipul miilor de săteni.

Oaspeţii, sosiţi din ajun şi găzduiţi la Cozmin, la 
preotul, Ia „Casa de sus“, şi în câteva locuinţi mai 
de seamă din sat, după ce se adunară Ia casa proprie
tarului unde băură cafeaua, porniră la locul serbării.

Părintele Stratomir, înconjurat de câţi-va preoţi din 
satele vecine, făcu afară, în piaţă, serviciul aghiazmei, 
apoi mişcat, adânc, cu lacrimi ce străluciau în pri
virile lui pline de însufleţire sfântă, rosti o rugăciune 
fierbinte, către A-Tot-Puternicul, anume alcătuită de
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el, prin care mulţumiâ de bunătăţile revărsate asupra 
Măinăştenilor şi a împrejurimilor; prin care, chemă 

• în cele din urmă asupra lui Cozmin şi a familiei lui, 
toată îndurarea şi dragostea Dumnezeească pentru în
deletnicirile creştineşti în folosul obştei.

— Dă-le, Doamne ! Dă-le, Doamne, se auziâ din 
când în când şoaptele sătenilor, cu totul pătrunşi cie 
înfăţişarea cucernică şi de cuvintele părintelui, izvorâte 
din smerenie, credinţă şi dragoste ; şi tot pe atât de 
pătrunşi se vedeau a fi şi orăşenii.

Sunt momente când atât de mult răspunde sufletului 
nostru sinceritatea simţirilor altora, în cât e peste pu
tinţă să nu ne ridicăm până la însufleţirea acelora.

Când este pe urmă şi o zi în care, toată Firea pare 
a fi creată pentru a se potrivi unei asemenea porniri 
sufleteşti, ia care se adaogă podoaba de’n afară orân
duită de mâna omului, — nervii vibrează, sângele a- 
leargă cu vioiuciune prin artere, — lumea fizică şi spi
rituală a fiinţii se schimbă, tremură, se aprinde, se 
întraripează, se revarsă,—trăeşte vieaţă apropiată 
divizinării.

In faţa bisericei se află rânduit corul, mării acum 
îndestul de mu t, — cu Cozmin în frunte, cu Voku- 
Jescu în mijlocul executanţilor.

De-o parte, pe coastă, compania de soldaţi cu drapel 
şi muzică, — de ctalaltă parte, fn faţa Internatului, cei 
60 de interni, şi elevi din Măineşti, — toţi la fel îm
brăcaţi, cu cojoace albe înflorite din arniciu negru şi 
cu pălării cu panglici tricolore.

In faţa Băncii, Doamnele şi oaspeţii străini, cu pro
fesorii şi Medicul.

In colo, toate colţurile, toate laturile gemeau de 
lumea care se revărsa până dt vale spre iaz, până în 
sus de tot pe unde se mai puteâ ţine.

Erâ măreaţă priveliştea!
După ce părintele Stratomir termină ruga, începu 

corul Şcoalei :
Ni-i dragă şcoala căci ne-arată S’o ascultăm în tot ce’nvaţă

Şi fericiţi să ne simţim 
Când un grăunte de povaţă 
Putem în suflet să’l sădim..

A vieţei cale să umblăm..
Ce bucurie neuitată
In ea, şcolari, cât ne aflăm!
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Prin şcoală ştim de-a noastră Ţară O ! şcoală, cât ne eşti de dragă ! 
Cum a fost ieri, cum fiva mâni. Icoană-a vieţii noi te aflăm,
Că munca nu e o povară;— Căci şcoala este vieaţa ’ntreagă 
Deci să muncim, să fim români ! Când muncii vrem să ne închinăm

Da, să ’nchinăm a noastră vieaţă 
Acelei şcoli de învăţământ 
Ce face Patria măreaţă 
Prin fapte mari cu ’nait avânţi

O ! şcoală, tu ne dai iubirea, —
Ăst înalt şi mândru simţimânt 
De Neamul nostru, de mărirea 
Acestei Ţări cu nume Sfânt!

Şi imnul acesta scris pe un motiv admirabil ce zu- 
grăviâ glorificarea Şcoalei, împrăştia până departe pu
ternicele accente ale glasurilor însufleţite. Scăpărau 
lumină par’că, împărţiau căldură ca şi razele soarelui 
acelei zile curat primăvăratecă.

Fetele apoi, ieşiră singure dintre corişti şi ziseră un 
cântecel, pentru două voci, — intitulat : „Fetele harnice 
de un foarte drăgălaş efect, pe un motiv poporal :

Jesem pânză în război,
Că războiul mult cuprinde; 
Casa-i plină de nevoi,
Şi ce bine pânza prinde !
Noi vrem casnice să fim,
Fără boldul silniciei,
Şi Ia toate rost să ştim 
Ca să râdem sărăciei..

Cu ce ochi se uitau sătenii Ia fetele lor^care cântau 
nespus de dulce şi fără nici o sfială, roşii la faţă de 
mulţămirea că şi ele puteau să cânte, — nu numai 
băeţii ori cu băeţii la un loc.

Oaspeţii le aplaudară cu drag.
In timpul acesta, băeţii şcoalei primare luaseră în 

mână puşti şi se rânduiseră în front, în cea mai mare 
tăcere ; supt comanda unui sergent major, liberat, în
cepură a face exerciţii militare, cu adevărat simţimânt 
de disciplină, şi cu îndemânare curat militărească.

Pe urmă se opriră. Sergentul trecù în flancul drept, 
iar copiii, intonară, pe motiv de „marş“ :

Voesc să’nvăţ de mic...
Iar ţara în nevoe 
Fiind, de bună voe 
Să plec ca un voinic 
S’o apăr în război :

Un’ doil

Colea cânepă şi in,
Ici e muncă înţeleaptă,— 
De e mult, de e puţin,
Stă războiul şi le-aşteaptă.
Jesem pânză şi ’nvăţăm 
Să ne facem toate ’n casă.. 
Când puţin pe multe dăm, 
De nevoe nu ne pasă..

Voesc să fiu ostaş !
’Mi-e puşca foarte dragă 
De-aceia ziua ’ntreagă 
O port ca un fruntaş I 
Ca mine fiţi şi voi:

Un’ doil
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Sunt mândru că’s român!
’Mi-e ţara foarte dragă!
De-aceia vieaţa ’ntreagă,
Ostaş voiu să rămân !
Ca mine fiţi şi voi :

Un’ doi !
Cu mare entusiasm cântară copiii, cu atitudine de 

triumfători, şi întreaga mulţime le strigă ura ! să trăiţi 1 
acoperind aplauzele Târgoveţilor.

La un semn ai Iui Cozmin, înaintară patru flăcă
iandri din şcoala de adulţi aducând un plug tras de 
boi. Băeţii toţi, îl înconjurarăţi cântecul „Plugarului" 
începîi pe un duios motiv poporal :
Cu plăvanii delà jug 

_Port în'ţarini mândrul plug;
Seamăn, ca şi fraţii mei, 
Am acelaş dor ca ei ;

Dragi mVs boii, câmpu-i drag: Sunt plugar şi sunt român 
Brazde lungi d’a lungul trag. Şi plugar voiu să rămân.
Umblă plugul cu doi boi, 
Eu pui capăt la nevoi ; 
Seamăn rodnicul ogor 
Şi mă uit în viitor.

Dar când ţara m’a chema 
Plug pe puşcă voiu schimba 
Şi voiu trage în vrăjmaş 
Brazda mea de bun ostaş !

Strofa din urmă, de o mare frumuseţe războinică, 
stârni iarăş însufleţirea tuturora.

Dacă văzu mulţimea că par’că era să se termine cu 
muzica, cerţi să se mai cânte ceva, şi Cozmin le şopti, 
cu zâmbetul pe buze, numele bucăţii şi le dâdù tonul : 

„Imnul cărţii“
Carte ici, carte colea 
Fuge gândul după ea ;
Şi rând negru după rând 
Mintea deapănă curând.

Carte ici, carte colea :
Când îmi spui de ţara mea 
Şi de mândru! ei popor, 
Tremur de iubirea lor.

Carte, cine mi te face,
Aibă’n toată vieaţa pace ;
Carte, cine mi te ’nvaţă,
Aibă numai bine în vieaţă.

După această bucată, părintele Stratomir, urmat de 
doi din preoţi şi de oaspeţi intrară în institut; sfinţia 
sa pentru a stropi cu aghiazmă încăperile, şi oaspeţii 
pentru a Ie vizită.

Minunată împărţire aveau aceste clădiri, care, izvo
râseră într’un an ca prin farmec şi care se împodobiseră 
cu toate trebuincioasele menirii acestui Aşezământ 1

Simplu, solid, folositor, — era înfăţişarea generală 
şi în amănunt, — ceeace produse deplină impresiune 
de mulţâmire. ~

O ! şi-atuncea voiu ca parte, 
Carte dragă, dragă carte,
Să ştiu toate’ntr’o clipită 
Pentru ţara mea iubită !
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Atelierele secţiunii de mecanică şi de lucrul lemnului, 
par’că aşteptau numai clipa când să înceapă a funcţionâ. 
Plăcuta şi neaşteptată surprindere a fost tuturora sala 
în care Cozmin orânduise tot ce se producea în Mâi- 
neşti : grane, legume, fructe, miere, mătasA, brânzeturi, 
pânzârie şi felurite ţesături. întoarcerea lor pe piaţă fu 
salutată de marşul „Deşteaptă-te Române“, ale cărui 
ultime accente se pierdură în uralele sătenilor.

Şi acum, ca de obiceiu când luă Cozmin cuvântul, 
mulţimea nu mai mişcă, aţintindu-şi miile de priviri 
asupra-i, — înduioşător mănunchiu de raze de iubire.

Acum înţeleseră şi cei din Bucureşti, măcar pentru cli
pele acestea, varietatea cunoştinţiior acestui om excepţio
nal, şi farmecul ce porniă din graiul lui, care ştia nespus 
de bine să le facă să pătrundă în nunţi şi in inimi ; a- 
cum îşi dădură seama pe deplin în ce chip gJăsuiesc fap
tele pe calea omului de geniu; acum îşi ziseră în cuge
tul lor, cu sinceritate tăinuită, că săteanul român e co
moară de deşteptăciune, de voinţă şi de energie, în mâi
nile acelora ce s’ar osteni cu dragoste s’o ,pue la iveală.

Aşa afirmară şi Secretarii generali ai acelor două 
ministere, în cuvântările lor pompoase, rămase mai 
tuturor sătenilor neînţelese, — cuvântări ce aveau să 
fie în curând înnecate în curentul năravurilor capitalei.

Serbarea se termină după antează, în mijlocul ura- 
relor mulţimii pentru soldaţii cari ieşiau din sat în 
cântecul muzicii. Oaspeţii plecară către seară şi ade
văratul entusiasm rămase în acest sat sucevean, care 
aveă să ducă înainte, — mică insulă în mijlocul indi
ferenţei Ţării întregi, — sarcina lui de premergător al 
unei mari reforme sociale.

In seara acelei zile, în o cameră împodobită simplu 
şi drăguţ, din casa proprietărească, două fiinţi nespus 
de modeste în înfăţişarea lor, îşi gustau într’o dulce 
şi înfrăţitoare intimitate, clipele înainte mergătoare 
somnului, în preajma unui leagăn tăinuit de jumătate- 
întunecimea unui colţ al încăperii.

Lampa cu paravan de sticlă mată, dă o lumină u- 
şoară la care se adăogă lumina flăcărilor pâlpâitoare 
în gura sobei.

El şi ea, — la măsuţa pe care se înălţă un samovar
>
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de alamă, — sorbiau din ceaiul parfumat : din ceşti se 
ridică aburul uşor al băuturii fierbinţi, din inimile lor 
se ridicau dulci şi calde şoapte de iubire.

Nu păreau doi viteji ai vieţii, al căror nume se află 
purtat, chiar în acele momente, din gură în gură, pe 
drumurile pe care numeroase suflete se întorceau pe 
la locuiiiţile lor; nu păreau marii întemeetori ai uneia 
din cele mai măreţe opere de interes obştesc, — ci o 
pereche de părtiniţi ai soartei, tineri şi nepăsători de 
suferinţa miilor şi sutelor de mii de desmoşteniţi, răs- 
fâţându-şi într’un cuib de egoism, mulţămirea de sine 
şi pieritoarea lor fiinţă.

Dar în privirea lor ce se întâlniă pe acelaş fir su
fletesc, eră atâta curăţie de simţire, pe chipul lor în
viorat de-o revărsare depiină a unei mari bucurii, eră 
o lumină, atât de idealizatoare ; din şoaptele lor se 
împrăştiă în liniştitul cuprins înserat, aşa de mare în
sufleţire pentru mulţămirea altora, în cât însuşi întu
nericul simţiă că dragostea lor trăiă în marea dragoste 
pentru aceia, a cărora mulţămire o făcuseră şi pe care 
o împărtăşiaii ca pe o binefacere a Dumnezeirei.

De le. era pieritoare fiinţa, viau într’ânsa suflete ale 
cărora esenţe eră într’adevăr nepieritoare...

Samovarul urma cu uşurică iui sfârâială a fierberii 
ca îngânarea ostenită a unui greere ; prin sobă treceâ 
din când în când tremurătura suflării vântului de 
afară ; din lemne se lungiau limbuşoare de flăcări cu 
câte un sâsâit şerpesc, însoţite de câte o plesnitură a 
lemnelor cuprinse de foc, şi văpaia roşie se răsfrângea 
tot mai tare ca o pată de sânge, pe covorul de lână sură.

Un scâncit uşorii făcură să tresară şi să se ridice : 
un mic braţ se mişca peste îngrăditura leagănului.

După câte-va clipe muma îşi ridica odorul deşteptat 
din întâiul somn de noapte şi-l sărută.

— Acesta o să ne urmeze şi o să ne ajungă pe 
. deplin idealul... zise Victor Cozmin.

— Da, tăticule, eu... răspunse muma, acoperind cu 
priviri de negrăită iubire pe mica făptură.

Puţin... şi tatăl se adânci In gânduri zâmbitoare, cuprin
zând in raza aceleiaşi ^căutături pe mumă si pe copil, — 
prezentul Ü viilor».1
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