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PARTEA l-a

MÂRIA SA „OGORUL”

I.
Precum suflă greu, omul care pătimește de innecă- 

•ciune, așa par’că sufla greu cocioaba de casă a lui 
Marin Todea, înghemuită între poartă și un hambar 
•aproape dărăpănat. Pătimea de innecăciune și ea, că 
fumul li eșiâ prin pod;— de-aceea trestia învălișului 
era afumată; de-aceea erau afumați și păreții din 
tindă.

Eră cea din urmă casă din sat pe linia dinspre 
•coborișul coastei nu tocmai povlrnit. Livada lui se 
ținea dar de mână cu curtea casei, care-i ajuta parcă 
să se pogoare până de vale, unde să opriâ la malul 
râului.

Peste râu să făcea apoi ca vr’un pogon loc de fâ- 
neață, pe o parte din costișa celuilalt deal,—și cu el 
se încheiau cele zece pogoane ce rămăseseră lui To
dea, după un proces c’un neain al lui.

Judecata lămurise cearta lui Marin Todea cu văru- 
său Ilie Ion Todea ; făcuse dreptate acestuia, fiindc’o 
avusese,—fiindcă în mâna lui se aflaseră acte de ne
bănuit.

Pentru Marin Todea treaba rămăsese tot nelămu
rită. In sufletul lui purta amărăciunea lucrului strâmb 
judecat; eră adânc Încredințat că văru-său umblase 
■cu acte falșe.
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Nu se mai certase cu el, de la judecată, dar îl ură, 
îl vorbiți de rău și aștepta cu răbdare cine știe ce în
tâmplare de pagubă pentru Ilie, ea să strige apoi că 
Dumnezeu îi plătia, că dreptatea eră cu el iar nu cu 
Ilie.

Casa lui Ilie Ion Todea eră alăturea. O înnoise a- 
proape din temelie, -firește, ii dădea mâna, odată ce 
luase din pogoanele lui, — așa se gândia Marin. Fă
cuse hambar nou, celar bun, grajd pentru vite, gră
dină pentru legume și câte și mai câte !

Casa și curtea lui Ilie Ion Todea erau de adevărat 
' fruntaș îndrumat pe cale nouă dc propășire.

Și asemenea față curată a lucrurilor, sta ca un spin 
în ochii lui Marin Todea.

,Și doar eră și e] om harnic, deștept, cu două dra
muri de minte subt căciulă...

Atâ,t numai că. se Îndărătnicea să rămână in obi
ceiuri apucate,—una; și alta,—eu toate că eră cu ceva 
dare de mână,— voia să pară sărac, ca să se plângă 
cu dreptate adică, de Ilie Todea, că’l sărăcise.

Casa lui Marin te făcea să te uiți cu desgust la ea 
și cu ciudă fa Marin.

Avea două odăi cu tindă la mijloc. Din odaea din 
capăt dădeai intr’un fel de beciu puțin adânc, unde 
stăteau trântite una peste alta câteva unelte, putini, 
hârdae și donițe.

In odăi, lumină putină și necurăție multă. Nevasta 
și fata lui parcă n’aveau câte două mâini.

Curtea, plină de mărăcini și de murdărie de vite. 
El și cu cei doi băeț.i ai lui par’că n’aveau ochi sâ 
vadă și pricepere de rânduire.

Fata și bueții trecuseră doar pe la școală, ca și 
băeții lui Ilie Ion Todea !...

Aveau ei îndemn, în suflete; dar dacă Marin ținea 
să fie așa casa și curtea lui, se lăsau și ei pe tân- 
jală.

De când eu judecata mai ales, Marin se făcuse 
iute de fire și nu prea răbda să-i treacă nimeni pe 
dinainte cu altă voință de cât voința lui.



începuse Xoembrie de câteva zile, cu neaua și cu 
îngheț : se căpătuiseră de tot, ale câmpului și ale li
vezilor.

Timpul se așezase de-al binelea pe iarna cu temei.
In asia zi de cinci Xoembrie, zările erau senine, po

leite de lumina soarelui, după cum poleite se iviau o- 
ehilor dealurile și văile îmbrăcate cu alb.

Marin se făcu afară din casă, cu căciula Îndesată 
pe ochi. De pe prispa strâmtă și cu gropi în lipitură, 
se uită până departe pe deasupra satului,—și fără de 
voe pe urmă întoarse căutătură, încruntată, la curtea 
lui Ilie.

Harnici, ncvoe mare 1—mormăi el... Ci-căîmi fac 
mie pe piele... unde m'au sărăcit...

Ce e drept. Ilie cucei doi băețandri, Călin și Petre, 
unul ingrijia de vite, altul aduna gunoiul de peste 
noapte, din grajd, altul pregătea unelte de tâmplărie 
pentru lucru de peste zi.

Marin o luă prin curte, ea să nu mai vadă pe ve
cini : dădu o aruncătură de ochi boilor,-—pe cari îi în
jură,— el știu de ce; apoi, ca om căruia nu-i era de 
vr-o treabă, eși în poartă și începu să fluere a pierde- 
vreme.

Eaca, se iviră, după o clipă, scurteiea cu blană de 
oae neagră a părintelui Puică, și căciula mare țugu
iată, și cișmele până la genuchi...

De n-ar fi avut părintele barba lungă, l-ai fi luat 
in bună voe drept sătean, ca toți cei-l’alți.

— Hună dimineața frate Marine, ii grăi, — și as
pru era glasul Sfinției-sale, mai degrabă pornit parcă 
pe ceartă de cât potrivit darului preoțesc de împă
ciuire și de creștinească dragoste.

- Bună dimineața, părinte Fuică... răspunse și Ma
rin Todea, cu graiul lui acriu din suflet acrit de ne
mulțumiri. Da cum de te înfundași, pe la noi, așii 
de-devreme ?

— Am venit întradins să dăm ochi amândoi, mai 
nainte...

Mai nainte ? adecă cum vine vorba ?
— Te-oiu lămuri. Numai, fiindcă te-am întâlnit
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afară din casă, n’ai vrea cumva să ne abatem pe la 
Vișoiu ?

— Să ne abatem, dacă-i pe abătutele...
Și apucară amândoi, unul lângă altul, pe linia în- 

tortochiată.
Pe de margini, mărăcinele încremenite de ger. își 

amestecau verdeața care batea în galben cu albul do 
neaua Întipărit bine pe ele.

Gardurile de nuele împletite aveau lustru de ghiață 
sclipitor în bătaia soarelui.

Copacii de dupe garduri, unii cu câte o remășiță 
de frunziș aproape uscat, alții cu totul goi, stăteau 
nemișcați, mâhniți de goliciune și totuși mirați do 
scânteerea de pe unele ramuri, ceea ce le da oare
care înfățișare de veselie.

Sătenii ce se nemeriseră a fi atunci prin curți, 
prinși cu câte o treabă, salutau pe părintele, dar și-i 
căutau cu nedumerire pe urmă, unde-1 vedeau așâ de 
dimineață eu Marin Todea.

Pentru sat, Marin, împreună cu alți câți-va. însem
nau ce fusese, ce’și trăise traiul : erau ca amintire în 
carne și oase a unei stări de lucruri înapoiate, care-i 
făcuse să sufere mulți ani.

Pe părintele Fuică satul nu avusese încă ocaziunea 
să’l vadă pe față ea legat de starea trecută..., de a- 
ceea, celor ee-i vedea trecând, le eră de mirare, de 
neînțeles, că preotul de cât-va timp se tot da in 
vorbă adese ori eu Marin și eu ai lui.

Preotul, — parcă s'ar fi temut oare-cum de vre-o 
bănuială a locuitorilor acestora, — înainta cu capul 
plecat, eu pasul grăbit, doritor să se vadă ajuns și 
scăpat de atâtea priviri.

Se caia, în el, că nu trimisese mai bine pe careva 
să cheme pe Marin la cârciuma lui Vișoiu.

Dar, la urmă, ajunseră, el și Marin, și intrară in 
încăperea din fund, în care mai erau adunați vr-o 
șeapte săteni.

Aceștia se ridicară când intrâ preotul, iar Sfinț.ia-Sa 
le dădu mâna pe rând, după etate.

Atunci se arătă și Vișoiu, om mărunțel, cam gros,
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— Sărut mâna, părinte Euică... Te am zărit și 
caeă-mă’s... rosti el in felul lui.

— Ei, dar parcă s’ar închipui sfătuire cu dinadin-

mustața sură, cu ochi verzi care-i jucau în cap, 
cu râsul viclean și cu vorba grăbită, pareă i-ar fi că
zut din deal cuvintele unele peste altele de li se 
dcau numai capetele.

— Sărut mâna, părinte

sul, zise Marin Todea.
— Cam pe aci, neică Marine, îi respunse Serdan, 

un prăpădit după chip și după portul cârpit.
— De sfătuire, este sfătuire, luâ cuvânt preotul. 

Aveți cunoștință că alaltă cri. Duminecă, „tinerețea 
rle la curte", — că așâ îi zicem de! curte! — a pus altă 
aca de gând. Asta-i mai trebuia satului nostru : to
vărășia tuturora pentru desfacerea la un loc și odată 
a tot ce ne dă Dumnezeu Sfântul.

— Adică cum vine asta, părinte? întrebă, rostit, 
un coșgogcami-te muntele de om voinic, dar care 
parcă tot dormia, așâ de somnoroasă ce-i era înfăți
șarea întreagă.

Apoi tocmai asta mă întreb și eu. frate Ifrime, 
■cum ar veni lucrul ?. Adecă să nu'mi fie mie pe voe 
să vând al meu când vreau și cui vreau? Așa ceva 
seamănă cu robia... Mă rog dumneavoastră, ..tinerețea 
asta de la curte", prea și-a pus in cap să ne mustru- 
iască după poftă, după cum visează noaptea...

■— Cine naiba ni l’a mai adus pe-aci, că bine ne 
era fără dumnealui, strigă Vișoiu, cu supărare. Mie 
unuia îmi e peste cap! Am început să văd coada 
sărăciei pe subt ușa casei! Mai nimenea in sat nu 
mai bea, ca altă dată.. Eaea, nu mai e veselie și 
chef... Trebue să închid cârciuma și să mă bag argat 
doară, la curtea „li n cretei"...

■— Măi să zici! strigă somnorosul clipind greoi...
— Are dreptate nea Vișoiu, zise părintele. A dat

și dă Dumnezeu țuică și vin, ca să ne mai veselim, 
ca să mai uităm ale necazuri. Nu zic numai decât, 
să nu ne vedem, de beție, drumul la doi pași, dar 
nici să ne uităm la băutură ea la ucigă-1 toaca! Eaea
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Insă- fiindcă sfinția-sa păstrase și față cit

de ce, oameni buni, s’ar cădea să ne întoarcem la 
traiul nostru cum a fost.

— Vorba-i, cum să facem, părinte Fuică ? întrebă 
Potârcă, pe urma căruia se ținea lenea și bet.ia ca 
scaiul de lâna oaei.

— Cum ! cum!.. zise preotul, cu necaz, sa vă pu
neți cu vorba pe lângă rude, pe lângă vecini, să le 
semănați în suflet îndoiala că așa tovărășii ar duce 
la capăt bun, — iar când se strânge satul la sfat cu 
„tinerețea^, să faceți gură cu toții și ... asta!.

Preotul Fuică simția că sfatul lui nu putea să aibă 
izbândă; vedea bine că aceia pe cari 'l-ar fi pornit 
ca răzvrătiți, erau să rămână singurateci și de râsul 
celor-l-alți...

De aceia în glasul lui era necaz și mânie.... de 
aceia sfatul lui nu avea puterea încredințării...

Dar nu putea suferi pe învățătorul Dănicuță, din 
cauza hărniciei pricepute a căruia, scăzuse înrâurirea 
sfinției sale asupra sătenilor.

Cel puțin așa își închipuia sfinția sa.
Și fiindcă nu apucase, ca preot, înainte de venirea 

învățătorului, să deștepte sfinția-sa pe săteni la o 
viață potrivită trebuințildr timpului, îi cășunase să 
vadă pe Dănicuță ca ambițios, ca protivnic al sfin
ției sale...

In loc să-i întindă mâna cu bunătate și să-i fie 
tovarăș de luptă, în loc să cunoască, și nu ca rușine 
pentru sfinția sa, că învățătorul era mai cu carte și că 
avea,o țintă la care sfinția sa nu se gândise, — ii fu 
vrășmaș in ascuns, cu râsul pe buze, în fața lui, dar 
fără pornire pentru hărnicie la fel.

Alt motiv de necaz mai era că învățătorul se ducea 
la curtea tânărului proprietar, ca acasă la el; că pro
prietarul îl iubia pe Dănicuț • 1 făcuse unealtă
pentru ... îndreptarea stărei sătenilor.

Sfinția-sa nu-și zicea că tânărul proprietar căutase 
să facă și din sfinția sa adevăratul propovăduitor, 
alăturea cu dânsul ; că l-ar fi iubit tot ea pe învă
țător.

• ■ »• ’ - '■ ----- '•-** -■ proprie
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») Vezi rol. I „Strein în Țara lui".

tarul, aceiași înfățișare de lemn ce nu se mlădie, 
aceiași lipsă de pricepere și de energie, firește că 
proprietarul nu putuse să-i arate în cele de pe urmă 
tot prieteșugul ce dăduse învățătorului.

Ori cum, proprietarul urmase a-I primi pe sfinția-sa 
la curte, eu bunătate, și a se sili să-l schimbe,—ceia 
ce preotul o lua ca un fel de umilire pentru sflnția-sa...

însușirile învățătorului nu-l lăsau să doarmă liniș
tit ... 11 scurma o invidie adâncă ... Știința lui Hă- 
nicuță era ca o lumină care așternea în preajma 
preotului o umbră de care ’și dădea seama și care 
îl amăra.

Și cât de puțin ’i-ar fi trebuit sfinției-sale spre a 
se putea ridica la aceiași înălțime cu învățătorul, 
prin împrumutul de la acesta, cu încetul, a cunoștin
țelor lui, a tăriei lui de voință, a hărniciei lui !..

Părintele Puică însă, se deprinsese cu viața aproape 
numai trupească a ființei sale, întru cât îl privea ea 
om, iar ca preot numai cu împlinirea, ca o mașină 
care nu judecă și nu simte, a datoriilor bisericești.

Servea cele sfinte, de obiceiu, fără credința care 
înalță sufletul; boteza, cununa, înmormânta, umbla cu 
botezul la l-iu a fîe-cărei luni și la ajunul bobotezei, 
numai pe tocmite cu sătenii, numai că să strângă 
gologanii în căldărușă.

Cultivă pământul bisericii ca și sătenii, fără nici 
un îndemn de păstrare a fertilității lui; se amesteeâ 
în toate daraverile sătenilor ea să se poată folosi sfin
ția-sa în dauna lor.

Când se puse in aplicare legea Clerului, când se 
așezară epitropiile bisericești, ceea ce eră un început 
de control, părintele Puică, cel dintâi își încruntă 
sprâncenile; intre cei dintâi dintre preoții de firea 
sfinției-sale, își puse tote puterile spre a se zădărnici 
înrâurirea legii.

Cam in același timp cu legea, veni în sat un tânăr 
din Teleorman, Ganea, care cumpără în numele unuia, 
Victor Cosmin, proprietatea numită Șărdineștii, fosta 
odată a lui losif din Făget*)
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și domnul Dănieuță umblă după tovărășii...

Cum se așeză tânărul acesta in casa proprietății, 
începu a suflă vântul care trebuia să alunge norii 
întunecimii minților.

Dar sfinția-sa părintele Fuică știu să țină pe săteni 
într-o vrăjmășie adâncă față cu administratorul moșiei 
Șerdinești.

Cu toate că învățătorul se alipise numai decât de 
administrator și începuse cu școlarii, pe lângă școală, 
câteva învățături de plugărie bună, în săteni nu putea 
străbate acest început.

Dar iată că se așeză la proprietate fiul celui ce 
cumpărase Șerdineștii, Nicu Cosmin.

Tânăr, prea tânăr eră băiatul, dar acesta le aminti 
sătenilor pe bunul său, losif din Făget, pe care câțiva 
bătrâni nu-1 uitaseră; tânăr, prea tânăr, — dar știu 
cum să le grăiască, și azi una, mâine alta, făcuse 
într'un an pe săteni să priceapă bunătățile unei vieți 
de hărnicie plugărească după nevoile timpului și după 
orânduire nouă minunată.

Părintele Fuică fu silit de schimbarea tuturpra să 
se schimbe și sfinția-sa, numai pe față, firește, dar 
oricum, să se schimbe.

Nu cuteză a se pune înpotriva proprietarului, dar 
nu-1 ertâ în sufletul lui : și fiindcă nu putea nimic 
în contra ..tinerelei', — cum îi zicea sfinția-sa, nici 
măcar pe ascuns, îndreptă, când socotea că se trecea, 
săgeți furișe, în contra învățătorului.

Așa acum, la sfătuirea dela Vișoiu:
— Să faceți gură, da, urmă părintele, și să spuneți 

că vi-i de ajuns cu tovărășia pentru casa de Econo
mii, dela care nu ese nici un folos, de doi ani de 
când ați făcut-o... și fiindcă, învățătorul arc să vă 
grăiască mai multe, că el e mai deochiat, să-i stri
gați eă mai bine ar fi să-și vadă de școală, că copiii 
nu mai Învață carte ca mai ’nainte...

— Apoi eă asta-i așa, sfinția-ta, încuviință lenosul 
Potârcă; uite Nică al meu abia sgârie hârtia...

— Ei, vezi ?... Nică al dumitale nu știe încă să scrie
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— Taman stele fripte, vorba ăluia, zise Ifrim^ 
aproape adormit.

- Ei lasă că facem noi gură, strigară Vișoiu și 
Marin Todea.

— Măre, știți care ar fi una țeapănă pe creștetul 
lui Dănicuță ? zise preotul, după o clipă de gândire.

— Ei, care ? întrebară toți.
— Nu-i trimeteți copiii la școală vr’o săptămână 

și ‘n vremea asta să-l așternem la Minister că bate 
pe școlari și că lipsește dela școală...

— Eacă asta-i curat... știi, la mir !.. zise Marin. Ia 
ticluește, părinte Euică, o hârtie la Minister...

— Nu se poate să fie mâna mea, Marine.
Da las’ c’o dau eu s’o scrie unul din băeții mei, 

acasă... E-he!
•— Așa mai merge... Care va sâ zică : nu vă trimeteți 

copiii la școală, faceți reclamație la Minister și gură 
mare la sfătuirea obștiei...

— Dar bine, sfinția-ta, grăi Lupoiu, care până atunci 
tăcuse și ascultase. Sfinția-ta ne povățuești să nu ne 
trimitem copiii la școală ; ai fată și băiat de-o seamă 
cu ai noștri; ai să-i trimiți sfinția-ta ?

— Eu, na! firește... Ce ? vreți să mă încarc de 
Doamne-ajută cu Ministerul ? Eu sunt om al stăpâ
nirii lumești, și mai am și stăpân bisericesc. Nu tre- 
bue să alic că eu vă sunt, povățuitei' împotriva învă
țătorului și a „tinereței dela Curte", că atunci se 
strică treaba și tot răul dumneavoastră va fi.

— Apoi așa-i; are dreptate părintele, zise Vișoiu. 
Părintele ne face bine și noi să-l dăm de belea?

— Așa-i, așa-i... încuviințară toți.
Acuma, puneți-vă pe umblet și porniți pe mai 

mulți din sat la împotrivire pentru ziua de Sfinții 
Voevozi, când are să fie sfătuirea de seamă.

— Las’ eă dăm zor, noi...
Vișoiu făcu cinste apoi și după vr’o jumătate oră 

porniră toți cam cu vinul în nas.
Marin Todea opri de-o parte pe părintele Fuică.
— Nani uitat o vorbă a sfinției-tale, părinte... De
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țiganului...

II

•j Vezi „Strein în Țara lui*'.

Adesea ori situațiunile se repeta, cu puțină deose
bire numai intre una și alta.

Odinioară, la Măineștii-Plopilor din județul Suceava, 
eră lângă Victor Cosmin o mamă duioasă și plina de 
curagiu, care știa să iubească și să-și îmbărbăteze 
fiul *)

Acum, lângă Nicu Cosmin, erâ muma lui.
Aceea, avea atunci in preajmă un fecior trecut prin 

desamăgiri, în îndoită luptă, cu el și pentru un ideal; 
aceasta avea pe tânărul plin de vigoarea etății, for
mat prin învățăminte și prin pilde, pornit numai pe 
lupta pentru urmarea idealului părintelui lui.

In vechea casă de odinioară, cu totul țărănească 
după orânduire, reparată și ținută tot cu forma dela 
început, se desfășoară liniștit o viață harnică, pe dru
mul drept și curat al datoriei și al iubirei de omenire, 
într'un cadru înduioșător de iubire și de respect adânc 
fiesc, de iubire și de dulce mândrie de mamă.

are să

ce ai zis, când ne-am întâlnit, c'ai venit la mine, mai 
’nainte...

— Eaca ele ce: am aflat, că ..tinerețea dela <’urte" 
’și-a pus in cap să vie pe la fiecare din voi, ăștia, ca 

. să vă pue pe calea bună ci-că...
— A-ha... pe calea bună !.. Poftească... Vază-și mai 

bine de pruni... să nu i-i degere iarna...
— Da adecă, frate Marine, dac’ a veni, și 

vie, că-i eăpățânos, ee-o să-i răspunzi ?
— Las’ că mă tae capul, n’ai grijă, părinte l'uică...
— Vezi, nu care cumva să te amețească!...
— Ei, ași ! Pe mine !.. Mai va, părinte !
— Fii român dârz... Apoi, cu bine, frate Marine.
— Cu bine, părinte... că de bine nu fuge nici eapa
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Maria Cosinin a venit de câteva zile cu copiii săi 
mai mici, să petreacă iarna lângă Nicu, tânărul său 
erou, după cum ii zice în tăinicia sufletului.

.Marca durere de pierderea soțului, s’a liniștit pe 
această vale a vieței care se chiamă datoria de a trăi. 
Intre înălțimile sufletești, — a neuitărei de-oparte, și 
de alta, a mângâerii,— creșteau statornic, Iară ofilire, 
florile simțimântului pentru copiii în care soțul iubit 
urmă să trăiască.

Mai ales Nicu, în care confundă pe Victor al ei, 
este bucuria ei întrupată în chip fericit, este mân
dria ci lainică.

De sub neaua timpurie încă, a părului ei, privi
rea tânără și duioasă, se îndreaptă spre Nicu, care lu
crează la biurou, ca odinioară Victor...

De și in alt cuprins, foarte deosebit de acela dela 
Măinești sau dela Vadu-lung din Teleorman, tăcerea 
din juru-i și ființa scumpă din față, îi rechiamă amin
tiri, țarină roditoare de emoțiuni dulci.

Sub lumina lampei, figura deja bărbătească, cu tră
sături energice de voința, de- sănătate și de frumusețe, 
se desprinde puternică de pe fundul pe jumătate în
tunecos al păretelui acoperit cu mari scoarțe de co
loare închisă.

Si este seninătate pe fruntea largă a tânărului, 
bunătate in privirile lui drepte, ceva dulce-impăciu- 
ilor în chipul cum zâmbește : e Victor Cosmin, tre
cut prin focul curățitor al violei eterne, din nou por
nit spre întocmire in atmosferă de imaterialitate și 
reîntrupat cu menirea par’că de-a fi spirit, intr’un 
acoperiș pentru care numai forma este ceva omenesc.

Intr’un târziu. Nicu lasă condeiul care alergase, 
neobosit, pe multe file de hârtie.

Cu mulțumire i se oprește privirea asupra mumei 
adorate, apoi se ridică și vine de-i sărută mâna eu 
respeetoasă duioșie...

Maria îl sărută pe frunte și-l face să șeadă lângă ca.
— Ai terminat ?
— Nu încă. Vine câte un moment însă când cu-
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getărei parcă i se curmă firul... Asta înseamnă că 
mintea are nevoe de clipe de odihnă...

— E și firesc, Nicule.
■— Dorești, mamă dragă, să mai vorbim ?
— Cum să nu doresc ?
Și ochii ei îi spuseră, intr’o mult zicătoare privire, 

plăcerea de a convorbi cu el, muțumirea de-a-i cu
noaște încă o parte din hărnicie.

•— Este greu de împlinit, dar frumos în desfășu
rarea lui și măreț de a fi ajuns în întregime, planul 
acesta care’mi cuprinde mintea de un timp. Dragă 
mamă, lămuresc, în o scrisoare ce voiu trimitc-o tu
turor învățătorilor din Gorj, ideea aceasta vagă încă 
pentru ei, a întovărășirii tuturor dintr’un sal, pentru, 
plugărie sistematică și pentru desfacerea in comun a 
producțiuniloi-... Am studiat tot județul și in mintea 
mea l-am împărțit în regiuni după natura pămân
tului și prin urmare după anume sumă de produc- 
țiuni care să dea anume specialități și anume pro
ducători specialiști. Cum vezi, urmez planul tati, cu 
aplicare potrivită județului nostru. Firește că studiul 
meu nu e complect. De aceea, lămurindu-le scopul, 
îi rog să’mi dea și ei mie lămuriri, — răspunsuri la 
anume întrebări ce le pun. După ce-mi vor veni răs
punsurile, le voiu studia și le voiu grupa; apoi mă 
voiu lupta să pot să-i strâng iarna viitoare, de va fi 
cu putință, la o sfătuite in anume centre... Ori cât 
sânt de înpovărați, învățătorii, cred cu tărie că vor 
răspunde inițiativei particulare și că își vor lua și sar
cina unei munci pe alăturea de cea oficială.

— Când mă gândesc, dragă Nicule, că Victor a is- 
butit, văd isbânda și la capătul ostenelilor tale. (Con
știința publică săteneasca a început să șe deștepte 
pretutindenea și tărâmul, prin urmare, ni se ivește 
ca pregătit intru câtva.

— E adevărat, mamă dragă. Greutate este, dar 
numai în puterea de rezistență a părților dintr’un tot 
pe care voim să-l mișcăm intr’o direcțiune; energia 
și răbdarea însă trebue să lucreze alăturea și sa nu
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vadă in această rezistență aparentă imposibilitatea aș
ternută pe rea voință.

— Nici vorbă. Exemple am avut...
Și le vom avea și aci. In Brăhășești începutul 

s'a făcut... Ținta mea este apoi să apuc capătul unui 
fir care pare să se fi încurcat...

— Care ?
— ’Ți-aduei aminte de-o înjghebare cu tendințe 

mai mult politice, ca fond al desfășurării active, por
nită de domnul Ministru Pâcleanu?

-— A ! „partidul țărănesc' .'... Crm să nu’mi aduc 
aminte !...

Maria avii un zâmbet ironic, nu adresat formărei 
în sine a unui asemenea partid, dar motivului pe 
care se sprijinise omul politic.

Nicu i’l înțelese, și zâmbi și el.
Firul acelei înjghebări voesc eu să-1 apuc, mamă 

dragă, pentru o puternică întovărășire a tuturor ju
dețelor între ele... Măreața dar lămurită țesătură a 
intereselor plugărești ale tuturor sătenilor din Ro
mânia !...

Și Nicu Cosmin rămase multe clipe să privească, 
înlăuntrul său, cu adevărat măreața desfășurare a unei 
asemenea unire de puteri...

Zâmbetul speranței că va putea trăi s’o vadă îm
plinită, ii lumina chipul,— și’n acel extaz fericit de 
contemplare a viitorului, ființa lui întreagă hui carac
terul unui simbol.

Maria Cosmin ii strânse eu căldură mâna ; din două 
avânturi de speranță isvori în privirile lor ..credința", 
înrourată de lacrimi, acest semn neîndoios de adâncă 
mulțumire pentru ei, de adevărată și statornică iu
bire pentru cei de-un neam cu dânșii, pentru săteni!

— Pân’atunci, urmă N'icu după o clipă, mă silesc 
să prind, toate spițele roatei locale, în cercul pro
gresului... Un singur lucru mă cam miră. N’u-ți a- 
duci d-ta aminte, mamă, la Vadu-Lung, când a în
ceput tata lupta, a găsii desbinare intre preot și 
învățător? a găsit vrăjmașii puternice între săteni și
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satul aproape tot împărțit in tabere mici, protivnice 
una alteea ?

- De Vadu-Lung nu’ți pot spune nimic, Nicule, 
fiindcă la venirea mea cu Victor, se pornise deja 
mișcarea de pe când Victor mai stătuse un timp la 
moșia aceasta. Pot să’ți vorbesc însă de Măinești- 
Plopilor și să te asigur că asemenea tabere vrăjmașe 
între preoți și învățători nu a întâmpinat...

Nicu se gândi o clipă.
— Erau tineri acei preoți ?
— Nu, aproape cu totul bătrâni... Dar pentru ce 

întrebarea aceasta ?
— Am cules anume amănunte în privința preoților 

și ’mi vine să trag o încheere caro s’ar părea ... ciu
dată când ai auzi-o întâi, fără pregătire. Preoții bă
trâni sânt ineulți, mărginiți numai la îndelungata 
practică religioasă. Ar urma de aci, ca ei să fie, in 
chip mai firesc, nu tocmai bine primitori ai propășirii 
economice sociale. Preoții tineri, ies din seminariile 
superioare; sunt oamenii viitorului; pot înțelege pe 
deplin cultura pentru popor, potrivită nevoilor timpu
lui. In chip firesc ar trebui să fie entusiaștii primi
tori ai propășirii ... Eată însă că, aproape in general, 
bătrânii să pleacă mai degrabă bunelor înrâuriri. Ori 
că le privesc ca ceva preursit, ori că nu pot opune 
împotrivire, cel puțin se lasă curentului, ascultă, se 
silesc să înțeleagă și pun și ei cuvântul lor de îndemn. 
Preoții tineri, inteligenți, vioi, de îndată ce se așează 
în sat, au ca primă cugetare nu atât menirea lor, cât 
ținta bine hotărâtă de-a cuprinde și de-a domina, in 
folosul lor personal. Par lipsiți de ideal, par mai 
întâiude toate lipsiți de însăși conștiința menirei lor 
sufletești.. De aceia ’i-am văzut capi de tabără, însu
flețiți de resimțimântele taberei lor în contra alteia și 
mai totdeauna în rivalitate cu învățătorii... Aceasta 
mă face să cred că,, pe lângă învățătura teologică, 
nu li se dă și educațiunea prin care să fie convinși 
iubitori de omenire, apostoli ai adevăratei dragoste 
creștine și ai sacrificiilor. Acești tineri sunt cei mai
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"ici dc urnit să lupte pentru cauza poporului din 
rândurile cărora au eșit...

■— Nu greșești oare, Nicule dragă, prin o prea as
pră judecare a acestor tineri încă neformați ?

— Nu greșesc, mamă, căci tocmai ncformarca 
aceasta mă îngrijește. Dacă vin în mijlocul poporului, 
a turmei lor sufletești, nepregătiți cât trebue, cum și 
când vor avea timpul să se pregătească? Aș mai 
zice, dacă s’ar pune să observe patimile și nevoile, 
și dacă s’ar strădui cu încetul să curăț.e pe cele dintâi 
și să înceapă lupta pentru înlăturarea celorlalte : ași 
mai zice că țintesc la formarea lor, la complectarea 
cducațiunei cc le-a fost dată in școală... ’Ți-am arătat 
însă, dragă mamă, că observațiunea lor cuprinde alt 
scop și, bine înțeles, afară de puține cxcepțiuni da
torite unor anume însușiri ce alcătuesc ici și colo câte 
un caracter, constatarea rămâne adevăr dureros dar 
în ființă. Să viu la Brăhășeștii noștri. Preotul Puică 
e numai de zece ani hirotonit și așezat aci. Care ’i-a 
fost opera Să continue o stare veche de lucruri. 
Care-i este atitudinea dc când am venit eu aci? A 
unor frământări, zadarnice de altfel, dar care-i stator
nicesc firea de îndepărtat de la menirea lui.

— E atât de îndărătnic ?
-- Nu numai îndărătnic, mamă dragă, ci din păcate, 

fățarnic in vră.șmășia lui pentru progresul început. 
Față cu mine pare a fi primitor, față cu el și cu 
câți-va sărmani rătăciți, este acclaș, ba încă element 
activ de uneltire în contra acelora ce sunt mulțumiți de 
îmbunătățirea ce le-adus progresul.

— Și nu’l poți abate de la firea lui ’?
— Sper, insă recunosc că e mai greu să întorci pe 

un jumătate cult dc cât pe un om simplu. Ambiți- 
țiunile răpesc bunul simț, la acești presupuși oameni 
culți, dar fără educațiunea sufletului...

— Ce ambițiune însă ar putea să-i chinuiască până 
într’atâta ?

— Nu e ambițiune mai mistuitoare de cât aceia de 
a domina fără rival, și de a birui pe rivali, când ii 
are omul; nu e invidie mai întristătoare de cât cea
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isvorâtă din ambițiunea stearpă. Nu voim progresul... 
dar bine ar fi fost să înceapă eu noi și de la noi, 
este cugetul acestor oameni; și fiindcă nu a putut 
începe cu ei și de la ei, ori că nu s’au priceput ori 
că au voit statu-quo pentru anume scopuri personale, — 
eată-i suferind în amorul lor propiu, înfrânt: eată-i 
că urăsc pe acei ce l’au început; iată-i nemulțumiți 
pe viată.

— Totuși ar trebui să’l convingi, făr-a-1 umili, făr-al 
face să se înroșeacă înaintea ta de firea lui...

— Aceasta ’mi-e și ținta ... Cu răbdare și cu stă- 
tuință cred să isbutesc...

— Și sunt în Brăhăsești tabere prea vrăjmașe, în 
cât tovărășia să nu le poată uni ?

— Sunt. M’am ocupat să le cunosc cauza vrăștnă- 
șiei. Am înpuținat numărul inșilor din câteva, pe 
altele le-am desfăcut spre a ]e uni prin interese co
mune. Afi-au mai rămas eâți-va din două trei tabere 
încă ; mi-au rămas vrășmășiile între indivizi, și acestea 
sunt mai puternice fiindcă s’au născut din ciocnire 
de interese particulare. Totuși, fiindcă in marc parte 
oamenii nu-și înțeleg bine nici aceste interese, pe 
măsură ce-i voi lumina, arătându-le cum e dreptatea, 
cred să ajung la deplină împăcare între ei.

— Ce e drept, Nicule, îmbunătățirea raporturilor din
tre săteni nu se poate face încă prin ei singuri... Tre- 
bue neapărat, să fie oameni ca tine: apoi învățătorii 

.și preoții să vină dintr’un mediu anume pregătiți, 
și însuflețiți de o sfântă datorie de eârmuitori și de 
români, să stârpească patimile și să înalțe sufletele... 
Dar cu vecinătatea și cu prietenia cum stai ?

— Aci, mamă dragă, am să mărturisesc și o mul
țumire, și o greșeală... Am un prieten bun și am scă
pat o afacere bună; prietenul este un tânăr de etatea 
mea, sătean, cu învățătură de gimnaziu, care a voit 
insă să rămână sătean, după moartea tatălui. Are o 
sfoară de moșie de vr-o optzeci de pogoane, des
părțită de Brăhășeștii noștri prin locurile sătenilor sa
tului. E băiat de inimă; mani legat cu el toarte de 
aproape... L'ai li văzut, că nu trece zi sa nu dea pe
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la mine, în asemenea epocă. Dar s’a dus Ia Târgu- 
•liu să vadă o rudă care a căzut bolnavă...

— Prietenia bună ține mult loc în viață, dragă 
Nicule.

— Dar mai ales când doi prieteni iși unesc și ac
tivitatea... II vei vedea însă și’l vei aprecia. Acuma 
să viu la afacerea ce am scăpat... In chiar preajma 
moșiei noastre, cade moșia Gordinu... Frații și suro
rile Șerbăneanu, au voit să iasă din indiviziune și 
au scos moșia în vânzare... Ți-aduci aminte că ți-am 
scris și că ’mi ai răspuns să dau până la două sute 
șaptezeci de mii de lei, după cum o socotisem că 
prețuește... N'arn putut fi însă la Târgu-Jiu, la ter
men, și când am ajuns, se adjudecase deja pe prețul 
de două sute nouăzeci de mii, unui arhitect din Bu
curești, strein de neam.

— Nu puteai supra-oferta ?
— Lasă că nu’ți aveam învoirea, dar chiar dacă 

’mi-aș fi luat asupra să dau până la trei sute de mii, 
vânzarea se încheiase. Nu’mi ert grcșala aceasta, pe 
care n’o poate îndreptăți multa mea ocupațiune, căci 
pe deoparte dobândeam o moșie foarte bună și pe de 
altă parte nu lăsam să se pripășească un străin în 
preajma noastră.

— Răul nu este mare, Nicule... Nu trobuc să te 
mâhnești...

— Cel puțin mă învață ca să fiu mai veghetor, 
după cum e și datoria către familie.

— Timpul și experiența, dragă Nicule.
— In adevăr, așa e. Timpul trece, experiența ne 

rămâne, numai că adesea ori o căpătăm prea târziu...
— Lasă, lasă... nu luă așa lucrurile pentru mintea 

și pentru hărnicia ta... Ganea num o duce ?
— N’arn voit să-l țiu tot ca administrator. I-am 

arendpt colo cincizeci de pogoane ce a cumpărat 
tata în urmă, ca pe lângă libertatea de a fi de sine 
stătător să aibă și libertatea de a servi mai bine ca
uza țărănească.

— Aleasă e firea băiatului ăstuia...
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III

ne-

— Elev al tati, dragă mamă... Ce a cșit nedeplin 
din mana maestrului cizelator de caractere !

Mama își înăbuși un oftat adânc la amintirea mae
strului ce-i fusese soț: fiul zâmbi cu duioșie memo
riei neîntrecutului învățător ce-i fusese tată.

Ilie Ion Todea stătea în una din odăi, intre cei 
doi băeți, -Călin și Petre.

Ilie e om nalt, spătos, cioplit voinicește dintr'un 
brad din creerul munților. Mustața sură parcă li a- 
minteștc cea dintăi spulberătură de neaua timpu
rie pe o lămurea de brad. Nu se scutură, ca de pe 
rămurea, dar nici nu răpește feței înfățișarea de ti
nerețe luminată de bunătate și de mulțămire. Ochii 
lui albaștri au limpezimea căutăturii drepte și a gân
dului spus pe față, fără vr-o codire. Nu știe carte, 
dar știe rostul casei și al ogoarelor lui; dar a știut mai 
ales a fi cârmuitor înțelept al feciorilor și a fetei lui 
Catrina.

Cine ’1 va fi deprins să facă asemenea pași pe ca
lea vieții, eâca nu "ți-o poți spune dc multe ori, când 
te uiți că a avut părinți nepăsători.
Poate că din o cumpănire de care ntt’ți dai scama, 

care e mai presus de observațiune și de pătrundere, 
se face că es adesea din părinți cu grijă de feciorii 
lor, oameni ce nu se știu cârmui și din părinți 
prieepuți a ’și ’i îndruma, feciori de fire bună.

Ai lui Ilie Ion Todea se țineau pe urma tatălui, și 
acuma când pornise peste sat suflarea binefăcătoare, 
între cei dintâi, ei o răsuflaseră și vrednici se ară
taseră de acest început de propășire.

Călin, băiatul dintâi, erâ de douăzeci și patru ani 
și abia se liberase din armată; erâ nalt ca tată-său, 
vioiu, liniștit cu toate acestea și lipit de casă.

Petre, de nouăsprezece ani, semăna mat mult mu- 
mesei, ca chip ; erâ mai scurt de statură, sglobiu.
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mai alergător prin sat și gata să se ia ori când la 
trântă cu flăcăii ori să cam năcăjiască fetele la horă. 
De altmintrelea tot atât de harnic ca fratele său și 
neeșind din voea tatălui.

Amândoi scriau binișor, citiau și mai bine și se 
duceau in cele trei seri pe săptămână la școală pen
tru eâte-va învățături ee le da, odată Ganea, odată 
Dănicuță și odată Nicu Cosmin,— duminicele și săr
bătorile, după amiază la cor, din caro făceau parte și 
mai multe fete.

intre flăcăi se bucurau amândoi de trecere, — Că
lin cu numele de om cuminte și sfătuitor, Petre cu 
numele de glumeț și povestitor eu haz, tare in pumni 
dar bun la inimă.

Catrina, împlinise două zeci de ani. Era potrivit 
de naltă, cu ochi negri ca ai mumei, albă și rumenă 
la chip, frumoasă și ascultătoare, harnică și cuminte, 
insă nu prea dăruită cu deșteptăciune. Lipsa aceasta 
o împlinea insă prin bunătate, care de almintrelea 
era in neam. Cam supărăcioasă,— aci se da de par
tea mamei, — putea să se împace repede, numai să 
fi știut cum s’o iei.

Pe ascuns, ca să nu prindă Ilie de veste, — secam 
ciocniau ele, fata și mama, din te miri ce și mai ni
mic,— dar ajungeau la împăcăciune, când una mai 
lăsând, când alta.

Leica Păuna, oacheșă, puțintică la trup, iute de fire 
ca și iute la treaba casei, cu frică de Ilie, se cam a- 
ninase cu gura de el, în tinerețe, dar apoi începuse 
a se mai sfii când Ilie o cam luase la zor cu răsti- 
tul. Așa ajunsese plecată și primitoare de sfaturi.

Casa le mergea acuma, de ani de zile, pe cărarea 
sporului, mai ales de când se măriseră copiii. Erau un 
fel de oameni mulțămiți.

Călin citia o poveste din cartea de povești ce 
scosese Nicu Cosmin; Ilie și Petre ascultau; ascultau 
din tindă și Păuna cu Catrina, dar mai mult Păuna, 
în timp ce manile le mergeau la cusutul unor că
măși de sărbătoare.

De o bucată bună de timp Catrina nu se arăta nu în
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toți boii ei... Par-că’i-ar fi lipsit ceva, par’că-i sta une 
ori tot înnorat sub zarea ochilor negri: din vorbăreață 
ce era, mai ales cu Petre, îi scăzuse de tot daraua vor
bei și-i cântărea lipsă râsul și glumele.

Păuna o luase din scurt de câte-va ori, dar ca dă
duse din umeri și se făcuse a fi prinsă cu câte ceva de 
lucru, ca să scape de socoteală.

Petre nu fusese mai norocos să afle o deslegare a 
chefului pierit al Catrinei și glumele lui rămâneau 
fără isbândă: veneau de-a surda și se duceau de-a 
oarba.

Măcar, acuma : chip, asculta, după urechea întinsă: 
dar după ochi eră cu gândul cine știe pe unde...

In poveste se spunea că Făt-Frumos purcesese 
pe calu-i năsdrăvan in țara celor șoapte înțelepți de 
la întâlnirea râului alb cu râul negru; că acolo stă
tuse ani de zile și învățase toate tainele rodirei ța
rinilor. Adusese apă din râul alb,—și pasă-mi-te apa 
din râul alb, era știința, adecă tot ce poate cunoaște 
omul, ca la orașe să fie bun orășan pentru luate a- 
pucăturile, și la țară, bun sătean, plugar spornic la 
toate îndeletnicirile de unealtă și de pământ. Adu
sese și apă neagră, și pasă-mi-te, apa neagră eră în
dărătnicia. îndărătnicie eră și în țara Iui Făt-Frumos 
și n’ar mai fi fost nevoe să aducă și din cele țări 
depărtate. Vezi însă că, în țara lui Făt-Frumos eră 
îndărătnicia omului prost care nu vede mai departe 
de lungul nasului- Iar în țările depărtate eră în
dărătnicia omului care știe ceva, care nu mai e 
prost, dar care nu vrea lumină și îmbunătățire pen
tru cei care au rămas proști. Și Făt frumos o adu
sese în țara lui, ea pildă, că adecă c mai rea îndă
rătnicia omului cu carte când își pune în cap să nu 
vrea binele altora. Și stropia Făt-Frumos cu apa albă, 
în chip de botez la zi întâiu, pe curtenii lui, — și 
curtenii lui sc făceau deștepți și harnici: ii stropia 
apoi cu apă neagră, când ei dormiau, și se sculau 
din somn curtenii cu gând dușmănos pentru popor. 
Dar avea Făt-Frumos destulă apă albă și iar ii stro
pia cu apă albă, și iar sc făceau Curtenii deștepți,



25

harnici și buni do inimă. Și le grăia apoi Făt-Fru- 
mos curtenilor, ca să audă și poporul adunat in 
Curțile Domnești: când ați apucat odată de v'aț.i 
luminat, cântați să rămâneți tot harnici și buni la 
suflet, cu gândul frățesc pentru cei în nevoi, că se 
poate să lipsească apa albă, și atunci veți rămânea 
mai răi de cât întâiu, fiindcă răul îl veți face eu cu
noștința că îl faceți. Apa neagră se găsește ușor, e 
pretutindenea: se mai închipue a fi, apa neagră, pa
timile: feriți-vă de ele, sării ide de cât să le atingeți, 
înconjurați-le de cât să le săriți rău, fără putere 
destulă.

Și poporul asculta, se pătrundea de adevăr ; ascul
tau și Curtenii, și nu mai căutau cu nepăsare ori cu 
ciudă, la poporul care eră din acelaș neam cu ei.

Așa, în timp scurt, Curtenii se făcură și ei buni 
propovăduitori în țara lui Făt-Frumos și nu mai ră
măsese nieăeri palmă do pământ stearpă, nici un ogor 
rău arat ori rău semănat, nici o casă fără vite, nici o 
vită numai pielea și oasele, nici un sătean fără a- 

. gonisire.
Dumnezeu cătâ niulțămit din cereasca lui împă

răție, fiind-că în adevăr erau oameni chip și asemă
narea lui...

Călin urma să citească; cei-lalți urmau să asculte 
cu sete, văzând că pricepeau și că le mergea la inimă 
povestea mândră...

Calrina, cu mâinile pe genuehi, de la un timp 
își pierdea căutătura parcă după un Făt-Frumos mi
nunat ea cel din poveste, dar cu chip cunoscut; și 
parcă i se nălucia că-1 vedea apropiându-se de locu- 
cuința lor, ii auzia pașii chiar...

Inima-i bătea mai eu putere și subt pepții cămășii 
albe. înflorită cu arniciu negru și roș, săltau mai re
pede ascunsele rotunzimi ale sânului.

De odată se Infiorăși se ridică: bătuse nuștiucinc 
la ușă.

— Da ce-i, Catrino ? Ce vânt te saltă așa ?
Atunci fata parcă se trezi din somn, se făcu bujor

. la față și stătu iar cu ochii in jos, cu urechile țintă
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cruț par cai și vezi pe jumătate gata...
— Tovărășia pentru lapte, neică Ilic, arc să ne facă 

nume bun și are să ne dea venit sigur pe muncă 
cinstită... De când o rumegăm, noi ăștia!., adică la 
drept grăind, planul l’a pornit domnul Nicu Cosmin.

— Să-i dea Dumnezeu sănătate și viață lungă.
— Ei, Căline, Petre, s’o luăm la picior?
— S’o luăm... răspunseră Petre și Călin.
Ganea să întoarse către tindă, și iarăși două pă-

insă, — încredințată că eră cine-va la ușă, — și care- 
altul de cât Făt-Frumos din povestea dragostei ei ?

Ce e drept, auzi și Tlie ciocănitura din ușă.
— Ia vedeți, Păuno, care-i acolo ? zise el cam cu 

nemulțămire că se rupea firul cititului.
— Lasă că știu eu cine-i, grăi Petre și dădu fuga. 

E Mirilă... Trebue să fie ceasul de dus la primărie...
După câte-va clipe Mirilă Ganea se făcu înlăuntru, 

și in alta clipă, una și singură, căutătura lui sclipi
toare se întâlni cu căutătura galeșă a Catrinei.

— Bună-vremea... grăi el cu glas ea de cântec.
— Bun-venit, domnule Ganea, rosti Ilic 'L'odea, chip • 

mulțămit acum că văzuse cine fusese. Pentru Ganea 
dragostea lui eră nu de cri de alaltă eri, aproape ca 
pentru feciorii lui, in mai mult cu respectul ce credea - 
el că se cade omului cu carte bine-făcător sătenilor.

— Așa-i că v’am zădărnicit cititul ? întrebă Ganea.
— Las’că nu-i nimica, grăi Ilie... învățătură din 

citite o putem lăsa pentru învățătura d-tale din viu 
graiu... Numai pare-mi-se că n’o să ne putem învred
nici s’o auzim... după spusa lui Petre... Vă duceți la 
primărie?

— Ne ducem, neică llie, fiindcă avem de furcă cu 
alcătuirea statutelor pentru tovărășia cea nouă...

— Care va să zică, domnule Ganea, arc să ne-ajute- 
Dumnezeu s’o vedem închegată, hai ?.. Uite, eu făcui 
patru vaci de neam bun...

-Le-ai și făcut? Laudă dumitale, zise Ganea- 
cu voioșie.

— Apoi, ce, s’aștept... ca alții ?.. Din vreme iei Iu
tii. par’că’l și vezi pe jumătate gata...
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Dragă-i era lui Mirilă Ganea, Catrina lui Ilie Ion 
Todea.

După eum munca pentru binele sătenilor, îi umplea 
mintea, dragostea de Catrina îi umplea inima.

Aștepta insă, cu răbdarea învățată la școala lui 
Cosmin, să se cuprindă bine, să’și clădească, locuință 
și apoi să 'și-o lumineze cu ființa îndrăgitei.

Om de luptă, îi era în de-ajuns de o cam dată 
emoțiunea simțimântului ce-1 vedea împărtășit.

Cu toate acestea, dacă 'și-ar fi închipuit-o pe Catrina 
că tânjește de-aeeastă așteptare îndelungată, că o 
doare felul acesta de dragoste numai din ochi, fără 
doar și poate s’ar fi hotărât să se dea în vorbă cu Ilie.

Și’n adevăr, mereu se tot întreba Catrina, de ce 
Mirilă n’o cerea, ori cel puțin să se dea pe lângă 
dânsa cu glume și cu vorbe, cu înșirături de floricele 
la ureche, care plac și pun inima la Ice, — așa după 
cum fac toți flăcăii îndrăgostiți.

Acuma chiar, după ce se porni Mirilă, se dădu 
deoparte în cealaltă odae și, cosând pe ghicite, se- 
adânci în gândurile ei de nedumerire.

rechi dc ochi sclipiră a apropiere furișă pe firul ne
văzut al dragostei.

— Vă ’ndelctniciți mereu pentru casă, leică Păune? 
zise el, la lumina unui râs de mulțumire dulce.

Catrina sc cutremură de dragul glasului ca de cân
tec primăvăratec; Păuna răspunse:

— Ca pe vreme de iarnă...
— Știți că a început iar o ninsoare... deasa-deasa ?.. 

Uile ce v'am făcut la ușă...
Bine zici ; noi nici n’am luat seama .. rosti Ilie...

— Surată Catrino... în ziua de sființii Voevozi, pu
nem la încercare un cântec nou... Arc să meargă tu
turora la inimă...

Ne-om prinde și la el, bucuroase... răspunse 
fata, cu ochii în jos, dar cu inima pe buzele ca tran
dafirul...

Apoi, vă lăsăm cu bine, rosti Ganea.
- Să ne vii cu bine, îl petrecu Ilie.
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Dacă ’i-ar fi fost mintea ageră, poate că ’i-ar fi 
dat dreptate lui Mirilă.

In dragostea Catrinei nu era neam do mândrie că 
dragul ei era cărturar. II îndrăgise fiind-că-i păruse 
mai frumos ea alții, fiind-că venise în casa lor la 
sfat cu frații ei și eu tată-său...

Fiind-că fetele trebue să se mărite, de ce-ar li plă
cut pe altul și nu pe Mirilă?

Nu toate fetele se mărită și din dragoste : dar odată 
ce-i plăcuse Mirilă, de ce să nu’l ia pe el?

Că nu s’ar fi putut lucrul acesta, nu-i trecuse prin 
gând...

Câtă bucurie, când prinsese de veste că și Mirilă 
îi r-ăta în ochi cu dragoste!

Și-l închipuise de-atuncea ca ursitul ei și trăise de- 
ătuneea eu gândul acesta...

Dar nu putea să înțeleagă că flăcăul acesta, de și 
sătean, avea altă minte ca ceilalți, trăia și pentr’un 
scop deosebit, peste grija de dânsul.

Adevăratul preț al omului scăpa vederei sale măr
ginite.

Ca fată, știa numai că pusese ochii pe el; ca soție, 
știa că avea să fie in casa lui. ce fusese mumă-sa la 
casa ei,— și o muncea, în cercul■ său strâmt, numai 
gândul acesta al întârzierei lui Mirilă de-a se arăta 
in ochii satului că o alesese pe dânsa.

Păuna, într’un târziu, pe când începuse a 
întuneca, prinse de veste că fie-sa nu-i 
preajmă și se ridică s’o cate...

Se uită, din dreptul pragului, câtc-va clipe la ea 
cum sta și împungea în silă par’că, apoi îi grăi...

— Hei fată, fată; teamă’mi-ecă nu’ți-e mintea 
casă...

Catrina nu se supără, ca de obiceiu când o îm
pungea mumă-sa cu vf’o vorbă care îi părea ei c o 
înțeapă; se ridică numai și lăsă cămașa.

— Nu mai văd... rosti încet, ca sie’și mai degrabă.
— Ia ascultă, Catrino, nu cumva ’ți-a abătut  

i'itcit
Ea se făcu floare de mac, pe albul chipului, mai
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alb acum pe timp de iarna, și râse șiret,— umbră de 
râs sfios intr’un colț al gurei...

— Nu zici da, nu zici ba... Apoi să te dăm la casa 
ta, dacă-i pe-așa... Doar s’a intors de la oaste, odată 
cu Călin al nostru, Pavel al Iui Trimiraș...

— Pavel ? strigă lata, și sprâncenele ’i se ridicară 
mai să’și desfacă îmbinătura.

— Eaca taci! Nu ’ți-a fi Pavel, adecă, pe plac?
— A fi el cui-va... nu zic ba...
- Și dumitale, mândro, de ce adecă nu?..

Aci, Catrina se supără...
— Maică, lasă-mă încolo cu Pavel...
— Bine, maică, eaca te las... Numai să te lase el... 

și tată-tău...
Catrina tugi din odae și se înfundă în tindă, pe-un 

colț de vatră.
Păuna stătu locului pe gânduri...

Nu cumva a îndrăgit pe careva? Dar pe cine? 
Am să iscodesc pe Petre.

Ningea! Ningea!..
Liniștit și drept dragul ningea, cum par’că’ți des- 

miarda privirea să vezi ningând... Fulgii albi și ușori 
neturburați de vânt, se întâlnesc cu alți fulgi albi, 
ușori, se împreuna câte doi, câte trei, și vin fluturând 
mai mari, mai grei, până se pierd in pânza ce deja 
a acoperit pământul.

E o frumusețe să câți în sus și să deosebești cum 
se desprind ca dintr’o negură și cum parcă se cern, 
și cum par’că se grăbesc să ajungă mai degrabă la 
loc de nemișcare, pe pat de odihnă.

S’abat pe crângile golite de frunziș și ’ntr’o clipă 
le îmbracă, înflorindu-le cu alb moale și afânat, rece 
și umed, cu strălucire ștearsă.

S’abat pe șirele de pac, și peste acoperemântul ba-
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Pe-asemenea ninsoare, în după ameaza acelei zile, 
Nicu Cosmin se ivi acasă la Marin Todea.

Marin îl văzu, cu uimire, că-i intră pe ușă, dar se 
ridică repede și se grăbi să-l ajute spre a se desbrăcu 
de manta.

— Așa-i că te-a apucat pe drum, ninsoarea, și te-a 
silit să cauți adăpost la noi ? îi grăi Marin, intru cât
va cam în râs.

— Ba nici de cum, neică Todeo ; am pornit de-acasă 
pe-așa timp, și am pornit într’adins ca să viu la 
dumneata.

— I-auzi 1 Nu-i vorbă, boerule, cinstea-i mare, dar 
și vremea, din .potrivă-i nevoe mare ! Poftim boerule.

In tindă, pe niște scoarțe vechi și cârpite, nevasta 
.și lata, dărăeiau lână; cei doi băeți dormiau lângă 
vatră, iar Marin nuștiu ce scotocea într’o ladă in una 
din odăi.

Era miros greu în' locuința aceasta in care mai 
nici odată nu se deschideau ferestrele, pe unde mă
tura da numai pe-deasupra gunoiul, pc unde păian
jenii stăpâneau colțurile la toată îndemâna.

Lemnele de pe vatră, pe lângă căldură, împrăștiau 
și fum, așa că aerul eră înecăcios.

Nicu Cosmin aruncă privire de desgust asupra 
acestei priveliști a necurățeniei, răsuflă din greu până

datorit de ploi și mai închis la boiu, fac acoperemânt 
nou mai ridicat sebimbându-i forma după placul lor.

S'abat pe căpițele de fân ori de coceni și Ic țes 
adevărate ipingele de vreme rea, cu glugă moțată.

Din mărăcini singuratice fac tufișuri ce se par moș
negi gârboviți sub povară de dus la cale lungă.

S’aștern pe munți, pe dealuri, pc case și prin curți, 
așa că toate sclipesc de albeața lor, că Firea întreagă 
se umple de această lumină albă, fără scântecre, prin 
care, noaptea chiar ajunge mai puțin întunecoasă.

Printre șirurile plecate, frânte, amestecate, ale ful
gilor căzători, munții abia se încond'eează, mai mult 
ca niște umbre, pe care neaua ar voi să le prindă 
pe loc și să le dea o formă.
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pas repede încu

nu

place să mă prind la

să se deprindă cu aerul și trecu 
odaea în care îl pofti Marin.

Aci, chip, era mai răcoare și 
mirosul.

atât de greoiu

Marin grămădi în ladă, iute de tot, mai multe lu
cruri și niște hârtii, trase capacul și așteptă, în picioare,
ca tânărul să înceapă vorba.

Dar el nu se îndemnă încă să vorbească. Ii făcu
seră urâtă impresiunc locuința și lipsa de oeupațmno 
a bărbaților. Și doar nu era tocmai de rând, ca deș- 
teptăciune, omul acesta : și doar băeții lui erau între 
acei bine primitori de carte și de hărnicie.

I se arătă dar eu mult mai greu acuma pasul pen
tru caro se hotărâse...

Mai intrase odată în casa lui Marin, dar tot nu-1 
înrâurise așa dc nepriincios, ca acuma, cu înfățișarea 
ei puțin omenească.

Trebuia să înceapă insă, trebuia să’și înfrâneze 
desgustul.

— Neică Marine, — începu dară, — dumneata ești 
om înțelept și fruntaș intre fruntașii satului. Nu-ți 
spun asta, ca laudă stearpă, așa într’o doară; 'ți-o 
spun fiindc-o cred. Și mie 'mi place să mă prind la 
sfat cu toți plugarii de seamă, fiindcă, ori cât să ’mi 
inchipuesc că știu plugăria, tot mai am de învățat 
dela cei mai în etate...

— Bunătatea dumitale, boerule... Nunta de 1 dum
neata că isvodești atâtea minunății, cu mintea dumi
tale învățată, ce învățătură să poți prinde dela săra
cul de mine ’?..

— Nimeni, neică Marine, nu-i așa de învățat pe 
lumea asta, in cât să zică numai de cât, că știe toate 
și mai multe ea vecinul lui... Iar dacă nu vrei să-ți 
dai pe față priceperea, am să-ți dovedesc eu că pri
cepi, numai cât te-oiu întrebă de una, de alta...

— Mare minune ar fi... zise Marin eu râs care 
vădea că-i mersese la inimă credința boerului in în
țelepciunea lui.

— Eaca, de pildă, ce ’mi-ai răspunde dacă te-aș
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tăturit de ploi și mai închis la boiu, fac acoperemânt 
nou mai ridicat schimbându-i forma după placul lor.

S’abat pe căpițele dc fân ori de coceni și le țes 
^adevărate ipingele de vreme rea, cu glugă moțată.

Din mărăcini singuratice fac tufișuri ce se par moș
negi gârboviți sub povară de dus la calc lungă.

S’aștern pe munți, pe dealuri, pe case și prin curți, 
așa că toate sclipesc dc albeața lor, că Firea întreagă 
se umple de această lumină albă, fără scânteere, prin 
care, noaptea chiar ajunge mai puțin întunecoasă.

Printre șirurile plecate, frânte, amestecate, ale ful
gilor căzători, munții abia se încondeează, mai mult 
ca niște umbre, pe care neaua ar voi să le prindă 
pe loc și să le dea o formă.

Pe-asemenea ninsoare, în după ameaza acelei zile, 
Nicu Cosmin se ivi acasă la Marin Todea.

Marin îl văzu, cu uimire, că-i intră pe ușă, dar se 
ridică repede și se grăbi să-l ajute spre a se desbrăcă 
de manta.

— Așa-i că te-a apucat pe drum, ninsoarea, și te-a 
silit să cauți adăpost la noi ? îi grăi Marin, întru cât
va cam în râs.

— Ba nici de cum, neică Todeo; am pornit de-acasă 
pe-așa timp, și am pornit într'adins ca să viu la 
dumneata.

— I-auzi! Nu-i vorbă, boerule, cinstea-i mare, dar 
și vremea, din -potrivă-i nevoe mare ' Poftim boerule.

In tindă, pe niște scoarțe vechi și cârpite, nevasta 
și fata, dărăciau lână; cei doi băeți dormiau lângă 
vatră, iar Marin nuștiu ce scotocea într’o ladă în una 
din odăi.

Era miros greu in locuința aceasta în care mai 
nici odată nu se deschideau ferestrele, pe unde mă
tura da numai pe-deasupra gunoiul, pe unde păian
jenii stăpâneau colțurile la toată îndemâna.

Lemnele de pe vatră, pe lângă căldură, împrăștiau 
și fum, așa că aerul eră înecăcios.

Nicu Cosmin aruncă privire de desgust asupra 
acestei priveliști a necurățeniei, răsuflă din greu până
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nu

să se deprindă eu aerul și trecu cu pas repede in 
odaea în care il pofti Marin.

Aci, chip, era mai răcoare și
.mirosul.

atât de greoiu

Marin grămădi în ladă, iute de tot, mai multe lu- 
■ cruri și niște hârtii, trase capacul și așteptă, în picioare, 
ca tânărul să înceapă vorba.

Dar ol nu se îndemna încă să vorbească. Ii făcu
seră urâtă impresiune locuința și lipsa de ocupațiune 
a bărbaților. Și doar nu era tocmai de rând, ca deș- 
teptăciune, omul acesta; și doar băeții lui erau între 
acei bine primitori de carte și de hărnicie.

I se arătă dar cu mult mai greu acuma pasul pen
tru care se hotărâse...

Mai intrase odată în casa lui Marin, dar tot nu-1 
înrâurise așa de nepriincios, ea acuma, cu înfățișarea 
ci puțin omenească.

Trebuia să înceapă însă, trebuia să’și înfrâneze 
desgustul.

— Neică Marine,—-începu dară, — dumneata oști 
om înțelept și fruntaș între fruntașii satului. Nu-ți 
spun asta, ca laudă stearpă, așa într’o doară; 'ți-o 
spun fiinde-o cred. Și mie 'mi plaee să mă prind la 
sfat cu toți plugarii de seamă, fiindcă, ori cât să ’mi 
înehipuesc că știu plugăria, tot mai am de învățat 
dela cei mai în etate...

— Bunătatea dumitalc, boerule... Numa de! dum
neata că isvodești atâtea minunății, cu mintea dumi
talc învățată, ce învățătură să poți prinde dela săra
cul de mine ?..

— Nimeni, neică Marine, nu-i așa de învățat pe 
lumea asta, în cât să zică numai de cât, că știe toate 
și mai multe ca vecinul lui... Iar dacă nu vrei să-ți 
dai pe față priceperea, am să-ți dovedesc eu eă pri
cepi, numai cât te-oiu întrebă de una, de alta...

— Mare minune ar fi... zise Marin cu râs care 
vădea că-i mersese la inimă credința boerului in în
țelepciunea lui.

— Eaca, de pildă, ce ’mi-ai răspunde dacă te-aș
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întrebă : vaca bună dă lapte fiindcă-i soiul ei bun ori’ 
fiindcă o îngrijește omul bine ?

Marin, se scarpină după ureche. Adecă unde chitea, 
boerul cu așa întrebare ? Ori unde-ar fi chitit, trebuia 
să răspundă, și trebuia să răspundă cu chibzuință, ca 
să nu dea de smintire lauda boerului.

— Eu socotesc, boerule, că și soiul vacii e ce e. 
Vorba-i că, dacă n-o ții în toate socotelile ei, vaca 
nu dă lapte și mult, și bun.

— Drept și cuminte, așa e, neică Marine. Poți do
bândi soiu bun, dar să-i dai loc cum trebue, nutreț 
bun și la timp, îngrijirea trupului... Vezi? și mai 
ziceai că nu te pricepi... Vorba e, de-ajuns să fie la 
om numai priceperea? Nu ’i-ar mai trebui oare și 
voință ? Bunăoară, are omul unde ține o vacă, poate 
s’o ție, dar nu se îndeamnă s’o aibă... Cum îl socoți 
pe omul acesta ?

—■ 11 socot că n’are poate trebuință dc ea...
— Trebuință are, oricând, omul, in casa lui, de-a- 

semenea vită, neică Marine. Laptele e-o mâncare- 
priincioasă; laptele dă untul, brânza, smântână. Dar 
nu te-ai obicinuit cu toate astea? le vinzi și tot poți 
prinde o para, două, cu care să-ți împlinești alte tre- 
buinți, nu-i așa ?

— De asta, așa-i; cine-ar zice altfel?
— Ei, vezi că și la asta răspunzi tot cuminte? 

E-hei, neică Marine, eu le-am spus celora cari te fă
ceau îndărătnic, că ești, dimpotrivă, omul trebei și 
cu două dramuri, vorba ceea, sub căciulă.

— M-o fi vorbit de rău Ilie Ion Todea...
— De unde 1 Tocmai el ținea de vorba mea... Dar 

să lăsăm acuma pe Ilie. Vreau să te mai întreb ceva: 
Dă mult lapte vaca dumitale ?

— Am vândut-o, boerule, că se stârpise.
— Și-ai vândut-o cu părere dc rău, nu-i așa ?
— Cam...

Las’că 'ți fac eu rost de una, de soiu bun, cum 
nu sunt multe în sat... Ba încă ar trebui să ai doua., 
trei...

— Ba zău, adecă de ce ?
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— Doar ești fruntaș, neică Marine, ce Dumnezeu! 
Uite, să-ți spun drept, îmi stă la inimă să te văd 
fiind altora pildă cu înțelepciunea și cu hărnicia du- 
mitale... Să știi eă-ți fac preț potrivit și te aștept cu 
plata până Ia ee timp vei socoti...

Marin rămase pe gânduri... încă nu străbătea cuge
tul boerului, dar par’că s’ar fi plecat îndemnului lui. 
Bocrul îl socotea om de seamă... Care va să zică era 
așa lucrul. Dc ce n'ar avea trei vaci de soiu bun? 
Le-ar fi putut plăti odată, că avea de unde. Dar dacă 
i le dă pe credit și cu termen lung de așteptare, era 
și mai nimerit. De ce n’ar face în necaz, lui Ilie?

— Bine, boerule... Fie voea dumitale...
— Ba nu, neică Marine, cu voiu să fie a dumitale, 

eii din silă nu ese treabă pe socotință.
— Apoi că e pe voea mea, boerule, ce Dumnezeu!

Atunci, nc-am înțeles 1 Nu’ți închipuești cât îmi 
pare de bine că se împlinește ce-am spus eu protiv- 
nicilor dumitale. Ești om de seamă, neică Marine, ești 
om de seamă !

— De, boerule... din mila Domnului !
— Eu le-am spus : oameni buni, uite, cum vă văd 

și mii vedeți, neică Marin Todea are să ia vaci, cum 
vor luă toți fruntașii, iar eu voiu fi mulțumit să știe 
toți să ducă negustoria lăptăriei, cum o s’o ducă 
neică Marin...

— Zău ? așa le-ai spus, boerule ? Apoi că drept 
le-ai spus. Că daeă-i vorba la adecă, nu mă dau în
lături de la negustorie cu rost...

— Ti, neică Marine, cum calci pe urma vorbelor 
mele!

— O să le arăt eu că unu-i Marin Todea, strigă, 
el cu ferbințeală.

— Uite-așâ îmi ești pe plac... Acuma, cum soco
tești dumneata, neică Marine ? Face el, bine, negus
toria, și omul singur : dar cu altul la un loc, ar face-o 
mai bine oare ?

— Dacă dă de om cinstit și tot una de harnic, o 
face mai bine, firește...

— Eacă și alta socoteală înțeleaptă, vrednică de
3
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mulți e bine: numai să

ție
— Firește, neică Marine. Eu, unul, nu mă dau în

lături. Dar poate eă Ganea ar fi și mai bun sa 
lucrul din scurt.

— Ganea... așa-i... Băeat cu carie și priceput ne- 
voe mare!

Vezi dumneata, neică Marine: când c vorba de- 
așa tovărășie, se aleătuc comitet, cum se chiamfi, 
și acesta la rândul-lui, întocmește pe hârtie toată rân- 
dueala lucrului, adică: statuile, legământ al tutu
ror tovarășilor pe căli ani vor ei să ție tovărășia. 
Comitetul cârmuește apoi mersul tovărășiei, ia seamă 
ca toii tovarășii să se ție de invoeală : rânduește cum

mintea dumitale. Așa-i, neică Marine; o face mai 
bine negustoria... Ei, tc-ai prinde bucuros s'o faci 
cu altul, eu doi, cu trei... de pildă ?

Marin, iar se gândi o clipă... Par’că-i trecu ceva 
lămuritor prin gând, însă nu avea când să drămu
iască lucrul. Se simțea prea pornit către îndemnul 
boerului, și trebuia să pășească drept înainte.

— Dacă socoți, dumneata...
— Nu dacă socot eu, neică Marine, că tot voința 

dumitale cată să grăiască.
— Apoi... firește, boerule. Și cu doi, și cu trei... 

și cu câți or fi... numai lucru curat și spornic să fie.
— Curat va fi, spornic va fi, neică Marine, că să

teanul nostru când vrea, știe ce vreâ, cât vreâ și 
cum vreâ.

— E lie ! Ba bine că nu !
— Atunci, uite cum socot eu să chibzuim... 1 am 

rr’o cincizeci până la șeaizeci de fruntași cred ca n'ar 
Jtricâ să facă tovărășie pentru lăptărie...

— Nu’s prea mulți? Nare să fie vr’o încurcătura ?
— Apoi, tocmai de-aceea mă sfătuesc și eu cu dum

neata... M’au întrebat și pe mine, alții. Eu am zis : 
de ! să întreb și câțiva, din cei mai pricepeți : eaeă 
de ce-am venit la dumneata, și la dumneata mai de 
grabă de cât la ceilalți.

Marin râse de mulțumire.
— Boerule, uite ce: și cu

ia in mână treaba om destoinic....
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voe

se
strângă poimâni sătenii pentru sfătuirea tuturora, n’o

•sil îngrijească toți ia un fel vacile, cum să aducă 
laptele la lăptăria cea marc a tovărășiei, hotărăști 
cui și cum să sc desfacă toate-celea ale negustoriei...

— Apoi, meșteră rândueală, dacă-i așa.
- Așa-i, neică Marine. Care va să zică, dumneata 

socotești că s'ar putea înjgheba tovărășia și cu mai 
mulți ?

— Da cum nu ? Dumneata și Canea sunteți che- 
z.ași că treaba arc sâ meargă bine.

Mulțumesc, neică Marine, că mi-ai întărit cre
dința și că mă socotești Imn ehezaș. Dac'o li să 

să te dai de-o parte, hai ?
— Xu, Doamne ferește...
In această clipă i se și ivi in minte vorba de to

vărășie, a părintelui Fuicii... Aici chitise bocrul ? II 
prinsese... Dar, la urma urmei ce eră să fie, dacă se 
pleca la ceva Imn care eră să-i aducă câștig?

Totuși, se grăbi să întrebe :
— Dar părintele Fuică ce zice ?
— Slinția-sa, răspunse Nicu Cosmin, este păstorul 

sufletesc al satului. Se poate să nu fie unde vor fi 
oile Sfinției-sale ?

— Dar Ilie Ion Todea are să fie?
— Ca von; vorba do llie Ion Todea, hni dai 

să ținem amândoi sfat și de el ?
— It'apoi că de el...
— L ite ce, neică Marine. Xu socoti,rogu-te, că nu 

te am drag și că nu ți-aș vrea pacea și binele... Eu 
’ți-am pus in cumpănă inima și mintea. Te-a amărât 
o judecată: dar ai rămas tot neică Marin cel bun la 
fire... De ce nu mi arăți dar și mie hârtiile dumitale 
și să-mi povestești lucrul, cum a fost de-ai ajuns la 
judecata eu llie ?

Marin se freca la nas, sc codi câteva clipe și în
cepu apoi să povestească.

Toată istoria aceasta eră așa, pe scurt:
Tatăl lui Marin eră frate cu tatal lui ilie. Amândoi 

frații stăpâniseră și lucraseră in devălmășie zece po-
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goane dela Bunul lor și fiecare câte cinci pogoane- 
din averea părintească.

Cât timp trăi și tatăl lui Tlie, treaba mersese bine ; 
dar eacă trecu din viață, și atunci tatăl lui Marin ră
mase singur stăpân pe etle zece pogoane și Începu 
a se folosi de ele. singur.

Mama lui llie, cât timp văduvi, tot ceru cumna
tului partea cuvenită din cele zece pogoane, dar dân
sul se făcu neaude, neavede. Biata femee se duse și: 
ea pe cea-lume fără să vadă pe llie, mare, ca s-ă-i 
poată spune ce pogoane avea de cerut dela un- 
chiu-său.

llie și Marin crescură frățește, se iubiră frățește,, 
se însurară și începură viața la casa lor, — llie mai 
sărac: mimai cu cinci pogoane părintești: Marin, mai 
cuprins, eu cincisprezece pogoane. Tată-său murise
și el, fără să-i spună că cinci pogoane se cuveneau 
lui văru-său llie.

Tocmai int/un târziu niște guri rele din sat, ca să. 
strice frăția dintre ei, suflară lui llie Ion Todea la 
ureche povestea celor zece pogoane in devălmășie și 
partea de cinci pogoane din ele ce i se cuveneau lui-

llie pomeni lui Marin: Marin pică din cer: Doamne 
ferește, nu putea fi adevăr 1

In sufletul lui llie se prinse bănueala însă. întrebă 
din bătrâni, iscodi pe unul, pe altul, și toți il încre
dințară că așa fusese lucrul.

llie mai puse odată vorbă bună pe lângă Marin, 
aducându-i și sprijinul mărturiei câtorva inși.

Marin, de altmintrelea de bună credința, jură că- 
nu știa nimic. Muma lui trăia încă, dar aceasta cu 
toate că cunoștea lucrul, tăcu chitic : de ce-ar fi luat 
bucățica de la gura lui fiu-său ?

Atunci llie se îndemnă la sfătuire c'un avocat de 
la Târgu-Jiu și acesta il puse la cale ce sa Iacii.

Marin, pe de altă parte, ca să fie cu gândul curat, 
întrebă pe mumă-sa și bătrâna ii spuse in taină că 
adevăr era; totuși il sfătui să Iacă și să se ducă la 
judecată.

Lui Marin nu prea îi veni Ia îndemâna să se știe
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stăpân pe nedrept al unor pogoane streine, dar se 
plecă îndemnului bătrânei. Se deprinsese apoi eu gân
dul eă, odată ce nu erau hârtii prin care să se do- 
vedeacă dreptul lui Ilie, pogoanele erau numai ale lui.

La judecată, Ilie puse in iveală aet scos de la tri
bunal, in care străbunul lui lăsase moștenire fraților 
Todea, zece pogoane, câte cinei de fie-care. Fală cu 
așa dovadă, judecata dădu dreptate lui Ilie și osândi 
pe Marin să întoarcă lui Ilie cinci pogoane...

Marin nu mai putu de -necaz și prinse ură pe Ilie. 
Cu toate că într'o zi scotocise prin niște lăzi și gă
sise actul străbunului lor, așa cum în copie îl adusese 
la judecată, Ilie, ura nu-i scăzuse.

Uitate de gândul dintâi când nu-i fusese Ia înde
mână să se știe cu lucru strein și vedea căi doare 
să aibă cinci pogoane mai puțin.

Nieu Cosmin ii grăi mai mult timp, spre a-i lă
muri că dreptatea era a lui Ilie ; îi ținu parte și lui 
pentru cât timp nu știuse adevărul, dar apoi il făcu 

-să înțeleagă că, mai ales după ce găsise actul de la 
străbunul lor. nu mai trebuia să stăpânească lucrul 
altuia.

11 aduse până acolo in cât să se rușineze de fapta lui, 
de ura ce purta lui Ilie și ’l lăsâ sub înrâurirea unui 
început de pocăință, fără să stăruiască, tot acum, 
pentru împăcarea cu Ilie.

După plecarea lui Nicu, Marin stătu multe clipe 
pe gânduri . într’o singură parte de zi, câte auzise 1 
câtă schimbare in firea lui!... Se legase pentru lucru 
nou de care nu voise să audă până atunci; și acuma 
se lupta cu el însuși ca să ’și biruiască ura pe Ilie 
care, la drept grăind, nu eră vinovat cu nimica.

Laudele lui Cosmin le avea încă in ureche și inima 
ii stă plină de. inulțămire; înțeleaptă dovedire că el 
eră greșitul in daravera cu Ilie, îi mai ridica in su
flet câte o pornire de necaz, dar gândul să se facă 
vrednic de cinstea prieteniei boerului de la curte, 
tânăr, insă mare de fapte, — potolia în el pornirea 
urei și ’i da îndemn de întoarcere la frăția veche eu 
■văru-său.
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Așa'era, precum ii dovedise bourul : în calea viețcf. 
omenești, ne ținem cu ai familiei, ne ajungem cu ci 
la toate, dar când nu-i nici câte o frăție cu câte ci
neva, o parte din suflet rămâne goală par’că, întoc
mai ca părți din țarini cari se uită nesămănatc bine, 
ori care despart, ca hotare, un ogor de altul.

Așa-i, lăcomia apoi, nu e bună; nu-i partea omu
lui ci a fearelor; lăcomia aduce vrăjmășii caii nu se 
cade să fie între semeni; lăcomia necinstește, iar 
ce se ia dela altul cu strâmbătate, este hoție curată 
și hoția scoate pe om din rândul oamenilor.

Așa-i : de ce să fim lacomi, odată ce lăcomia ne 
nărăvește rău ? de ce să fim hoți, odată ce hoția 
îmbogățește numai pe necinstiți Ce se adună prin 
lăcomia unuia, se perde prin risipa altuia : ce bogă
ție vine prin furtișag, prin furtișag se perde... Iar la 
urma urmei, moartea ia pe lacom și pe hoț și ruși
noasa lor agonisire rămâne; ei se duc în întuneric 
și numele lor rămâne necinstit și urgisit in lumina 
lamei...

Așa-i; urâm par’c’ar fi timp pentru ură in viața 
noastră scurtă; urâm în timp ce ura ne asprește su
fletul și nu căutăm să iubim numai, pe semenii noș
tri, odată ce numai dela iubire pot porni fapte bune 
pentru alții și mulțămire paeinică pentru noi... Urâm, 
par’că n’am putea trăi unii lângă alții cu partea 
noastră de bine și de necazuri, cu vârtutea noastră 
de-a ne spori binele în bine și de-a birui nevoi și 
necazuri.

Su nu ne mai urâm, să nu ne mai voim unul al
tuia rău, că loc este pentru toți pe pământ; să mun
cim cu dragostea de muncă, să muncim cu credința 
că numai munca este isvorul de bine și de pace... Să 
ne iubim, să ne înfrățim pentru mângâere, să ne în
tovărășim pentru bună starea caselor noastre, a sate
lor noastre, a județelor noastre, pentru bună starea 
Țării ai căreea feciori suntem. Așa vom trăi români, 

.așa vom rămânea români, așa ne vom putea mândri 
că suntem români.

Și toate aceste cuvinte cari îneălziau inima și ridt-
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Xicu (,'osmin plecase încredințat că nu semănase 
in țarină stearpă.

Xu mai ningea, călca ușor prin neaua moale, afâ- 
nată ce se lipia de cișmele lui; eălcâ în pasul ace
lora pe eare-i duce par’că pe sus o bucurie ce-ar voi 
s’o împărtășească cerului și omenirei.

Zarea munților se luminase fără a se însenina; 
trupurile lor se ridicau mai uriașe par’că, cu îmbră
cămintea albă, albă de tot; din spre ci aburia ceva 
răcoros, însănătoșit or, cum dela el spre dânșii se re
vărsă pe raza privirilor lui marea idee de pace și de 
belșug pentru Țară...

cau în corp fiori de mulțumire, spuse de Nicu Cos- 
min cu dragoste și cu graiu dulce înrăuritor, Marin 
Todea le auzea încă, le ținea minte, îl înălțau par’că 
dela pământ, ii întăreau firea în bunătatea obicinuită 
neamului, îl făceau să între în pocăință, și să-i pară 
bine că putea să ajungă la împăciuire.

Ai lui, — nevasta, fata, feciorii, — ascultaseră în 
tăcere toată acea ne mai auzită pentru ei sfătuire bi
nefăcătoare și acum nu cutezau să se misce din loc, 
clintiți și ci par’că din apucăturile de până atunci, 
cu altfel de lumină în mintea lor, cu alte gânduri 
cari curățeau firea lor.

In cele de pe urmă, Marin se ridică și li se ivi, 
din prag, cum nu’l cunoscuseră încă, blând la căută
tură, cu râs bun pe buze.

— Ați auzit, măre băeți și dumneata nevastă? Ia 
s’o luam altmintrelea, că șade rușine neamului...

— Să-i dea Dumnezeu sănătate, boerului, că-i bun 
de pus Ia rană...

— Ce puiu de român, nevastă ! Pas de rămâi in 
urmă, alăturea eu el...

V

In ziua de Sfinții Voevozi, după biserică, obștea 
Brăhășeștilor e în păr la primăria ce n o poate cu
prinde.
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Vișoiu,

striga atunci

se strânseră din imprăștiero 
i alți nativa dintre șovăitori.

Fruntașii sunt insă inlăuntru și se sfâtuesc: cei
lalți așteaptă afară, Insetoșați să afle ce va fi, nerăb
dători să afle mai degrabă.

Am zis obștea, după numărul mare. Lipseau insă 
nemulțumiți i, uneltitorii.

Și pe când Inlăuntru cei cuminți luau hotărâre 
mântuitoare, eacă se ivi ceata, in cap cu Vișoiu, a 
neminto.șilor, gălăgioasă, înfierbântată de dărnicia 
cârciumarului.

Ncmintoșii începură a se împrăștia, printre cei ce 
așteptau, și a le da indemn de răsvrătire împotriva 
învățătorului și a ..tinerelei" dela Curte.

( inii, se plecau chip, șovâiau, fără să priceapă bine 
ce se făcea inlăuntru și ce le spuneau uneltitorii; 
alții începură a li se pune lor împotrivă, și eacă gata 
ceartă și amenințări.

— Ilar pe Marin Todea ntt-1 văzurăți ? întrebă 
Vișoiu...

- 1'3 Inlăuntru, ii răspunse unul.
Inlăuntru? Apoi, hai și noi, mă...
11a să chemăm afară pe primai’, strigă altul 

din ceată.
Primarul! Primarul! începură a 

cetușii.
Primarul cum auz) gură, se ivi in prag.

Ce c, mă, de strigați așa ca în țară pustie?
Nu vrem tovărășii)! ii grăi unul.
Ei. pnr'eă vă silește cineva, pe voi, ai lui Vișoiu..
Ei, și ce. mă rog! strigă Vișoiu, innălțându- 

se in vârful degetelor... Faceți tovărășie ca să ne 
sărăciți !

Tăcu ți gurii, mă creștine, eă te sărăcește numai 
prostia duinilalo...

Așa 'ți e vorba? Auzit-ați, oameni buni, grain 
(Io primar? Inhuiiitru, mo. s’auzim. și noi ineai cum 
ni se ui cornișa din vatră...

Hui! Hui!..
Și coloșii turburători s

și năvăliră Împreună cu ..., ,
llo ! țară! nu vă porniți :ișa. le striga primarul...



41

— Măre, fă-te ’nlături, i se răsti Vișoiu. că...
Atunci se ivi Nicu Cosmin, iar după el umbriră 

ioeul în preajma ușii, învățătorul, preotul, Ilie și 
Marin Todea...

Cetașii pășiră înapoi și tăcură... Vișoiu stătu țan
țoș însă, așa cum se ridicase pe treapta prispei.

— Fraților, începu Cosmin, cu bucurie vă vestesc 
că s’a încheiat tovărășia care vă va fi pildă bună de 
muncă cinstită și cu folos.

— Dar nu vrem toți tovărășia! strigă Vișoiu...
— Nu vrem tovărășie cu sila, zise altul din ceată, 

cu glas mai domol insă.
- Măre, negreșit că nu se poate face treabă cu 

sila, grăi Cosmin. I )ar iarăși nu se poale pune stavilă 
celor cari vor tovărășia. Precum dumneavoastră vreți 
să fiți stăpâni pe voea și pe apucăturile dumneavoa
stră, neică Vișoiule, așa vor stăpâni să fie pe voea 
și pe interesele lor, aceia cari voiesc tovărășia.

Prinse apoi, cu graiu lămurit și înrâuritor, a le 
vorbi de tovărășia pentru lăptărie, in toate amănun
tele ei, — și termină așa :

— Cei șase-zeci de inși, fruntași ai comunei, s'au 
legat .și au iscălit învoeala. Vor întări-o la tribunal, 
ca legământul să aibă sprijinul legii și vor începe, să 
se pregătească pentru muncă. Cinste lor, că au înțeles 
bunătatea lucrului! Dumneavoastră, eelor-l-alți. vă 
zic numai atâta: nu vă sculați împotriva tovărășiei, 
dacă nu vreți s’o pricepeți; așteptați-i roadele și 
atunci, dacă vă va veni la socoteală, vă veți îndemna 
să faceți ca aeești șease-zeci. Ei vă vor primi cu bra
țele deschise în tovărășie. Dar, cu toate că veți în
țelege binele tovărășiei, s'ar putea să nu vă vie la 
socoteală felul comerțului acesta. Atunci nu aveți de 
cât să vă chibzuiți pentru alt comerț, și să faceți altă 
tovărășie. Că, e firesc lucru să nu se apuce toți dintr’un 
sat, de unul și acelas comerț... Sunt și alte îndelet
niciri, și cu atât mai bine va fi dacă se vor face to
vărășii și pentru ele. Puteți face tovărășii pentru 
livezi de prune, cu scop d’a scoate țuică bună, nu 
cum o scoateți azi; puteți face tovărășii pentru ouă
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c înțeleaptă și vă duce să

și să creșteți eu rânduială păsări, făcând și eu ele- 
comerț... Aveți deja tovărășia pentru vânzarea la 
o-l-altă a grâului și porumbului, și mi se parc că 
anul acesta v’a mers treaba cum nu se poate mai 
bine...

Așa-i! așa-i!..
—- Atunci dar, de ce unii din dumneavoastră vă 

ridicați împotriva tovărășiei pentru lăptărie ? Pornirea 
aceasta vrajmășcască nu c înțeleaptă și vă duce să 
vă faceți ren singuri...

Apoi dacă ne învață așa unii și alții, mărturisi 
unul din chiar ceata lui Vișoiu.

- Fraților, sânteți oameni in tot locul, nu copii 
pe cari să-i momiască unul și altul... Aveți pildă că 
tovărășia dă roade bune; mergeți drept pe calea, 
aceasta, fără șovăire, l-'ie-carc om iși arc mintea lui; 
fie-eare trebuie sa se cârmuiască cu pricepere pentru 
binele lui, căci ’și-l cunoaște care este... Și daca 'și-l 
cunoaște, ce ?.. nu poate adecă să cunoască și sfatul 
greșit ce ’i-ar da altul’? Trebue să dea în groapă fără 
să se uite pe unde calcă ? Dar asta ar face-o numai 
cei trăsniți cu leuca, și mulțumire Domnului, bețivi 
nu mai avem care să’și bea mințile. Ar face-o luna- 
teci^ și de lunateci ne-a ferit Dumnezeu Sfântul...

— Așa-i, ășa-i!..
— Ne-am deprins cu pas drept pe cale cu gloduri,— 

adecă pe calea nu tocmai lesnicioasă a muncei cu bună 
socoteală. De-acuma tot înainte fără preget, ca să 
dumicăm glodurile, să netezim calea... Eu, domnul 
învățător, părintele, domnul Ganea suntem ai dum
neavoastră pentru îndrumare. Ne dați voe să chib
zuim ce anume tovărășii s’ar mai putea face in sat ?

— Da I da !.. da...
— Vă mulțămesc... Vă înțelegeți binele și Dum

nezeu vă va da bine. Vom chibzui și vă vom chema 
la sfat, ca să ne spuneți și dumneavoastră cum vi-i 
gândul.

— Așa! așa!., să trăiți...
— Atunci dar vă zicem : să ne vedem cu bine...
— Cu bine! Să trăiți!..
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mormăi Vișoiu, căt'â'ndu-i aspru pe urmă.'

De Ia primărie se luă pe lângă băeții lui Ilie Ion 
Todea, l’avel Trimiraș.

Dusese la oaste odată cu Călin Todea, se liberaseră 
odată, erau prieteni...

l’avel dăduse de păcatul de care dau câteva sutimi, 
dacă nu mii, de oșteni, de a fi ordonanțe... adecă 
servitori.

Aceștia duc o viață care nu-i de vrednicia de ostaș...
Mulți din aceștia, dupe liberare, caută să rămână 

în oraș, căci s’au deprins cu anume apucături și ast
fel se pierd pentru plug, de care nu mai au dragoste.

l’avel, se molipsise și el de fapta aceasta; dar, fi-

\ ișoiu plecă ochii și se făcu înlături, mormoind... 
Nimenea nu se luă dupe el...

, Sătenii se împrăștiară pe-acasă, voioși, mulțămiți. 
Celor șovăitori li se luase ca o piatră de pe inimă.

Când Părintele l 'uică trecu spre casă, Vișoiu eși in 
pragul cârciumei...

■— Ei, o făcurăm fiartă, părinte? ii strigă, plin de 
supărare.

Preotul se opri, o clipă, in dreptul lui, pe marginea 
șanțului cam acoperit de neaua.

— Dacă s’au găsit șease-zeei de nemintoși, neică 
Vișoiule... Dar... bun e Dumnezeu... Ne-o veni și 
noue apa la moară...

- Pân'atunci, mi-i mie cârciuma goală ?
— Dc... răbdare...
— Iți vine sfinției-talc să pomenești de răbdare, 

că biserica 'ți-e totdeauna plină...
— Măre, nu amesteca cârciuma d-tale cu sfânta 

biserică și așteaptă să dăm învățătorului în cap... 
știi... petițiunea noastră...

— Numai să n'o facem opărită, cu el...
— Te las neică Vișoiule, că azi toate ți’s fierte și 

opărite...
Și preotul se depărtă...
— Mi se parc că. umblă popa în două luntri...
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glas năbușit. Nnma...

ind-că pornise la oaste cu inima prinsă, se întoarse 
în sat numai cu speranța să. ’și vadă soție pe sora 
prietenului și fratelui de oaste.

— Mă Căline, ii rosti el acuma, apropiându-și gura 
de urechea prietenului, parcă ’mi ar fi pe voe să 
stric o vorbă cu tine...

— Fie’ți vorba nucă și... stric-o, îi răspunse Petre, 
care prinsese șoapta.

— Tu mai ai până la sorți, Petre... fă-tc înainte și 
vâră'ți urechile sub căciulă...

— Las’că n’aud cu cea dinspre voi, măi Pavele... și 
spune lui Călin fără grijă.

— Ei, ia tacă-ți fleoanea, Petre, i se răsti Călin, 
nu prea glumeț de fire. Ce-ai de spus Pavele ?

Acesta se. scărpina după ceafă și se făcu mai a- 
prins la chip.

— Căline, ’mi-a abătut să mă însor...
— Noroc bun, Pavele... ’ți-oiu fi vornieel.
— Până la vornicie, ’mi-ai fi mai de grabă alt

ceva dacă ai vrea.
— Eu '?... și Călin cătâ mai lung la el.
Pricepuse parcă, pe jumătate.
— Tu, Căline, zise Pavel cu

să vrei...
— Bine, mă, să vreau... dar ce ?
— Uite... nu mai faceți și voi vr’o șezătoare... că 

’mi ar fi dor... să mai dau pe acasă pe la voi... să 
mai glumim...

— Apoi... dă și fără șezătoare, mc Pavele... Ce ? 
ori te știu ai mei, de eri d’alaltă eri?

— Care va să zică... să viu... azi chiar, pe la toacă...
— Și mai de vreme.
— Că sora mea Catrina nu prea se duce p’în ve

cini... zise Petre, eu râs ciudat...
Pavel se făcu iar mai roșu, și se opri locului, parcă 

cu multămire că i se ghicise gândul, parcă nu toc
mai bucuros că Petre i’l dăduse de gol...

Cătâ la Călin, în care el își pusese speranța și 1 
întrebă din ochi. . ,

— Măre, frate Pavele... îi grai Calin, ești de in-
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La sfătuirca de la primărie, Marin și Ilie Todcase 
întâlniseră pentru întâia oară față in față.

Bei vin ceva mai multieel și vinul te îmbată. Cu 
cât ești mai voios îl bei mai de-a dușca; cu cât ești 
mai voios, te amețește mai repede.

Așa cu unele vorbe. Ele sunt ca vinul; ele răsco
lesc partea bună din firea noastră, și ne aduc un fel 
de beție, care începe de la minte către inimă...

Pe Marin îl înrâurise, îl îmbătase cuvântarea încăl
zitoare a lui Nicu Cosmin, îi scosese din adânc, la 
față, partea cea bună. După ce plecase tânărul pro
prietar, Marin în amețirea care încă nu trecuse, se 
mai ameți el singur cu amintirea celor auzite și chiar 
cu ale lui vorbe, și chiar cu al lui gând pornit spre 
îmbunare.

Fusese în seara aceea apoi, pentru el și pentru ai 
iui. adevarată șezătoare, cu lucru împreună, cu glume 
cu prieteșug, așa cum nu mai pomeniră.

Dar a doua zi de dimineață Marin deschise ochi 
poso’morâți, ca zarea din răsărit când dă peste ceață

surat, Catrina de măritat... Vino, și, ce mai la deal la 
vale, vino cu alde taicătu și maieăta... Noi să grăim 
de unele, — ei, să grăiască de ce te doare, cu alde 
taica și maica...

Pavel împietrise, asudase la tâmple; aproape ră
măsese cu gura căscată; vorba lui Călin fusese prea 
deodată și fără taină...

— Me Pavele, ia vezi să nu prinzi rădăcină. . acu, 
in timpul ernei... râse Petre..

El, se mișcâ, scutură brațele și răspunse, cu râs și el:
— Că bine zici, Petre... și ar fi rădăcină de ghiață...

Apoi dar, să știți că viu cu taica și cu maica...
— Vino... și să nu greșești drumul, grăi Petre.
— Vino sănătos, îi zise Călin.
— Și vezi de nu duce la urechi, de bucul ie... iar 

dc-i nemeri la gură, nu mânea mult... să nu te aducă 
cu târlia, îi mai zise Petre...

Pavel Trimiraș râse cu pornire... și o luă repede 
înapoi, spre casă.
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se facă ele ras față cu
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Să grăiască ol, lui llie ion TodeaSă se cunoască 
greșit către el?-Să uite că ’i-a luat cinei pogoane, 
chiar dacă fusese llie în dreptul lui să le aibă ? Cum' 
naiba, așa de odată, să coboare spre pocăință, când 
n’aveâ nici un zor s'o facă ? Ba zău nu...

Si inai să nu se ducă la sfătuire... Lasă, că se ținea ca, 
sfătuirea, și fără el...

Totuși ceva parcă, din adâncul sufletului, nu I lăsa 
in pacea do mai najntc...

Nu grăi nimănui din casă, de-i miră pe toți: 
învârti și se suci prin curte, fără nici un rosl, 
ren eu gândul Îndărătnic să nu se ducă, mereu 
alt gând peste cel-l-all, să se ducă.

Trebuia să se ducă, să nu
Cosmin.

Vorba e, că și dacă s’ar duce, spre a se ține de 
cuvănt,— ce? Era numai de cât și legământul să se 
ploconească lui llie Ion Todea ?...

Da, se va duce, dar pe llie se va 
bagă de seamă.

Se va duce, negreșit,— și chiar de se va duce, nu 
va fi nevoit numai de căt să și intre în tovărășie a- 
lăturea eu llie Todea...

Când ajunse și intră in primărie dădu ochi întâiu 
cu llie... Parcă i se înnegri înaintea ochilor, dar se 
ținu și cătâ pe primar...

llie se amestecă repede printre cei din altă încă
pere, nu fiind că ar fi vrut sa ’l ocolească, dar ca să 
înlăture prilej de ceartă.

Eată insă că veni clipa să se strângă toți într’o 
încăpere, când se iviră Cosmin, Dăniculă, flanca și 
Preotul Fuieă.

Dănicuță luâ graiu și grăi întâiu de frăția dintre 
cei care aveau să intre in tovărășie, cii numai așa 
treaba putea să se înceapă bine și apoi să ’și depene 
neâncâlcit firele.

Cosmin. după el, incredință că nu putea fi între 
nici unii din cei de fața’, suflare măcar de vrăjmășie, 
că Dumnezeu bine-cuvânta prin darul preotului, buna

face că nu
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— Parcă între Marin și llie nuș-ce pricină eră

Ini llie

mai stărui asupra împăcării, fiind-că

-(uturor înțelegere și bunul gând pentru noua între
prindere...

— Dacă însă noimi știm vr’un ' gând nemărturisit 
de neprietenie, al vre-unuia dintre noi, pentru care-va 
altui, spună-ni’l și să căutăm cu toții să așezăm îm- 
bunarea și dragostea, casă pășim curați și numai cu 
gânduri înfrățite pentru muncă... Așa-i că nu c ni
meni ? întrebă el după o clipă...

Ochii tuturora se opriră la Marin și la Ilic. Acesta 
avea chipul senin, cel-l-alt înnorat.

Primarul grăi.
— Parcă între Marin și llie nuș-ce pricină eră o- 

■dată...
— Va fi fost odată, în adevăr, dar acum nu îmi 

vine să cred că ar mai fi, rosti Cosmin. Intindă-și 
mâinile amândoi, ca să ne dovediaseă frăția lor și 
să începem sfătuirea.

Marin avu în clipa aceasta părerea că îl furnica 
prin tălpi nuștiu ce împunsături subțiri ca de ace.

Se știa bănuit de top că el era pornitul pe ură și
vrăjmășie și mânia îi înăbuși glasul. Dar era și ru
șinea cât pe aci. Dar era de față Cosmin căruia ii
vădise imbunarea... Nu avea încotro... Trebuia să 
treacă clipa această de grea cumpănă pentru el...

Ridică deci fruntea, și întinse repede 
mâna, ea de-a scăpare... Ce va fi pe urmă, va ve
dea el...

— Pace bună, grai el, cu oare-earc asprime.
— Noroc, vere Marine, rosti llie, eu toată inima...
Iartă și dumneata... t
Cosmin nu mai stărui asupra împăcării, fiind-că 

ghicea pe Marin.
Sfătuirea începu, și in timpul ei, amândoi verii grăiră 

când unul, când altul, cu gândul la fel, apropiându-se 
întru cât-va cel puțin prin potrivirea aceasta, căreea 
Cosmin ii da numai de cât sprijin.

Așa, după terminare, llie se dădu pe lângă Marin 
și făcură drumul împreună.

Și do ce mergeau mai mult într’un pas, parcă Ma
rin se mai muia, parcă i se mai ducea asprimea...
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VI

culmi care

prinzătoare ...
Lor Ic venea rândul să sc aștearnă peste seninul 

cerului și să pregătească nopței culcușul, la căpătâiul 
căruia sâ se aprindă apoi nenumărate candele de aur,' 
lor le venia rândul să lase apoi peste pământ, clipă 
cu clipă, îrttunecimea purtătoare de somn și de odihnă.

In încăperea de lucru a lui Nieu Cosmin, așezată 
in bătaea apusului, lumina asființitului se revarsă 
ca de colea, năvălitoare, prin cele două ferestre largi 
și înalte, sclipind în oglindă, în cristalele lustrului, 
umplând-o dc-o pulbere foarte subțire, fum ușor al 
unei arderi pe nesimțite.

Ființile, in atitudinea lor ea de extaz, alcătuesc o 
priveliște vrednică de-a fi surprinsă de un artist al.

■ ilie cu vorba blândă, netezea din ce in ce mai tare 
calea anilor din urmă.

La poarta lui Hie se despărțiră, la urma urmei, cu 
promisiunea de a se mai sfătui și între ei amândoi 
cu privire la tovărășia în care intraseră.

Cele din urmă raze plecate ale soarelui își adunau- 
parcă cele din urmă puteri ca să mai sclipească cu 
vioiuciune, încă odată, înainte de asfințire.

Iși alegeau câte un focar in ferestrele înalte ale 
unuia din cele trei turnuri ale bisericii, sclipiau pe 
crucea clopotniței, pe unele locuri de pe acoperemân- 
turile cu tinichea albă, în neaua de pe culmi care 
bătea în mai multe fețe de roșu.

Ușoară pulbere roșatecă așezau razele par’că și pe 
ramurile copacilor înalți.

Întregul sat, în fața acestui asfințit puternic, se 
înroșise par’că de mulțumirea că trecuse o zi bună de- 
iarnă.

Dinspre răsăritul depărtat in fundul câmpurilor,, 
începea să se coarna negurile serii, subțiri dar cu
prinzătoare ...

Lor le venea rândul să se aștearnă peste seninul
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i se repezi întru 
bucurie strângându-i

pensulei, mai cu seamă în momentele pătrundere! de
odată a luminei din apus...

Familia întreagă, de la mie până la mare, aducea 
muzicei prinosul sentimentului său artistic,— și exe- 
cuțiunea era măeastră, composițiunea plină de farmec 
nespus, întrunind cele mai innalte însușiri ale tehnicei 
muzicale și ale armonici.

Nicu Cosmin, vioară primă, —Maria Cosmin violon
celul, unul din băeți flautul, altul o mandolină, și 
fetița la piano.

Pe chipul lor era revărsarea plăcerii de-a gusta 
muzica, luarea-aminte de-a executa fără greș, por
nirea învăpăiată a celor ce simt, mulțumirea că în
tregul execuțiunii le desmerda auzul.

Timpul pentru ei nu mai exista atunci; locul era 
templu și muzica, cultul.

In acest apus de soare ce măria farmecul expresi- 
unii chipului lor, ei se asemănau unor preoți ai acelui 
cult, ce’și inalțau eu adevărat sufletele, în taina unui 
cuprins retras, prin o sinceră oficiere, prin sacrificiul 
curat al zelului lor.

Odată cu stingerea văpăei asfințitului, odată eu 
'treptata învăluire misterioasă a obiectelor încăperei, 
se potrivi și acea dulce stingere melodică a finitului 
composițiunei.

Violoncelul mai plânse odată câteva note înăbușite, 
de o duioșie atingătoare, pianul îi răspunse ea un 
ecou depărtat și. viorile îi apucară suspinul spre a l 
pierde într’o ușoară tremurătură ea de frunziș prin 
care trece o ultimă adiere.

Atunci se auzi o bătae in ușă.
Toți tresărită de-odată, ca deșteptați dintr’o adancă 

visare.
Ușa se deschise și în prag se ivi o puternică în

fățișare bărbătească, pe care amurgul o măria și 
mai mult.

— Matei 1 strigă N'ieu Cosmin; și 
întâmpinarea noului venit, cu 1 
mâna.
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surprindere,

fer. ?
& W • %

—■ Eu sunt, Nicule... Așa-i că v’am întrerupt însă 
o plăcută petrecere intimă?

— Nu-i nimic, nu-i nimic, Mateiu... Lidio dragă, 
fă-ne lumină... Vino Mateiu să te prezint mamei, că- 
reea i-am vorbit de tine...

In momentul când copila aprindea o lampă de pe 
biurou, Mateiu se pleca doamnei Cosmin, cuprins de 
sfioșie adâncă.

Ea îi întinse mâna și zâmbetul cel mai dulce prie
tenos îi împodobi gura.

— Foarte bucuroasă să cunosc pe bunul prieten 
al fiului meu.'..

Lidia, în dreptul luminei, privea cu surprindere, 
c’un fel de tainică și neașteptată mulțumire, statura 
'naltă, chipul frumos, cu trăsături energice, ale 
tânărului.

— Doamnă, nu știu cum să’mi arăt mulțumirea 
că pot și eu să cunosc pe mama cea mai duios res
pectată și mai cu drag iubită de un fiu ales, ca Nicu 
Cosmin, căruia am cinstea să-i fiu prieten.

Și i-se înclină încă odată, cu drept cuvânt adânc 
impresionat de înfățișarea acestei femei ideale.

Când ridică fruntea, întâlni ființa plină de drăgă
lașă tinerețe a Lidici, și ’și cam pierdu cumpătul.

Lidia era naltă, subiiratecă, delicată, cea mai pri
măvăratecă ivire în care se pot întrupa simplitatea, 
gingășia, armonia dintre fizicul văzut și comoara su
fletului, la moment întrezăribilă, întregul acesta lumi
nat de ochi albaștri plini de nevinovăție, sub coroana 
bogată a unui păr blond minunat.

— Mateiu Bădilă, Lidio; surioara mea Lidia, frate 
Mateiu...

Mateiu murmură câteva cuvinte abia de auzit, in timp 
ce d-na Cosmin avu un zâmbet ușor ironic, iar co
pila se înroșise ca sub răsfrângerea unui răsărit ce 
urmează curând după intunerecul dimineței.

Copiii mai mici se făcuseră ncvăzuți pc neștiute.
— Când te-ai întors dela Jiu ? întrebă Nicu.
— Nu cred să fie o oră...
— Și ai dat fuga încoace ?
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■— Inii era dor să te văd, firește.
— Dragă Lidio, Matei rămâne la noi la cină...
— Numai decât, Nicule...
Copila eși; Matei cătă eu părere de rău, o clipă, 

pe urma ei.
— S’a îndreptat mătușa ta?
— A dat Dumnezeu ; a trecut insă prin grea cum

pănă. Mătușa mea, doamnă, îmi este ca o mamă. 
Ea, aproape, m’a crescut, și-i port o dragoste fără 
margini.

— E foarte frumos din parte-ți, domnule Bădilă. 
Iubirea și recunoștința sunt, pentru tinerețe, podoabe 
sufletești de neîntrecut.

— Să o vezi, mamă, pe doamna Seimeanu, cât 
este de bună și de indatoi itoare, ce înfățișare are 
apoi, blândă, sinceră, înfrumusețată de înțelepciunea 
și de liniștea bătrâneții, și ’ți-ar aminti pe bunica de 
la Măineștii-Plopilor...

— A.ș dori s’o cunosc... zise d-na Cosmin.
— ’Mi-a promis să petreacă Crăciunul la Vuceni.., 

doamnă, la mica mea proprietate. Ce m’a mai între
bat de dumneata, Nicule...

— Ii mulțămesc...
— De altmintrelea, nu numai mătușica a întrebat 

de dumneata. Ai lăsat amintiri plăcute, din iarna tre
cută... Domnișoarele Zăban și Troieea, cu deosebire.., 
termină Mateiu, zâmbind ciudat.

Nicu nu se putu opri să nu se înroșiască puțin.
— A ! domnișorul fiul meu a lăsat amintiri plăcute 

în lumea domnișoarelor din Jiu? întrebă d-na Cos
min, aținlindu-1 cu dulce căutătură de iubire duioasă. 
Poate că e o taină și te-ai grăbit, domnule Bădilă, 
s’o desvăluești... față eu mine...

— A 1 nu e taină, dragă mamă, răspunse Nicu... 
Am trecut prin acea lume, foarte plăcută, negreșit, 
însă cu nici o pretențiune de cuceritor...

— Dragă Nicule, chiar când tinerețea muncește cu 
sârguință pentru scop bine hotărât, trebue să aibă și 
timp pentru precumpăniră. Le trebue și ochilor pri
veliștea plăcută a hunei, îi trebue și spiritului întâi-
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In adevăr, in iarna ce trecuse, Nicu Cosmin petre
cuse câteva seri în societatea restrânsă a doamnei 
Seimeanu, împreună cu Bădilă.

In Târgu-Jiu, oraș mie, în care aproape toți locu
itorii, dacă nu se cunosc personal, se cunosc însă că 
sunt concetățeni, d-na Seimeanu era una din fețele 
vechi boerești.

nirea și schimbul de idei cu alte ființi de cât cu cele- 
obicinuite cercului de activitate. Sociabilitatea este și 
ea o hrană. Totuși, o bună îngrădire a inimii se im
pune, ca ea să’și spună cuvântul numai după deplina 
cunoștință a unei ființi...

— O! nici vorbă, dragă mamă, și inima mea își 
va spune foarte târziu cuvântul...

— Eu sunt sigură și liniștită în privința aceasta...
— Si mai multă siguranță te rog, mamă, să iei din 

declarațiunea mea, că nu voiu lipsi a’ți cerc prețiosul 
d-tale sfat... N’aș putea niciodată, uite, să am o taină 
față cu dumneata.

—■ O ! doamnă, zise Mateiu, câtă înțelepciune res
firă tinerețea amicului meu!.. Aceasta, mai întâiu de 
toate, m’a făcut să-l iubesc.

Am fost săteanul cu cultură mărginită ; prin Nicu 
am putut să intru în o lume de idei ce nu bănuiam, 
să văd o desfășurare de fapte care m’au uimit și care 
m’au făcut să mă mir, eu însumi de mine, că le-am 
priceput și că le-am putut îmbrățișa... Sunt departe, 
nici vorbă, de puterea lui de hărnicie și de cuprin
dere a lucrurilor, dar mă simt fericit că pot crește 
în umbră, la lumina minței lui... Și aceasta, o știe el 
bine, nu ca măgulire i-o spun...

Și cu puternic avânt de admirațiune, îi strânse mâna.
D-na Cosmin își simți sufletul cuprins de mulță- 

mire dulce in fața unei asemenea arătări sincere de 
iubire pentru fiul ei.

Se urmă, neștirbită, din tată în fiu, aeeajînrâurire- 
puternică a marilor însușiri sufletești. -

Și nu mândria deșartă a egoiștilor ambițioși era în 
această constatare a mamei iubitoare.
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1 se pusese în sarcină, prin întâiele stadiuri ale 
tinereței, câteva păcate mititele; însă numai prietenii 
fuseseră în stare a șopti între ei de ființa unor ase
menea lucruri, indiferenții și mai cu seamă vrăjma
șii,— căci fiecare om, nu se poate să nu aibă măcar 
unul, doi,—nu putuseră controla zisele prietenilor: 
corectitudinea vieței acestei femei le păruse depărtată 
de orice bănuire...

Așa, cei ca șoptiseră că Matei ar fi fost fiu, — cres
cut la țară, — iar nu nepot, — un nepot oarecare, cu 
linie de înrudire nu prea bine stabilită, — se obici- 
nuiseră a-1 privi ca nepot, când îl vedeau apărând 
din Crăciun în Paște, îmbrăcăt țărănește, prea deș
tept pentr’un baiat de sătean, dar îndreptățind până 
la un punct părută orgină, prin robustime și prin des- 
voltare.

In cele de pe urmă, — chiar dacă va fi fost vre un 
păcat cu ochi, —■ viața mărginită la câteva cunoștinți, 
între datoriile religioase cu credință Împlinite și deo
sebită îngrijire de interiorul ei casnic ; caracterul ei 
liniștit, putința de a-și face cunoștințele să petreacă 
in casa ei, fără să vorbească, vre odată măcar, pe 
cineva de rău, ii dobândiră stima, prietenia acestora și 
reputațiunea pentru toți de „fetnee foarte cum se cade”.

Aproape văzuse crescând în preajma locuinței sale 
pe domnișoarele de azi Emilia Zaban și AnaTroicea.

Simpatia ei insă era pentru Ana Troicea, mai săracă 
și mai de inimă, mai așezată și mai deșteaptă de cât 
cocheta Emilia, pentru care, averea potrivită a părin
ților, era motiv de mândrie, de pretențiuni de aristo
crație și de visuri mari pentru viitor. .

Emilia eră frumoasă ca blondă; Ana frumoasă ca 
oacheșă, de opotrivă de nalte, de svelte, de gingașe.

D-na Scimeanu sfătuise pe de oparte pe Bădilă, 
de când se făcuse flăcău, să se poarte și orașănește, 
căci voia să-1 apropie de simpatia ei, Ana ; pe de 
altă parte vorbia adese ori Anei de acest nepot plin 
de însușiri de seamă.

Ana ascultă cu plăcere și chiar începuse de câtva 
timp a și ’l închipui ca pe viitorul ei, răbdând unele
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pulos față cu el.
Ce e drept, în acele seri îl impresionase mai întâi 

Emilia cu aparenta strălucire a însușirilor ei; pe 
urmă își întorsese luarea aminte la gânditoarca Ana 
Troicea, care, când îl privea cu ochii ei mari negri, 
câte o clipă numai, îl înfiora plăcut și-i da întru 
cât-va măsura tainică a potrivirii dintre firea lui 
și a ei. •

Se întorsese la Șerdinești cuprins pentru întâea oară 
de neliniște ciudată, de dor neînțeles, de un neastâm
păr ca atunci când par’că tot aștepți ceva fără să’ți 
dai bine seama ce.

Chipurile celor două fete se perindau în anume 
momente de gândire, pe denaintea ochilor lui, înse- 
toșați par’că de a le privi.

alusiuni răutăcioase ale prietenei sale iubite Emilia.
Dar într’o seară, la una din obicinuitele petreceri 

plăcute ale d-nei Seimeanu, se ivi și distinsa figură 
a lui Nicu Cosmin...

Pentru Ana fu o descoperire mai mult dureroasă 
de cât prezicătoare de fericire, înclinațiunea din prima 
clipă către acest tânăr care nu voise a străluci, și 
cu toate acestea era luminos do frumusețe fizică și 
intelectuală.

Fiindcă se deprinsese însă a’și domină emoțiunile, 
isbuti să nu lase a i se înțelege de nimeni, nici chiar 
de amica Emilia, starea sufletului.

Negreșit că ambițioasa Emilia se interesase repede 
dela Bădilă, de posițiunea materială a frumosului 
Cosmin și, în cele câteva seri, nelipsită dela d-na 
Seimeanu, căutase a prinde sufletul lui Nicu.

Nicu Cosmin, în camera sa de culcare, se gândea 
acum la acele seri, a cărora amintire ’i-o rechemase 
Mateiu.

Dar mai ales se gândia la ce spusese mume-si că 
nu va avea niei-o-dată vre-o taină față cu dânsa,— 
și își cerceta conștiința spre a se încredința dacă în 
adevăr nu se făcuseră taină, impresiunile lui de atunci.

Scrupulos față cu alții, îi plăcea mai ales a fi scru-
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nu primesc de-odată

Distanța ee’l separa de ele, faptul că nu erau de 
față, departe de a micșora ceva din atracțiunea figu
rilor, le da par’că mai mult relief și interes; poate 
și frumusețea lor ’i da adânca dorință de a iubi, 
dorință însă ce nu pornia și din voința lui.

In prima tinerețe această cumpănire între două 
manifestațiuni caro ar părea doue sentimente de o- 
dată, nu e rară unor anume firi pentru care plă
cerile nu sunt unic scop al vieții.

Mai degrabă pentru asemenea firi s’ar părea po
trivită nesiguranța unui simțimânt; pe când acei ce 
știu ce vor, se grăbesc să claseze frumusețile, să 
aleagă și să înceapă manevrele seducțiunii.

Oamenii de adevărat sentiment dar și de multă 
gândire, Untură cu inima între frumusețile ce-i în
conjoară, nu ea nestatorniaie, dar ca într’un-fel de 
dibuire in întunericul ce domnește încă in jurul do
rinței d’a iubi.

Și aceasta se întâmplă când 
săgeata fulgerătoare.

Atunci înțeleg din primul moment. Câtă castitate 
să Ie fi acoperind simțirea, deprinși a păși pe terâmul 
observațiunii, vor vedea numai de cât in sufletul lor, 
și astfel amorul acesta le va fi legământ pe viață.

In dibuire de felul acela a stat câtva timp Nicu 
C'osmin, fără să vorbească nimic lui Bădilă.

Cuprins apoi de ocupațiunile lui, Nicu simți cum 
din ce în ce se decolorează cele două iviri ce’l tur
buraseră; cum din ce în ce amintirea primelor sen- 
sațiuni se face mai rară,—ca pătura norilor albi de 
vară pe care-i sug și-i subție zările, — și cum în cele 
de pe urmă, liniște și uitare se așezară pe-acea tai
nică dorință dc-a iubi.

Analisând starea de atunci pe care Bădilă o adu
sese iarăș în undă, Nicu văzu ivindu-i-se numai unul 
din chipuri, pe al Anei Troicea. El era acum mai 
viu, mai atrăgător, — dar nu spre a’1 face să se 
oprească la ci, măcar acum, cu inima...

Rămânea numai ca amintire plăcută... a unei ființe, 
în preajma căreia petrecuse câteva momente...
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VII

Nu-i venise dar ora să iubiască...
Nu era dar taină față eu mumă-sa, și nu-i mințise 

când ii afirmase eă inima lui rămăsese neatinsă.
Adormi liniștit, cu gândul la lupta pentru idealul 

moștenit.

A doua zi Ganea și Dănicuță veniră dis-de dimi
neață să discute cu Nicu cestiunca nouă a tovărășiei 
pentru lăptărie.

— Domnule Cosmin, Începu Ganea. îți aduc tabloul 
ce ’mi-ai cerut.

— Bun; să’l vedem...
II trecu ineet eu ochii, apoi făcu vr’o trei grupuri 

de cifre adunate.
■■— Avem, va să zică, cincisprezece inși din șcase- 

zeci, cu câte-o vacă; doisprezece inși eu câte două 
și treizeci și trei fără vre-una. Starea celor în ființa, — 
mijlocie. Trebue dar, pentru acei ce le au, să sc ia 
măsuri ca îngrijirea vacilor să nu lase nimic de dorit. 
Pentru cei ce nu le au, să le procurăm câte una de 
o cam dată... Ce capital are Casa de Economie, dom
nule Dănicuță?

— Patru-spre-zeee mii de lei până la 31 Octoni- 
bre scara.

— Foarte bine. Am deja câteva oferte pentru vaci 
dc neam elvețian, în a doua generațiune la noi, foarte 
bine și din belșug crescute... îndată ce tovărășia sc va 
constitui legal, te vei duce, dragă Virilă, să vezi vacile.

— Me voi duce.
— Acum, lucrul dc seamă, domnule Cosmin, locul 

pentru lăptărie... zise Dănicuță.
— Și instalarea, nici vorbă, respunse Cosmin. Fiind

că tovarășii sunt toți din Brăhășești, stabilim ea întâi 
punct de pornire : fie-caru tovarăș va ține vitele acasă 
și va aduce laptele' la casa centrală de lucru. Al doilea 
punct: fiind-că oraș pentru desfacerea laptelui nu 
este pe aproape, tovărășia se va mărgini de o cam data
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la producerea de unt. Zerul ’și-l vor Împărți tovarășii. 
Acuma, in ce privește instalarea lăptăriei: veți socoti 
împreună un maximum de litri de lapte, ca după 
aceasta să avem mărimea încăperii principale și a 
dependințelor, ținând scamă de o apropiată intrare a 
mai multora în tovărășie,— cam până pe Ia opt-zeci 
de inși. Ridicăm, de scânduri, lăptăria, comandăm 
apoi mașinele centrifuge și facem așezarea deplină 
cu toate vasele trebuincioase. Peste două luni, cel 
mult, cred s’o avem gata de pornit pe lucru. Pentru 
un meșter supraveghetor și învățător, am scris deja 
la Măincști în Suceava, administratorului moșiei mu
mă-mi. Meșterul va trebui să vină înainte spre a ne 
povățui și pe noi în ce privește amănuntele așezării. 
El ne va aduce mașinele și le va orândui, iar până 
la începere, va face școală, aci la mine, cu câți-va 
bâcțandri ai școalei noastre do adulți.

— Pregătirile nu vor lăsa dar nimica de dorit, zise 
Dănicuță.

— Când trimitem la judecătorie actele de infiiin- 
țarea tovărășiei? întrebă Mirilă Ganea.

— Nu la judecătorie, ei la tribunal, dragă Mirilă, 
și aci c rândul lui Mateiu să se pună pe drum cu co
mitetul tovărășiei. Tot odată cu ducerea lui la Jiu, va 
căută să cerceteze pe negustorii locali, în privința des
facerii untului. Dacă nu vom găsi rostul în Jiu, vom 
pipăi pulsul Craiovei...

— Poate că ar fi de gândit, domnule Cosmin, și 
la ceea ce se chiamă „sufletul comerțului"... zise Dă
nicuță.

— La reclamă... Negreșit, amice dragă, negreșit. Voiu 
alcătui un prospect și vom alerga la buna voința zi
arelor... Care nu ni’l va primi numai din îndemn pa
triotic de-a servi mișcarea, le vom ruga să primească 
o plată și sprijinul lor nu ne va lipsi. In privința des
facerii în chipul cel mai priincios, ne va lumina însă 
pe deplin meșterul ce așteptăm: vom vedea cum fac 
și Măineștenii.

— In privința dcsfacerci nu vom intimpina greutăți
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Greutate însă vom avea, acum la început, cu sătenii 
noștri, pentru buna îngrijire a vacilor.

— Se vor deprinde ca și pentru boi, dragă Mirilă, 
se vor deprinde : nu vezi ce suflare de pricepere și de 
îndemn trece peste mintea lor’?...

— E adevărat zise Dănieuță. Măcar și cu fetele lor... 
La înlâea șezătoare ce-a făcut so(ia mea, au venit 
numai vr’ozece; la a doua, jumătate din numărul ele
velor... Spre sfinții Voivozi, clasa întreagă. Și cu ce 
bucurie au venit să lucreze scara, intre ele, și să a- 
sculte povețe și eunoștinți nouă asupra grădinilor de 
pe lângă case! In earna aceasta sper să li se desfă
șoare cu isbândă o serie variată de eunoștinți, care 
să aleătuească un tot bine chibzuit și cu folos sigur.

— Să trăești, amice Dănieuță, îi rosti Cosmin cu În
suflețire...

— Numai fetele părintelui Fuică nu au venit, îmi 
pare, zise Mirilă.

— Au venit, la a treea șezătoare, răspunse Dănieuță.
— Părintele Fuică stărue să rămână departe cu su

fletul de activitatea noastră, zise Cosmin eu mâhnire. 
Atât numai că nu’mi lipsește mie credința de a nu’l 
birui în cele de pe urmă.

— Și eu am credința d-tale, grăi Dănieuță. Arc un 
fond de bunătate, și numai îndărătnicia i’l pune la 
încercări grele.

— Mai de ne ajuns mi se ivea mie aproprierea in
tre verii Todea, grăi Mirilă... și eată s’a făcut.
- — Nu încă pe deplin, Mirilă, îi răspuns Cosmin. 
Marin Todea s’a clătinat numai, insă nu a ertat: i-ain 
pătruns in suflet. Eu cred că, până la isbânda încer
cării mele, vor mai dăinui intre ei, din partea lui Ma
rin, neîncrederea și rămășița urei vechi. Negreșit insă 
că,— fără să’mi atribuiu marc merit,— înpăcarea este 
de prevăzut... Alte neînțelegeri, mai ușoare, intre câți
va din nou-intrații în tovărășie, nu sânt de natură 
să ne îngrijească. Edueațiunea va isvori pentru ci din 
comunitatea intereselor și vor veghea apoi, de la sine, 
asupra cducațiunii copiilor, pentru care școala, cârmuită 
de soții Dănieuță, dă dovezi de propășire...
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— Ceva nou avem de înregistrat, domnule Cosmin, 
așezarea proprietarului moșiei Gordinul, și țineam să 
te înștiințez.

Privirea lui Nicu se întunecă o clipă, dar numai o 
clipă: Gordinul, că’l perduse, urma să fie ca remu- 
șcare pentru el.

Avea poate presimțirea tainică a ce avea să fie ve
cinătatea acestui proprietar ?... Poate că el singur nu- 
’și dădea scama ce anume eră subt acel simțimânt 
asemănat rcmușcării.

;— S’a așezat de pe acum 2 Șr pe deplin? întrebă 
Nicu.

— M'a mirat și pe mine...
— Adecă, la drept judecând, este timpul să se a- 

șeze, daca are intențiunea de-a se ocupa de moșie, 
și nu trebue să ne mire.

— Vițan logofătul a trecut eri pe la Gordin, cam 
abătându-sc puțin din drum, la întoarcerea de la Zău- 
ceni. I s’a părut casa, locuită, și a întrebat; așa a 
aflat că proprietarul s’a așezat din săptămâna trecută 
și că-i pare casa prea mică.

— Să vedem ce fel de om e și cum va privi începutul 
nostru de propășire, zise Dănicuță. De va fi vr’un explo
atator interesat din calc afară, n’are să’l bucure că 
sătenii noștri cunosc prețul niuncei și al îndatoririlor, 
de o parte și de alta, dintre proprietate și ei.

Va urma pe calea trasă, dragă Dănicuță...
— Negreșit, cu toate că de ’și va fi făcut socoteala 

pe măsura exploatării silite, va cam încrunta din sprin- 
cene, zise Mirilă.

Dănicuță se ridică: se făcuse ora pentru școală.
Timpul era întunecos. Arborii încărcați de florile 

gerului, aveau înfățișarea tristă a celor ce duc o sar
cină nepotrivită pentru puterile lor.

Munții se ascunseseră în ceață și doar închipuirea fi
inței lor se nălucea privirilor mai îndelung îndreptate 
către locul aflării lor.

Umezeală ce împrăștia fiori reci pornia din ceață.
Intr’un punct al răsăritului se da o luptă însă între 

pături mișcătoare sure, și intre nevăzute raze ale unui
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se așe-

După amează soarele isbuti să străbată călătoarele 
cețe și să-și împartă pâlcuri razele, iei și colo, printre 
deschizăturile dobândite cu greutate.

Fără să bată vântul, geruiala sură se desprindea 
de ramuri, se desprindea de trunchiuri și pe încre
menită neauă de sub copaci, rămânea ea înfloritură 
proaspătă care aruncă sclipiri.

Pe drumul mare treceau ușoare și fără sgomot 
târliile goale, eu câte un cal sau doi, șovăind când 
în dreapta, când în stânga pe alunecușul mai drept 
ori mai plecat.

glob alb ce’și însemna de abea locul, aci ivindu-se, aci 
dispărând.

Nicu porni întru inspectarea de dimineață a graj
durilor vitelor, mai puțin cuprinzătoare de o cam dată 
de cât cele de la Vadu-Lung din Teleorman, dar în 
felul acelora.

De altmintrelea întreaga orânduire a căsniciei plu- 
gărești, se asemăna cu aceea de acolo, potrivită nu
mai întinderei moșiei de aci și venitului.

Mulțumit de buna ordine, se întoarse în casă, totuși 
sub apăsarea curioasă a unui gând...

„GordinuF... avea un proprietar și acesta 
zase. Cine era ?

Ce bănuisem a fi fost un presimțimânt, i se ivi a- 
cum ca atare.

Avea ore să întâmpine vre-o suferință de pe urma 
acestei vecinătăți ?

Ridică fruntea cu seninătate : ce Far fl putut face 
să sufere intr’atât în cât să se îngrijască? Și ce su
ferință ar fi putut fi aceea pe care să n’o supună tă
riei neclintite a voinței lui ce nu știa de cât calea 
dreaptă'?

Oare nu pe calea aceasta se învinge toate împre
jurările protivnice? Oare nu pe calea aceasta rămân 
drepți în picioare, aleșii vieței și ai luptei pentru un 
ideal scump păzit, spre a ’și urmă drumul, poate câte 
puțin întrerupt, dar pururea cu tendință do înaintare 
și înaintând cu bărbăție ?
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Mai toate se duceau Ia pădure după lemne.
Sănii cu pae, sănii cu fân, sănii cu lemne de stân- 

jin se încrucișau unele către orașul depărtat, altele 
spre Cărbunești.

Eată și o sanie de Curte trasă de doi telegari cu 
coadă frumoasă, își făcea loc printre numeroasele 
sănii încărcate.

Cum da de drum liber, începea să sboare, însoțită 
de viu sunet de clopoței, cu răsunet în depărtări.

Din când în când răsuna și glasul ridicat al vizi
tiului, care striga răstit și cu accent strein să i se 
facă drum pe partea dreaptă.

In sanie, un domn înfășurat cu blană mare, cu 
căciulă de astraehan mică și rotundă. Purtă barbă 
potrivit de mare, despărțită în două. Căutătura îi era 
aspră... Părea adâncit pe gânduri...

Când sania întră în Brăhășcști, vizitiul întrebă pe 
un sătean de drumul dela Curtea din Șerdinești.

Iu acest timp Nicu Cosmin lucra la biuroul lui, 
iar Matei Bădilă, într’un colț, citea din paginile scrise 
de Nicu.

Ii învăluia pe amândoi tăcere adâncă, priincioasă 
întraripării gândurilor.

In răstimpuri câte un mănunchiu de raze se furi
șau în încăpere, selipiau câte o clipă întâlnind vre 
un obiect lucios, și se făceau nevăzute ducând cu ele 
lumina și o discretă veselie.

Nici un sgomot nu străbătca până aci spre a tur
bură această pace a locului și a celor doi cugetători.

In ulița scurtă ce duce la poarta Curței, se strânse 
și răsună de-odată împrăștiatul zuruit al clopoțeilor 
unei sănii...

Nicu, întâiul, ridică fruntea și ascultă. Simți ca un 
fior; firul cugetării i se opri, și dându-și seamă de 
apropierea săniei, se îndemnă la una din ferestre.

— Proprietarul Gordinului... îi spuse întâiul gând.
Nu știu de ce, inima par’că i se strânse.
Ce era oare sensațiunea aceasta ciudată, de câte 

ori i se ducea gândul la omul necunoscut, ce se fă
cuse proprietar al Gordinului ?
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cartă și citi :
yl. Lembiyi 

architect

• al Gordi- 
treaeă la intrarea

București.

Mateiu se ridicase să întrebe ce eră.
— Haide să primim pe noul proprietar 

nului, ii zise, cu liniște, și eși să treacă 
salonului.

— Arpad Lemenyi, se prezintă noul venit, pe ro
mânește, cu accent în de-ajuns de strein...

După ce i se prezintară Nicu și Bădilă, Lemenyi 
urmă :

— Am ținut să vă cunosc, domnule Cosmin, fiind
că sunteți singurul proprietar pe aci cu reședința la 
moșie; fiindcă, apoi, ca vecin, imi va fi plăcută o 
legătură de bun prieteșug cu d-voastră.

— Vă sunt foarte mulțămitor, domnule Lemenyi, 
pentru bine-voitoarea d-voastră atențiune. Poftiți de 
ședeți, vă rog...

— Nu'mi imputați cumpărarea G ordinului ? zise el, 
zâmbind.

— Fiindcă am fost și eu concurent ? Nu, domnule 
Lemenyi, nici de cum. Ce s’a făcut, rămâne bun 
făcut și vă urez bună izbândă ca proprietar-plugar, 
Veți plugări singur, fără îndoeală?

Privi, tăcut, cum un servitor alergă să deschidă 
poarta, cum necunoscutul scoase și-i înmână o cartă, 
— semn al unei deosebite curtenii, — .și cum rămase 
acolo să aștepte dacă era primit.

Iar în timp ce urmărea eu auzul deschiderea și în
chiderea ușilor, apropierea pașilor celui ce-i aducea 
carta, — cu privirea țintă căută să-și dea scama de 
fisionomia necunoscutului, ca și cum ar fi voit de 
departe să-i ghicească neamul și firea.

Logofătul Vițan intră cu carta.
Nicu o apucă repede și dete ordin să poftească pe 

musafir în salon, apoi să vcstiască pe d-na Cosmin.
După eșirea logofătului, Nicu își aruncă ochii pe
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— Așa ’mi-a fost gândul. Arhitectura 'mi-a în
lesnit calea să agonisesc, și încă îmi va mai fi, cred, 
în de-ajuhs de producătoare... Nu fiindcă m’aș fides- 
gnstat de dânsa și ca pentru retragere, am cumpărat 
moșie, ci mai mult ca să procur tatălui meu mân- 
gâerea de-a’și petrece ultimii ani la țară. El a fost, 
in tinerețea sa, în Ungaria, Patria noastră, proprietar 
rural de frunte... Dai'... și nu c momentul acum, cred, 
pentru prea întinsă lămurire, — din anume împre
jurări a trebuit să se expatrieze. A ales România, care, 
ne-a primit cu generositate ; aci m’a crescut un timp, 
aci m’am întors cu profesiunea de architect ; aci ’mi- 
am alcătuit familie.

— Sunteți însurat ?...
— Ani fost...
Figura i se întunecă; se sili însă a se domina și 

urmă :
— Moartea m’a lipsit de-o tovarășă bună și devo

tată....
Iși înăbuși un oftat, apoi urmă:
— Am o copilă însă, care a terminat anul acesta 

școala... ’Mi-a fost dulce mângâcrc ființa aceasta în 
totul asemănată mume-si...

— Pentru precumpănirea multor neajunsuri ale 
vieții, ne lasă Dumnezeu pe copii, zise Cosmin.

Lemenyi zâmbi și cătă lung la tânărul.
— Sunteți oare însurat și tată î
— Nu am avut încă timpul... Dar am frați mai 

mici, cărora aproape Ic sunt părinte. M’am rostit așa 
însă, fiindcă m’am gândit la ceeace suntem noi pen
tru marna, pe care o adorăm...

Simplitatea și totdeodată căldura sinceră a acestei 
mărturisiri, impresionară pe Lemenyi.

— Sunteți de inimă, îi răspunese el cu ton afectuos.
Repede însă figura lui se înnăspri și luâ anume 

Înfățișare de mândrie ce părea să-i fi fost obicinuită.
— Privitor la Gestiunea plugăriei, zise fără tran- 

sițiune, nuștiu deocamdată clacă mă voiu ocupa și eu. 
Tata insă, care este încă în putere și are cunoștin-
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Iile toate ale profesiunii, se va ocupă ca în tinerețe... 
Regiunea este priincioasă grâului ?

—■ In partea din spre câmp a moșiei, este întru 
câtva, pentru cine voește cu orice preț și grâu, răs
punse Nicu. Subt înrâurirea munților apropiați, moșia 
este mai mănoasă în porumb, fâneață, în vii pe cos
tișe, dar mai ales potrivită pentru cultura prunilor în 
vederea producțiunei țuicei...

— Cu toate acestea nu văd livezi bune.
— Fiind-că proprietarii le-au negligeat. Se mul- 

țămiau să’și arendeze moșia, și să aibă venit res
trâns, iar arendașii făceau cum puteau, ca după lo
curi ce nu erau ale lor de eât pe un timp...

— Dcsinteresare vinovată...
— Nici vorbă, și aceasta e cauza că multe proprie

tăți rurale nu produc după cum ar trebui.
— Cum văd eu, am venit la muncă din greu, ca 

pentru început...
După o clipă de.gândire, adaose :
— Va trebui bun capital...
— Pentru câțiva ani veți socoti mai puținii do

bânda la el, însă după aceea va urma starea nor
mală a unei exploatări oneste și așezate...

Lemenyi îl aținti eu căutătură adâncă, spre a-i 
fura înțelesul adevărat al frasei din urmă.

11 ghici, de sigur, căci avu zâmbet de-o clipă, întru 
cât-va disprețuitor. Nu-i dădu însă răspuns.

— îmi veți face plăcere, zise el, ridicându-se, să 
mă vizitați...

— Cu dragă inimă...
Bădilă stătuse de-o parte; se ridică și el.
— A! mă ertați, domnule... că nu v’am adresat 

cuvântul, zise Lemenyi.
Urmă puțină convorbire eu dânsul, întreruptă de 

intrarea d-nei Cosmin.
înrâurirea ce avu asupra lui Lemenyi înfățișarea 

Măriei Cosmin, îl făcu să rămână mai mult timp și 
convorbirea cu dânsa îi schimbă acea mască trufașă, 
cam neplăcută.

Lemenyi e om nalt, bine făcut, cu figură distinsă,
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purtare de lume ce vădește creștere bună... Parc 
energic dar și .semeț. In ascunsul sufletului pare apoi 
sâ ii având ca o mândrie do noblețe veche, care stră
bate întru cât va în raporturile cu aceia pe cari îi 
socotește mai prejos de neamul lui.

Pare și cunoscător de oameni, când voeștc a’și da 
osteneala, când îi socotește vrednici de observați- 
unea lui.

Pe Nieu Cosmin il trecuse cu vederea, cel puțin 
de rândul acesta, de sigur din cauza prea marei lui 
tinereți; pe d-na Cosmin o cuprinsese insă repede în 
cercul strâns al criticei lui și se simțise numai de cât 
petruns de-acea venerațiune ce, fără de voe, se dă 
marilor caractere ce se impun de la sine.

Plecă, dar cu mult mai prietenos decât fusese pe 
timpul convorbirii cu Nieu, îndoindu’și invitarea cu 
mai multă căldură .și ducând cu el imaginea frumoasă 
și înțeleaptă a acestei mame ce i se descoperise mare 
în iubirea pentru copiii ei.

Adorarea lui Nieu avea la ce simțimânt puternic 
să răspundă.

înainte d’a 'și lua remas bun, lămurise că și fiică-sa, 
lulia, era ia Gordin, și invitase respectos și pe d-na 
Cosmin să însoțească pe fiul ei.

Dacă ar fi luat careva seama lui Matei Bădilă, ar 
fi vezul o schimbare, nu în felul lui dc-a fi, față cu 
prietenul Cosmin, dar de sigur în chipul cu care se 
prezintă, când intra în casa acestuia.

Altă dată el era nota întru cât-va veselă, sgomo- 
toas-j, In raporturile zilnice dintre el și seriosul lui 
prieten. Avea porniri copilăroase, de ia care Nieu 
nu'l opria, de oare ce erau ale lirei lui Matei.

Pândea momente eând Nieu putea să Iacă vr’o 
pauză și atunci pornia vr’o povestire glumeață ori 
Începea să cânte.

De la firea lui dreaptă, cutezătoare și zglobie
5
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sc da înlături, și era sfios, cuminte, numai in sfătu- 
irile privitoare la cauza sătenească.

De două, trei săptămâni venea însă c-un ușor vel 
de tristețe pe chip.

De cum intra în biuroul Ini Nicu, avea Înfățișarea 
unuia ce ar căuta, ce ar aștepta ceva.

Asculta ce spunea prietenul lui, dar se surprindea 
nu tocmai luător aminte și’și scutura un fel de amor
țire, cu silința de-a înțelege bine și cu ferirea de-a 
nu-i fi prii.să schimbarea.

Tresărea, când la auz îi ajungeau treceri de pași 
pe de'nnaintea ușei... Arunca atunci căutături furișe 
de nerăbdare, in care selipia o dorință...

Ușa rămânea închisă, — nu i-se ivia nimeni. — și 
plecă fruntea, desamăgit, frământându-și degetele in- 
tr’ascuns.

Nicu, ce e drept, nu prinsese de veste încă unei 
asemenea stări.

In această zi de la capătul lui Noembrie avea să ia 
înțelegerea din urmă cu Cosmin, Înainte de a se porni 
la Jiu, în chestiunea tovărășiei.

Tot în această zi mai avea Mateiu să se ducă cu 
Nicu la Gordin, pentru a doua oră, după invitațiune 
la ceaiu, din partea lui Lemenyi.

Pe când orânduia cu Nicu punctele însărcinării, 
bătae in ușă il făcu să se ridice aproape speriat...

— Ce ai, Mateiu? îl intrebâ Nicu surprins.
— Eu ? nimic...
Se așeză la loc, roșu la chip, Încurcat, ca pe ghimpi.
Nouă bătae ușoară.
—Poftim, striga Nicu.
Lidia se ivi, ca o rază de soare, zâmbitoare, dră

gălașă cu portul ei țărănesc de casă...
Cum dădu cu ochii de Mateiu, plecă o clipă privirea, 

înroșinduse, apoi inaintă prietenoasă și fără codire.
■— Bună ziua domnule Bădilă... Mă erți N'ieule că 

te întrerup?...
Bădilă murmură un răspuns nelămurit și rămase in 

picioare, în atitudine de extaz ce nu’și-o putu opri...
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—Ce dorești, surioară? o întrebă Nicu intinzându-i 
mâna și reținându-i-o cu drag.

Cată o clipă la Bădilă și numai acum ghici taina 
zâmbi și trecu privirea asupra surioarei, făcând o a- 
propriere între roșeața ei vie și atitudinea prietenului 
său.

Momentan iși lămuri atunci și schimbarea lui Bă
dilă.

— Mama, dragă Nicule, dorește să-i spui dacă in 
invitațiunea d-lui Lemenyi, intru și eu...

—Tu ce zici, Lidio?
—Formula este : ..familia" și în deosebi adausul 

pentru d-nul Bădilă...
— Domnul Lemenyi a venit cu d-șoara fiică-sa să 

ne viziteze. N’am fost acasă, dar vizita s'a făcut; prin 
urmare, invitațiunei sale s’ar cădea să răspundem cu 
toții fiindcă n’am avut timp să-i intoarcein vizita fără 
invitațiune. Du, te rog, mamei, vorba că ne vom duce 
câte trei din familie împreună cu Mateiu.

— Ce bine îmi pare ! zise Lidin.
— De ce, Lidio?
— Fiindcă ’ini-e dor să am o prietenă...
— Speri s'o ai in d-șoara Lemenyi ?
— De ce nu ? E eu puțin mai în etate ca mine, 

insă așa deosebire neînsemnată nu cred că ne-ar lipsi 
de-o apropiere... dacă ne vom ghici potrivite de ca
racter.

— De unde îți închipui tu că ar fi mai mare ca 
tine ? o întreba, eu un zâmbet, de dragul de a vorbi 
cu ea.

—Fiindcă d-șoara Lemenyi a terminnt școala iar 
eu nu încă... după programul d-tale și al mamei... Eu 
am abia șasesprezece ani... termină copila, și aruncă 
o privire ciudată către Bădilă.

— Bine zici... Tu ești mică de tot, copil încă, Li
dio... Nu-i așa, Mateiu ?

Acesta par’că visa, de față și totuși, departe. Pre
sări foarte viu.

—Poftim ? Apoi, iși trecu mâna pe frunte și in- 
zise: iartă-mă Nicule... ce ziceai?
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Bădilii tresă-

nn știu cc să

a’l scăpa de

față cu mama...

Nicu începu a râde, Ladia a zâmbi numai, discret,, 
întrebăndu-se ingândui: de ce Mateiu 
rise așa de tare ?

— Călătoreai prin depărtări, amice ?
El se înroși, puse ocini în pământ și 

răspundă.
Nicu, dându’și seama de cauză, spre 

încurcătură, se adresă Lidiei :
— Ești bună, surioară, să duci mamei părerea mea ?
— Da, Nicule...
Se plecă ușor lui Matciu și cși. îndată, Matciu șezu 

și’și puse capul între mâini.
Nicu îl privi lung, în tăcere. Făcuse descoperirea, 

atunci abca,— dar se mira că om de tăria fizică a 
lui Mateiu, de veselia și cutezarea lui, era atât de 
slab și se pierdea atât de mult, — fiindcă iubea ..

Se hotăra insă a- se face că nu ghicise nimic, și 
fiindcă Gestiunea unui asemenea simțimânt era de
licată, și fiindcă Lidia eră prea mică încă de etate.

Bădilă se ridică cu chipul foarte turburat.
— Nu mă simt bine, zise el cu accent de adevăr... 

Nu crezi dumneata, Nicule, că ar fi bine să nu merg 
la Gordin?

— După cum te simți, Mateiu dragă. Să amânăm 
pe mâine atunci înțelegerea în privința plecărei tale 
la Jiu.

— Da, pe mâine. La-revedere...
— La-revedere. Te voiu scuza eu
— Bine zici; fă-o.
Si se porni, foarte trist...
— Ei, dar el sufere... își zise Nicu. Ce’și va fi în

chipuind, bietul Mateiu?... Trebue să mă gândesc... 
Am să mă sfătuesc și cu mama... O I amorul acesta!...

Si deodată gândul i se opri la d-șoara Lemenyi...
Nu o văzuse încă, nu o cunoștea, și totuși din ziua ’ 

când știa că arhitectul avea o fată, un simțimânt ne
definit îl cuprinse: eră un fel de nerăbdare, un fel 
de neliniște care se urma, mai accentuată, de când 
aflase că proprietarul Gordinului se așezase la moșie.

Ce însemna, și la el, schimbarea aceasta ? Cel puțin
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In întredeschizătura a două coline ce se îmbinau, 
alcătuind un are, se ridica, pe un șes nu prea nalt, 
casa proprietății Gordinul.

Casa era de înfățișare simplă, dar din greu , clădită, 
cu ziduri groase, cu ferestre mici, eu aeoperemântul 
nalt cu șiță înnegrită de timp, — casă boercască de 
odinioară, — eu încăperi mari și de ajuns pentru căs
nicia unei familii numeroase.

Eră și singura clădire în stare bună, în mijlocul 
unor dependințe de zid și de lemn, mai toate aproape 
dărăpănate.

Mulți pomi roditori, închipuind grădină, dar ajunsă 
in sălbătăeie.

Locul acesta trebue să se fi înfățișat însă, pe tim
pul verei in chip plăcut ca priveliște, însuflețit de 
verdeața colinelor și de frunzișul pomilor deși.

Acum, cu îmbrăcămintea de iarnă, se ivea trist, cu 
toată mișcarea ce era in curtea vastă.
Lemenyi mobilase numai aripa din dreapta, pe care 
o găsise mai curată, și o făcuse de locuit.

Podeala dispărea sub preșuri groase, prin săli, subt 
covoare prin odăi. Păreții, văruiți de curând, se mi
rau, de sigur, de mulțimea tablourilor de preț, a o- 
glinzilor mari și a feluritelor obiecte de bronz, de por
țelanuri scumpe, de lemn cu sculptură măeastră.

Acestea, ca și anume obiecte de mobilă, arătau pro- 
venința din timpuri mai vechi, lucruri oprite și păs
trate cu religiositate din o bogăție trecută, din altă 
țară cu alte moravuri. Era în ele ceva străin de felul 
podoabelor celor mai scumpe chiar, ce înconjurau viața 
românească.

Mulțimea de arme din camera de lucru a bătrânului

la Matern eră deja iubirea pentru Lidia, pe care o 
văzuse.

Cu el însă ce eră ?
I se părea că el nu eră omul să se plece numai 

de cât îndemnului inimei și ca dovadă își da începutul 
de simțimânt din iarna ce trecuse, rămas numai ca 
amintire acum.
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străduiseră o

co-

Uemenyi avea mai de grabă înfățișarea unor tro
fee din timpuri răsboinice.

Biblioteca, în patru dulapuri cari acopereau în în
tregime păreții, plină de cărți cu tipăritură veche, îți 
insuflă, curiozitate și par’că respect...

Cine știe câte minți superioare se 
viată întreagă spre a’și grămădi intre câte două scoarțe 
comori de știință, multe uitate, multe întrecute, multe 
schimbate în însăși esența lor !

Câți martiri, și câți învingători glorioși ; câți cute
zători de geniu, neințeleși; câți făuritori de ehimere 
pe atunci, in diferite epoce de transiți.ne, azi reeu- 
noscuți ea intemeetori ai unor vaste laboratorii de 
experimentare și de statornicire a adevărurilor ne
peri toare

Și toate acestea stăteau închise ca niște taine, rin- 
duite în cripte, cu câte un număr de ordine ce 
respundea altor numere dintr’un catalog !

Bătrânul ținuse a’și aduce aici, in locuința ultimi
lor lui ani de viață, ceea ce fusese odinioară mândria 
vieței lui de aristrocrat, studios poate, vanitos poate, 
deprins însă cu lux deosebit, cu decorul în care unor 
oameni le place să pară și ceea ce nu sunt in reali
tate, uri totuși să pară, chiar dacă sunt.

Bătrânul Matias Lemenyi e nalt ca și fiul său, cu 
fața mare, ovală, încadrată cu o barbă deasă albă, de 
tot albă. Umbletul îi este încă drept, căutătura pă
trunzătoare, mândră, energică, râsul disprețuitor chiar 
când cuvântul ii este politicos; înfățișarea celui o- 
bicinuit să comande altora și să întâmpine capete ple
cate ori atitudini ce-i mulțumesc vanitatea, chiar când 
împrejurările de azi îi c.ereau moderațiune, blândețe, 
compătimire.

Față cu fiul său chiar, îi plăcea să fie autoritar, și 
fiul acesta, dintr’un simțimânt ce s’ar putea numi de 
pietate, ii lăsa ilusiunea deplină, cu toate că făcea la 
urmă după voința sa.

Aveâ și el doară acelaș spirit de dominațiune; vi
ața însă în o țară streină ce se dezbrăcase de privi
legiile nobleței de neam și împrejurarea că trebuia
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să’și câștige cu munca o existență, ii modificase felul 
de-a fi, în aparență.

Eră apoi, un pasionat ascuns, violent.
Tatăl și fiul rămăseseră încă, în mijlocul societății 

românești, tot streini ce nu se asimilează, copii ai 
Patriei lor către care le sbura statornic gândul. Ei 
urmăreau fiecare mișcare de-acolo și inima le bătea 
pentru fiece manifestațiunc isbutită în sensul ideilor 
lor.

Intre bătrân și fiul său nu eră în totdeauna since
ritate de gândire, mai ales pe terenul politicei din 
Patria lor; deosebirea totuși nu eră în fond, ci în 
modul de a se cârmui o acțiune și de a se ajunge la 
ideal.

Bătrânul eră revoluționarul cutezător; fiul, revo
luționarul diplomat, crescut in școala iesuitieă. Unul 
voia să tacă și să facă; cel-l-alt să înoade, să încurce, 
să desbine cu finețe, să ajungă prin înconjururi di
bace și să dea loviturile numai când vrășmașul n’ar 
fi mai putut să se ridice.

O singură legătură îi unea pe față, într’un simți- 
mânt unic de egalitate aproape perfectă ca vederi: 
iubirea pentru lulia și felul de creștere și de pregătire 
pentru viață.

Bătrânul, eră față cu copila mai duios și mai er- 
tător ca o mamă. Dragostea din prima lui tinerețe 
pentru aceea ce îi fusese soție, plină de preveniri de
licate, de cuvinte dulci, se întorsese și se revărsase 
asupra luliei.

Tatăl ei, puțin mai sever, finea totdeauna prin a- 
ceeași pornire ea și bătrânul.

De-aceea lulia crescuse răsfățată, dar și deprinsă 
a nu trece de margini supărătoare.

Chiar când ținea să biruiască vr’o împotrivire a pă
rinților, alerga la răbdare, întrebuința drăgălășia și 
măgulirea. Avea din diplomația tatălui și știa cum să 
se folosească de iubirea amândurora pentru ea.

L n lucru nu moștenise de la ei: mândria de neam; 
moștenise insă de la mamă-sa bunătatea inimii și a- 
cel tainic Îndemn de devotament și de sacrificiu care 
dau tărie ființei morale.
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Bătrânul nu voise să aibă nici o legătura de prie
tenie, bizuindu-se pe propriile sale euncștinți și pu
teri pentru începutul ce aven de Întreprins, ca pro
prietar agricultor.

1'iul isbutisc însă a’l face să primească contrariul.
Eră nevoe să cunoască oameni și împrejurările lo

cale, spre a incepe bine, spre a se folosi de slăbiciunile 
altora ori chiar spre a împrumuta ce aveau bun și a 
le da luptă strânsă pe terenul lor propriu, din principiul 
de concurență, sigur de biruință.

Uin asemenea îndemn îi fusese visita la Nicu Co- 
smin, mai ales că culesese în privința lui câteva lă
muriri care îl și intrigaseră întru câtva.

Impresiunea ce-i făcuse insă Maria Cosmin, îl ho

Naltă, bine făcută, mlădioasă, plină de sănătate și 
de veselie drăgălașă, întrunea frumusețea viguroasă a 
unui neam ce nu ’și-a sleit puterea, cu frumusețea 
energică a însușirilor sufletești care împrăștie lumina  
seninătăței pe întreaga ființă.

In ochii ei albaștri ca cerul de vară, umbriți do 
gene lungi negre, eră totuși o dtdee visare fără, me
lancolie, și aceasta îi făcea mai puțin aspre trăsurile 
prea energice ale feței.

Adevărata frumusețe eră însă, părul d’un negru pu
ternic, cu luciri ce păreau unde albăstrii, lung și des. 
podoabă bogată, caro o prindea nespus de mult.

Râsul nu-i crâ în de-ajuns de grațios: amintea poale 
ceva din pornirea disprețuitoare a râsului bătrânului, 
dar gingășia privirci îndulcea nuanța aceasta.

întreagă ei înfățișare chinină numai decât privirea 
și înrâurii puternic luarea aminte.

Fără să fi fost dorința ci intimă de a domina, por- 
nia totuși din ființa ei acel subtil fluid de dominați- 
unc, de care nu se pot apăra unii bărbați.

Adesea ori cei mai tari, de-o organizațiunc robustă, 
plini de voință, bine întocmiți din punctul de vedere 
moral și intelectualicesc, rămân fascinați și primesc 
puterea dominatoare, în chip fatal, a mior asemenea 
frumuseți ce cs din rândul comun.
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fizicește îl înrâurise in-

Betrânul ' Malias Lemenyi aștepta vizita familiei 
Cosmin, făr’a-i da însemnătatea ce părea că-i dă 
Arpad; domnișoara lulia Lemenyi, cu o curiozitate 
liniștită, mai să-i zici indiferență: tatăl seu intr'adins 
nu-i vorbise nimic. Voia sa citească in ochii fie-si 
impresiunea primului moment și apoi s'o asculte spu- 
nandu-și părerea asupra Măriei Cosmin... Mult ar fi

tărâse și pentru prietenia mai de aproape cu familia 
aceasta.

Luptător numai pentru existență, — și luptător cu 
noroc, cu singura parte de suflet: iubirea pentru .fică- 
sa, — uitase de ani întregi partea, proprie fiecărui om, 
de simțire intimă.

Această energie, în ființa lui robustă, nu se cheltu- 
isc, ori cum și ori când. Iubitor de frumuseți deose
bite, știa să aștepte, să le aleagă. In voluptatea lui 
eră și simțul estetic.

La etatea lui de patruzeci și cinci de ani se simți 
deodată pasionatul. înrâurit cu totul, amețit. Vcehea-i 
fire să reaprindea.

Totuși Maria Cosmin nu 
tâiu.

Această fcinee cc i-se ivise numai ca mamă, su
blimă în iubirea ei pentru copii, mare în înțelepciunea 
și. in xirlutea ei. îi lovise sufletul, îl sguduise din a- 
morțirea de cincisprezece ani de regrete și de amintiri, 
îl făcuse sa ridice fruntea cu bărbăție de cuceritor, 
dar și cu sfioșie, cu temere, cu neîncredere, simțiri 
cc nu pot lipsi Lirei sentimentale îndelungînnăbușită.

Da, Arpad Lemenyi, care iubise în tinerețea lui o 
frumusețe blândă și sfioasă pe care o dominase, simți 
din intaea clipa o nouă iubire pentru o frumusețe și o 
inteligenta Iară pereche, ajunsă la maturitate, dar de 
oare își închipuia ea ’i-ar fi putut face încă fericirea.

Și de asemenea frumusețe, cc nu mai intâlnisc, 
se vedea pe cale de a fi dominat.

Totuși, prudența și o cercetare amănunțită a vietci 
ferocei acesteea, i se impuneau ; răbdarea și o Îngrijită 
dpminațiunc de sine trebuiau sa fie mesura pașilor lui.
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dat ca și fie-sa să rămână subt o înrâurire puternică; 
s’ar fi simțit și mai îndreptățit să aibă pentru acea 
femee pornirea ce începuse a avea.

De-aceea, când auzi sunetul clopoțeilor unei sănii, 
se înfipse in dreptul ferestrei să-i priviască sosirea.

Aproape se repeta aceeași situațiune : tot de la fe
reastră îi privise sosirea, fiul Măriei Cosmin, cu o 
neliniște tainică, întocmai ca și cum ar fi presimțit 
apropierea unei misterioase cauze cu efecte grave, 
în viitor.

Deosebirea era că Lemenyi se înfățișa lui Nicu 
Cosmin, ca un ce necunoscut, pe când Maria Cosmin 
se înfățișa lui Arpad, sosindu-i în casă, ca oaspe dorit 
și de temut, ca un mister întrevăzut, aducându-i și 
o speranță par’că, dar și sdruncinul unei lupte ce 
putea să-i fie fatală.

Arpad Lemenyi, pe deplin domn pe sine, prin o 
silință vitejească,—se ivi în cadrul intrării și primi 
pe oaspeți cu perfecta'curtenie a omului de lume.

In salon așteptau bătrânul și lulia, ea, gătita cu 
simplitate, dar cu bun gust.

Ori că nu eră lumină în de-ajuns, ori că unele 
inimi nu’și găsesc de-odată înfrățirea numai pe calea 
ochilor, nici Nicu Cosmin nu tresări la vederea pu
ternicei frumuseți a luliei, nici lulia, la vederea plă
cutei și deschisei figuri a lui Nicu...

Am putea spune că Nicu fusese mai degrabă im
presionat de înfățișarea bătrânului Lemenyi, deopotrivă 
cu mumă-sa.

Nu tot așa cu Lidia. Ea numai decât se simți 
atrasă către lulia și aceeași simpatie o alipi pe aceasta 
de Lidia.

Astfel, după scurtă trecere de timp, se alcătuită 
două grupuri: Lidia și lulia, de-oparte, pornite intru 
a se cunoaște cât mai degrabă; bătrânul Lemenyi, 
fiu-seu, Maria Cosmin și fiul ei.

Bătrânul, adânc cunoscător al oamenilor, prin firea 
lui și prin experiență, ajunse curând la cunoștința 
caracterului doamnei Cosmin, din convorbirea bine 
adusă de el pe tărâmul filosofiei sociale...
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Arpad vgzu cit de o cam dată nu avea rol și al
cătui cu Nicu al treilea grop, pe tărâmul Gestiunilor 
agricole...

Așa pe nesimțite lumina se tot coborî treptat către 
amurg, până ce lulia, cea dintâi, fără să turbure dis- 
cuțiunilc celor două grupuri, aprinse, cu ajutorul 
Ijidiei, o lampă și câteva lumânări de pe mese...

Convorbirile se urmară încă o bucată de timp.
Ea și Lidia erau mai în umbră, Nicu Cosmin venea 

chiar în bălaia luminei lămpei...
De-odată privirea luliei fu chiămat.ă asupra figurei 

așa de mult ziditoare a tânărului...
Ceva nou, ce nu se poate numi, păru a i se ivi 

atunci de’naintoa ochilor... O căldură puternică se 
ridică din adâncul ființi sale și-i înfierbântă obrajii, 
colorându-i-i.

Lidia ii vorbea și râdea, copilăroasă, veselă, aproape 
fericită de neașteptata prietenie ce se impunea sufle
tului ei; lulia o asculta și-i răspundea, încă în de- 
ajuns de atentă, dar subt imboldul de neîmpotrivit 
al unui dor de-a se pătrunde bine de figura tânărului, 
de firea lui, de armonia dintre inteligența și înfăți
șarea lui...

începea să fie par'că ceva preursit pentru ea... Câte 
chipuri nu întâlnise, câte expresiuni de surprindere 
măgulitoare în care intra admirațiunea pentru fru
musețea ei, de care ’și da seama; și totuși, nici o sen- 
zațiime de mândrie, de plăcere pentru ea, de recunoș
tință oare-cum și de îndemn să răspundă întru eât-va 
acelor semne.

Indiferentă trecea în mijlocul privirilor și’n timpul 
danțului avea numai senzațiunea mulțumirii ce-i da 
jocul, fără nici un raport la dănțuitor, ori care ar fi 
fost el.

Și acum, fără să fi vezut la tânărul acesta nici un 
semn încă de înrâurire, fără voe se ducea către el, 
prin o discretă dar stăruitoare observațiune, pe calea 
privirilor furișe cei arunca foarte adese ori.

Era ca o obsesiune.
Lidia, cu deșteptăciunea ci vie, de și acoperită de



76

porniri copilăroase,— prinse de veste și zâmbi mai 
mult în sine...

Încă copil, dar deja înrâurită de pornirea către 
iubire, instinctiv mai mult, de cât să ’și-o fi spus, — 
făcu o repede apropiere între ce simțise când vi-zusc 
pe Matei Bădilă, și intre ce putea lulia simți, văzând 
pe Nicu...

Pe necugetate dar începu să-i vorbească luliei de 
frățiorul pe care ’l iubea și'l respecta, — și de sigur 
că nu putea fi pentru lulia mai plăcută vorbire de 
cât aceasta.

Spusele Lidiei le raporta la figura tânărului și 
astfel se făcea în sufletul ei convingerea asupra ar
moniei ce căutase întâi s’așeze numai din ochi, intre 
inteligența și înfățișarea lui.

Aducerea ceaiului ii strânse pe toți in jurul mesei 
mari rotunde.

Acum fu rândul lui Nicu Cosmin.
lulia servea, lulia eră în bătaea luminei, iar in 

oglindă, de’nnapoea ei, se restrângeau mișcările ci 
grațioase și frumusețea armonioasă a corpului ei...

Cu surprindere începu și Nicu s'o priviască, pândit 
de d-na Cosmin insă, tot pe atât de surprinsă și ea 
de asemenea energică frumusețe.

Era ca o descoperire neașteptată pentru amândoi, 
lulia, după ce împărți tuturora paharele, — puse in 

zarfuri grele de argint,—se așeză la locu-i, își aruncă 
privirea la Nicu, adâncă și galeșă din ochii ei mari 
catifelați, — și întâlni privirea plină de-o tainică ad- 
mirațiune a tânărului...

Acela? fior îi străbătu, aceeași scântee trecu prin 
corpul lor, aceeași simțire le uni inimile pe firul fatal 
care se rupe numai odată cu viața.

D na Cosmin, printr’un efect misterios al unei cauze 
de natură și sufletească, și fizică, simți tot în acelaș 
timp cutremurul prin care fiul său intră în o nouă 
viață.

înțelegea pe Nicu, pentru el; înțelegea pe lulia 
pentru simțimântul ce o pornia către fiul ei; i sclipiri
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nici o anume pregătire,—în chip preursit.

*) Vezi „Strein in Țara lui" voi. I.

despărțiră, in chipul cel mai

Rămânea tainică intre ele, apropierea ee se făcuse 
intre unii din membrii lor.

Viitorul le aparținea in comun, fără voea lor, fără

de suflet copila aceasta, fiindcă sc alipia de sufletul 
fiului ei.

Și cu mintea, din iuțeala amețitoare a gândului, se 
văzu de odată la Măinești, cu douăzeci și patiu de 
ani in urmă, în chiar clipa când, tot ca lulia, se le
gase pe viață de marele ei maestru... *)

Elementul infinit al vieței are, pe pământ, in ome
nire, o singură putere creatoare : iubirea.

Simțimânt etern și neschimbător, își schimbă nu
mai locul de acțiune, trecându-1 din om în om, dela 
ființă la altă ființă.

Este și va fi, cât timp este și va fi vieala....
In întâmplările obicinuite, abia dacă i se ia seama 

și aceasta fiindcă e prea firesc, prea de neinlătural.
In povestirea vieților omenești, pornită din obser- 

vațiune și condusă pe temeiul experimentării, iubirea 
răsare cea dintâiu de subt pana scriitorului, alcătuind 
cei mai însemnat mobil in zugrăvirea caracterelor.

După cum știe să iubiascâ cineva, se înfățișează și 
in celelalte acțiuni ale vieții, și astfel i se determină 
caracterul.

Simțimânt puternic, el singurul, dă naștere, celor
lalte întâmplări din viață: și totuși, din el, lumină 
infrățitoare și scumpă, dătătoare de emoțiuni curate 
și înălțătoare, pornesc, printr’o ciudată inacțiune, o 
mulțime de resimțimânte și de patimi dăunătoare...

Fără el nu ar putea fi alcătuire scrisă, precum nu 
ar putea fi alcătuirea vieței universale.

N’aș merge prea departe dacă aș zice că alipirea 
corpurilor metalice și pietroase, este tot o iubire, trans
formată, potrivită naturii acestor corpuri.

Cele două familii se 
prietenos.
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IX

bună de dat la casa ei?

nu fie de ma
ca s’o vadă

Pe-o linie mărginașii a Brăhășeștilor era căsuța să
răcăcioasă a Ini Trimiraș, unul din cei șeapte dela 
sfătuirea din cârciuma lui Vișoiu.

Trimiraș c om scurt, subțiratec, lipsit par’că desu- 
llet, așa de puțintel se arătă în toate treburile lui.

Cât s’ar fi Îndemnat și el să facă cum făcuse aproape 
obștia satului, nu avea vlaga, De-aceea urmă să tră
iască în lipsă. în necurăție.

Nu știu ce l’ar fi putut sgudui din asemenea stare 
■de plâns.

Avea o vorbă, a-lui:
— Sărăcia, 'mi-o bate vântul din toate părțile.
Ar fi însemnat par’că, vorba aceasta, că el își da 

seama că rău era cum era cu el.
Totuși, se prindea mai de grabă să rămână cum 

era și să se lipiască de cei șeasc nemulțumiți. sprea 
se împotrivi propășirii celorlalți....

Firește că împotrivirea lui. ca și a celorlalți șase, 
nu turbură cumpănirea obștiei; era însă o notă de 
nelămurit, urâcioasă, in bunul mers al treburilor 
■obștești.

In dimineața aceasta de Decembrie, își tot potrivea 
din umeri gheba pe spate, în dreptul ușei, între gân
dul să se ducă,—dar unde ? și gândul să stea acasă,— 
dar pentru ce ?

Pavel, fiu-său, mocnia și el într’un colț, tremurând 
de frig, turburat de un cuget ce nu i se mai deslipiâ 
de suflet.

De când se duseseră mumă-sa și tată-său la Ilie
Ion Todea să deschidă vorba de încuscrire, el nu mai 
■era om întreg.

Ilie Ion' Todea cam strâmbase din nas și dăduse a 
înțelege lui Trimiraș că încă nu era Catrina de mă
ritat...

Auzi 1 fată de douăzeci de ani și să 
ritat 1 Ce ? ori așteptau Paștele calului
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spatele ele

cu

’mi-oiu putea face eu cuib ?
cu, mă...

, nu-i mai calci în bătătură ?
— E-alunecuș al dracului, mă, și n’am potcoave la 

aste rupturi...
— Pune opincile... taică...
— De le-aș mai avea...
— Ba nu zău... ia lasă gluma... și fă-te într'acolo...

ori îmi iau lumea in cap...
— Lumea ’n cap?... întrebă bătrânul.
Iși potrivi iar gheba, cătâ să prindă bine înțelesul

— Dar n’are decât să nu-i dea nici frântă, Catrinei...
— Să nu-i dea, dacă-i așa...
— Ori nu '---------“!U 9
— De I știu
— Vorba-i,

Nu; era altă aea în traistă; acuma iși dăduse el 
seama, că prost nu era. LI deșteptase doar regimen
tul, iar mai ales traiul de ordonanță îi dădusi? unele 
viclenii și anume priceperi.

Casă de ofițer, casă de boer; și câte nu se văd in 
o casă boerească !...

Vorbă ascunsă, cu înțeles drept era aceasta, la Ilie 
Ion Todea; știau sărăcia casei lor și pentru asta nu’l 
voiau ginere...

Și ofta din greu, bietul Pavel, cu inima ruptă după 
Catrina.

S'ar fi făcut în patru, in opt, în douăsprezece bu
căți, s’o vadă pe Catrina că se dă în vânt după el... 
Dar.de unde!... Catrina nici își oprise ochii la el, 
măcar o clipă, așa, într’o doară!...

Dacă văzu pe tată-său că vrea să plece, îi grăi, 
din colțul unde’l frământa mâhnirea:

— Măre, taică, nu m’ăi ascultă o țiră?
. Trimiraș se uită la el lung, par’că să’l asculte, 

parc’ă nu.
— Cam la ce să te-aseult, adecă ?
Pavel se urni și veni să se sprijine cu 

ușa crăpată și lipită cu fâșii de hârtie.
— Păi, măi taică, eaca, ce mai zici de vorba 

Ilie Ion Todea?
— A-ha, cu Todea ?... Păi ce să zic... Todea s'a 

cuprins bine... ml...

Dar.de
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ești

o vorbă 
avea să fio

vorbei, din ochii lui Pavel, bătuți de mâhnire, și 
rosti :

— M’oiu duce....
Deschise ușa și o porni... cu capul intre umeri.
Pavel eși să i se uite pe armă, Par’că’l bucură 

ceva, par’eă’l apăsa și greutatea neodihnei.
S’ar fi vrut lângă tată-său, să zică și el 

lui Todea, să afle încai mai degrabă ce r.v. 
eu dragostea lui...

Plouase de eu noapte, apoi trecuse dela moină la 
îngheț și poleiul sclipiri întins, la soare, ca o fațade 
oglindă...

Din mormanul de gunoiu din curtea vecinului eșiâ 
abur.

Flăcăul casei ducea boii la adăpat, — și erau voi
nici boii vecinului, grași, curați...

Ia așa să aibă și el!... Ar avea, dacă l’ar vrcâCa- 
trina, căci ce n’ar face, ca să-i aibă 1...

S’ar împrumută dela casa de economii a obștiei, 
și-ar cumpără o păreche de boi și s’ar plăti cu munca...

Pe neștiute eși pe poartă... Eaeă al doilea flăcău 
al vecinului, eșiâ pe poartă, și el...

— Bună dimineața, Pavele...
— Bună. Da und’t’eci ?
— La casa de economie, că sunt de rând cu săp

tămâna să țiu socotelile.
— Măre, bine că’mi eșiși in cale, ca norocul... Cum 

aș face să mă împrumut și eu pentru o păreche de 
boi, că ’mi-aș închipui cu car ?...

— De, Pavele, n’ar fi greu; numai dumneata n’ai 
casă de-opartc, n’ai pământ al dumitale,—și nu ești 
măcar în tovărășie...

■— Abia căzuiu dela oaste, mă Tudore.
— E drept... S’ar putea să se împrumute neică 

Triiniraș pentru dumneata, că puțin lucru are, dar tot 
să chiamă că are ceva.

Și începură a păși împreună.
— Aș vrea, măi Tudore... să mă statornicesc... Eaca, 

dumitale îmi vine să-ți spuiu ce am pe suflet... Mi-i
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De mult timp nu mai ciilcasc Ilie Ion Todea pra
gul porții lui Marin. In dimineața aceasta, dup’o vorbă 
din ajun, în treacăt, eacă’l să făcu în curtea văru’-său.

Cum îl văzu, Marin eși din casă și’l imbiâ inlăuntru.
— Da las’ că nu suntem gândaci de mătase să 

stăm numa’ la căldură, îi grăi Ilie, cu râs frățesc pe 
gură.

dragă Catrina lui 'Podea, și... am mânat pe taica s’o 
pețiască...

— Eaea taci! Dar bine, măi Pavele, oare nu știi, 
că... Dar dacă nu știi, de ce ’ți-aș mai spune... să nu 
zici cumva c’am făcut-o într’adins ?...

Pavel holbă la Tudor degrabă părechea lui de ochi, 
mari, plini de nedumerire, de teamă par’eă.

Spune, Tudore... Ori se uită Catrina la altul?
Si glasul i se făcu nod in gât.
— Apoi, Pavele mă, s’a svonit între flăcăi că ar 

fi potrivire din ochi între Catrina și domnul Mirilă 
Ganea...

— Nu mai spune !...
Și bietul Pavel stătu locului stană de piatră...
— Lite că’mi face semn neică Vițan, logofătul... 

Cu el am de socotit azi... Te las cu bine, Pavele...
Și flăcăul o luă repede la picior.
Lui Pavel par’că-i se învăluise pe de’naintea ochi

lor ; gândul i se oprise pe loc și el tot par’eă se a- 
fundâ într’un adânc de prăpaste... Nu știu ce stavilă... 
cam în chip de munte, i se făcea in față șj-i tăia 
calea...

într’un târziu își dădu una peste căciulă, de i se 
înfundă până pe ochi și nunjai atunci își răsuci tru
pul și o lua înapoi, către casă, ca uri lunatec.

Puternică pornire de ură,-de mânie îi clocotea în 
suflet, și gândul, desțelenit, începu a’i urlă ca furtuna 
care se isbește de stavile.

— Domnul Ganea!... Cum de nu’l avea în cale !...
Cum ’i-ar mai răsuci gâtul!... Dar și Catrina !...
Și nu mai știa, dragostea îl mai munciâ împotriva 

ei ori vr’o ură la fel de mistuitoare....
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•— Dacă-i așa, eacă ne-om rezemă de aste uluec 
și-om da gurilor de tors... ii răspunse Marin cu glas 
de hnbunare.

Se sprijiniră de gardul curiei din spre livadă, cu 
soarele ’n față.

De pe copaci .Ic picura din când in când câte o 
 floare de ger, pe căciulă ori pe cojoc.

Pe de ’nainte le treceau găinile eșite târziu, din 
cotețul rău făcut în pământ, și cocoșul, din urmă, 
pășind trufaș, par’că le-ar fi fost păzitor...

Un curcan par’că se înecă cu nuci înghițite strâmb, 
așa mișcă din cap și tremură din gușa lăsată in jos.

Vrăbiile sburau din copac în copac, cete vesele și 
limbute, apoi, după ce păreau înțelese, ca ploaia aco- 
periau câte-o bucată de loc, sărind ușor, căutând de 
mâncare pe alunecușul pe care erau numai sclipiri 
de lumină.

Doi câni, făcuți colac pe niște pac aruncate din 
grajd, cu boturile sub câte un șold, își făceau căldură 
singuri și, cu urechile pleoștite, doriniau...

Era-liniște in depărtări și puținele sgomote din 
preajmă nu o turburau in adânca ci desfășurare.

— De ce fusese cri vorba durnitale, în treacăt, vere 
llie ? întrebă Marin.

— Măre, de mult mc batea un gând: numa’ vezi 
că alt-ceva c omul singur, la o faptă, și alt-ceva 
sunt doi...

— Lucru sfânt, vere llie: „unde’s doi puterea 
crește”... Nu știi vorba?

— Tocmai fiind-c’o știam, cătam omul și' nu vream 
să’l caut pe de-parte.

— Apoi, de-aproape vere, mai degrabă ivine și 
necaz și mulțumire...

— Vorba durnitale. Vezuși ce mai grădină de pomi 
făcu învățătorul ?..

— Ei!
— Dac’am face și noi una, tovărășie, că mai loc 

bun ce-avem !.. Singur, n’aș fi avut de-ajuns numa' 
eu: amândoi, am avea cât trebue... După socoteala 
mea, știi c’am putea pune peste o mie de pomi ?

— Măre, par’că m’ai ispiti... Dar ce fel de pomet
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- Merilor le merge bine nevoc mare, după cum 
îmi spuse domnul Mirilă... Dar, firește că n’o să 
punem numai meri, mai va și vișini, mai va și pruni... 
mai va și mai ales nuci...

— Tocmai de pruni eră să zic și eu ; că domnul 
■Cosmin, nu știi? a făcut ..pepinieră" de pueți și la 
toamna viitoare le vine rândul de. resădire...

— Știu, vere Marine... Negreșit c’o să punem și 
pruni... Planul este să alcătuim cu toții livezi ca să 
facem țuică și uscătorie de prunc... Noi, vorba e, să 
avem și alte roade... Pe urmă, printre pomi le prinde 
bine stupilor... Dealurile noastre sunt numai fâneață 
înflorită, vara... Mai loc priincios albinelor!.. Și mierea 
aduce câștig, vere... Aduce câștig apoi, ceara...

— Bun gând, Uie, bun gând...
— Unde pui că muerei mele i-a abătut să crească 

gândaci... Hai și le-om întovărăși, pe-a ta și pe-a 
mea, să facă borangic, să aibă și ele câștigul lor...

— Hai și le-om pune la muncă...
— Ia să plănuint locul, vere Marine.
— Să-l plănuim.
Trecură pe costișă și începură a’l mesura cu ochii, 

tăcuți. Ilic mesura numai cu gândul trebei; Marin, 
întâlni mușuroaele pe linia dreaptă a coborâșului, și 
i se întunecă chipul: ele îi aduceau înainte cele cinci 
pogoane luate do Ilie. Altă dată nu erau afurisitele 
de mușuroae... că locurile lui se întindeau până la 
gardul de nițele care înnegria mai departe...

Ilie nu trăsese gard și colea, ci răsărise mușuroae... 
Și dincolo de ele începea locul care fusese al lui!.. 
■ Dând cu ochii de Ilie că era lângă el, i se năluci 
altă zi, când tot lângă el era Ilie după câștigul 
procesului...

Mânia veche i se răscoli în suflet și-i puse în ochi 
căutături înăsprite...

Nu! nu putea să uite cele 5 pogoane!
— Uite, vezi Marine?.. Cinci pogoane eu, din gard 

până în mușuroae, cinei, dumneata, de la mușuroae 
încoa...

— Și dumneata mai rămâi cu încă zece, iar eu 
numai cu cinci... răspunse el cu glas tăios...
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In poarta casei, Hie întâlni pe Trimiraș, tot potri- 
vindu-și din umeri gheba...

Ilie cătă la Marin cu mirare... Pace să-i fi dat prin 
gând că lui Marin în veniseră iar toanele vechi!

— Apoi, vere, grăi el cu sfioșie, cc-a fost, a iost...
— A fost, nu zic ba; dar de ce să fi fost? tCs- 

punse restit... "
Și-i aținti căutătură întunecoasă de mânie...
— Eu socoteam, me-Marine, că nc-am împăcat 

de-al binelea...
— De-al binelea... a fi... Vorba-i, că nu uită omul 

lesne...
— Dacă ți-aș fi făcut vr’un rău, Marine, nu zic...
— Cum, nu ’mi-ai făcut rău ? Adecă îi fi zicând 

că ’mi-ai făcut, bine, hai ? și se închipui a râde 
căinește.

— Dar nu eră dreptatea mea mă Marine ?
•— Dreptate! Eu le stăpânisem, erau ale inele. De 

unde dreptate!..
Și, înfierbântându-se, își ieși din fire, și începu să 

mustre pe Ilie până ajunse la curată ceartă...
— Dacă ți-e vorba așa, Marine, îi răspunse Ilie, 

rămas bun : nici frăție cu dumneata, nici tovărășie... 
dacă nu-i chip de uitat...

— Da du-te pustiului, îi strigă eu mânie crescută.
Și Ilie începu să Simtă jar în trup... Mai stăpân 

însă pe el, se îndreptă spre portiță...
— Incai daca ’mi-ai fi lăsat măcar doue și jumă

tate din ele... strigă Marin...
— Și dumneata să fii cu șapte și jumătate... Bine 

socotești pe spatele altuia... vere Marine...
— Socotesc omenește, dar nu pentru boi...
— Ia tacă’ți gura, Marine, că apoi...
— C’apoi ce ? Ia vezi să nu ajungi acasă d a 

bușele...
Ilie se înfuria, și el, ridicând glasul mai sus ; Marin, 

îl ridică peste al lui Ilie, — și, mai să se incacre.
Tot Ilie își dădu însă atunci seama că cearta nu 

eră pentru el și o croi repede acasă, petrecut de bat
jocura-lui Marin.
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Nemerise poște ceartă; curat ca țiganul, in zi de 
post, la stână... și se învârtea în loc, mai să se în
toarcă, — mai să rămână într’o doară...

Ilie, chip, se liniștise, dar nu era, firește, românul, 
în toana omului în toate apele lui.

— Bună vremea, îi glăsui Trimiraș...
— Bună vremea, neică Trimiraș...
— Cum ți’s boii, Todco?
— Bălțați, neică Trimiraș...
— Hei! boi bălțați, rea potriveală...
— Măre, dacă-i românul cu cap, o potrivește el 

bine și din bălțătură...
- Apoi dacă-i așa, nu’mi-a fi calea degeaba.

— Calea-i dupe treabă, neică Trimiraș.
— Și treaba după om... Ilie.
— Până una, alta, de ce-am tremura afară ?
— Vorba dumitale... Cam tremur, că m'a găsit 

bătrânețea când nu’mi era dor do dânsa...
Intrară in casă. Catrina isprăvise atunci de mătu

rat. Abia închisese ferestrele, așa că era răcoare.
Soba insă duduia de foc.
— Catrino fală, ia cinstește pe neică Trimiraș c’un 

rachiu...
Catrina ascultă, dar nu toemai cu tragere de inimă 

pentru cinste, fiind-că bănuia la ce mai venise bă
trânul.

— Eacă-ne numai noi,' neică Trimiraș; ia spune 
cum ii vremea-pe la dumneavoastră.?

— Dă în vară cu inima; amenință a iarnă grea, 
cu alte nevoi...

— D’apoi că, nici toate ale inimii!..
— La bătrânețe, Todeo; la tinerețe, ia. întoarce 

ochii Înapoi și-apoi zi, ca pentru dumneata...
— Eu... ’mi-am trăit traiul...
— Nu ca mine; dar flăcăul meu nu ’și-l’a trăit nici 

cât dumneata...
— Ii e gândul la însurătoare... hai ?
— Eaca o spuseși.
— Da par'că ne lămurisem o țâră...
— A fi fost. Omu, de, se mai chibzueștc și atunci 

vede de două ori.
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era intre CatrinaDragoste numai din căutătură 
și Mirilă.

Dar satul e cu mulți ochi, și vede pe furiș. Nu 
sunt șoapte între îndrăgostiți, și el le aude. E numai 
în inimile lor bătaea, și el o simte.

Fata frumoasă le stă tutulor flăcăilor în gând. Hora 
e locul unde se se iau la întrecere să se placă...

— Cu drept, așa-i, neică Trimiraș. Eaca și cinstea... | 
Catrina intră cu o tavă pe care aducea două țoiiiri

și două felioare de pâine.
Cătă la Ilie cuînțeles apoi se făcu nevăzută...
— Să-i zicem: eu norocire? grăi Trimiraș apucând 

un țoiu...
— Cu norocire, neică Trimiraș, fie-căruia după 

ursită...
Ciocniră și dădură țuica pe gât.
— Care va să zică, Todeo, poate să’și ia Pavel 

lumea ’n cap ?..
Si puse țoiul pe tavă, clătinând capul cu mâhnire, i
— Lumea ’n cap ?
— Eaca așa ’mi-a spus. Ii e dragă Catrina și pace !..

Eu, vorba e, sărac sunt... dar flăcăul e de seamă... și : 
s’ar potrivi cu Catrina...

— Neică Trimiraș, reu ar face Cavei să’și ia lumea’n 
cap. Că, ori unde s’ar duce, ca îh satul lui n’a fi... 
Eu, eaca, oiu întreba pe Catrina... și de ’i-a fii Pavel 
pe plac... ursit ’i-a fi.

— Fie’ți vorba in ceas bun, Todcb... Numa, știi 
dumneata... voea feti, voea tati... Cum a fi scris, Todeo. 
Chip mc duc c’o nădejde, hai ?

— Nădejdea-i de la Dumnezeu.
Trimiraș se ridică, iși potrivi gheba, dupe obiceiu

și se porni... tot friguros, tot greu la drum : hei 1 
Todea trăsese tot într’o parte, ca juncanul ne’nvei.at...

Se cunoștea că nu-i era pe vrute....
II durea inima de Pavel... Bietul flăcău n'avea 

noroc, și pace I...
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Și când fata 'și-a ales ursitul, nu Ie dă pas de-a- 
propiere. Joacă, râde... glumește, dar mâna nimănui 
n’o lasă pe la cingătoare... nici chiar pe-a ursitului 
dacă nu s’a schimbat încă vorbă intre el și ea...

Totuși bănuirca se iscă, mai ales intre flăcăi; se 
întărește, se așează. Ghicesc pe cel ursit, pe col ce 
le-o fură, dar flnd-că chip de taină stă între el și ca, 
taină păzesc și ei.

Numai când in înțelepciunea lor îl socotesc nu 
tocmai vrednic, pe norocosul ursit, de mândrețea ce 
le e și lor pe plac, dau taina pe fată și seamănă 
glume luătoarc in rîs, pe calea amândurora.

Mirilă Ganea Ie era însă drag; îl cunoșteau ca 
vrednic, și, ori cât le era unora necaz, dădeau drep
tate Catrinei, norociau pe Mirilă și Ic păstrau taina...

Vecinul lui Trimiraș, Tudor Lupu, ii spusese lui 
Pavcl că ar fi zvon intre flăcăi de-o potrivire din ochi 
intre Catrina și Mirilă, și-i spusese dintr’o pornire 
de-o clipă: firește, îi fusese ciudă că putuse năzui la 
Catrina un ..lasă-me să te lasu ca Pavcl. Și încă, în 
ce chip, năzuința lui! Voia să se însoare și hop! la 
Catrina!.. Ce neted își socotea drumul la ea! Par’c’ar 
fi fost încredințat că numai să deschidă gura, și Ca
trina era să se dea in vânt după el !..

De-aceia și Tudor ii tăiase pofta pe loc...
La casa de Economie, eacă și Mirilă Ganea, acolo.
Era la sfat cu ceilalți din comitetul tovărășiei 

pentru lăptăric.
— Fabrica de unt,—dacă vreți să-i zicem așa, e 

gata. Manca Vulpescu, meșterul venit de la Măinești, 
s’a dus kv București pentru mașinile și pentru unel
tele trebuincioase, zicea Mirilă.

— Să dea Dumnezeu s'o vedem și asta făcută 1... 
grăi Călin Todea.

— Vom vedea-o, n’aveți grijă, răspunse Mirilă... 
Domnul Bădilă s’a pornit la Jii să cerceteze dacă va 
fi chip acolo pentru desfacerea untului. Meșterul Vul- 
pescu va cerceta și el la București tot pentru desfacere...

— Dar vacile ? întrebă alt tovarăș.
— Era să viu și la ele. După sfătuirea cu mește

rul Vulpescu, domnul Cosmin a lăsat la o parte va-
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neama hotărât să vă dea vaci docile elvețiene și 
moldovenesc.

— Ei, așa !... Am auzit eu pe nuștiu care grăind 
că-i neam foarte lăptos, spuse altul.

— Nu s'a cam ținut lumea noastră de crcscerca 
unui așa neam de vaci, dar pe vremuri le mergea 
vestea, răspunse Ganea. Dar de când tata d-lui Cos- 
min a făcut din Măinești o minune, ci-că s’au apucai 
toți de crescut vite moldovenești, așa că mai toate 
satele dinprejur au de vânzare capete de vite, vaci și 
boi, de toată mândrețea.

— Apoi, firește că nu ne mai trebuc neam străin.
— Acuma, domnul Cosmin a scris la Administra

ția moșiei Măinești să strângă și să porniaseă la .Iii 
vacile câte ne trebuesc.

— Câte capete ?
— Apoi, 33 de inși din tovărășie nu au de fel. Va 

să zică, 33 odată. Cei cinci-spre-zece, cari au câte 
una, vor și ei încă câte una. Trei-zeci și trei și cu 
cinci-spre-zece fae patru-zeci și opt. I)-nul Cosmin a 
scris pentru șase-zeci, ca să mai aibă de-oparte două- 
spre-zece, de-a mai voi careva să intre in tovărășie.

— Hei, maro noroc avurăm cu domnul Cosmin ! 
grăi unul.

•— Și domnul Cosmin avu noroc, că ați fost omeni 
de înțelegere... Că, oricât să îndemne cel înțelept la 
bine, dacă nare pe cine îndemna, eacă străduință in 
deșert 1

— Așa-i, grăi Tudor care ascultase.
— Bine că veniși Tudore... Azi intri do rând la • 

Casă, nu-i așa?
— Tocmai.
— Uite actul ăsta de împrumut la Casa, pentru 

patru-zeci și opt de inși... Scrie’l pe curat și apoi dă’l 
primarului să’l intăriască.

Atunci intră Vițan, logofătul Curței.
— Bună ziua tuturora...
— Bine-ai venit, Vițane... Intri și d-ta de rând as- 

stă-zi la Casă... Uite, să’ți dau cheia și socotelile...
Și fiind-că ai treabă de Casier, te rog să faci închee- 
rea pentru împrumutul celor 48 de inși și să deschizi
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line, ci pentru dumneata...

in registru partida pentru fiecare, ca să fie lucrarea 
gata.

— Bine, domnule Ganea...
— Noi, chip- am terminat pe ziua de azi sfătuirea, 

grăi celor din comitet.
— Cu bine, domnule Mirilă...
Cam după vr’o oră, Ganea se pregătea să plece.
Tudor Lupu îl imbiâ de-oparte, cu căutătură zi- 

cătoare.
— Co-i, Tudore?
— Ce să fie, domnule Ganea... iartă, rogu-te, dar 

ara să’ți spuiu o vorbă...
— Spune fără sfioșie, Tudore.
— Chip, nu-i pentru mine, ci pentru dumneata... 

și uite... par’că nu mi-e la îndemână...
— Ori-cum, spune.
— Nu ini-i lua în nume de rău?
— Doamne ferește...
Tudor se mai codi o clipă, apoi cu oare-care rușine :
— Știi că Trimiraș, s’a dus la llie Ion Todea să 

pețiască pe fii-sa pentru Pavcl al lui ?
— Si de ce’mi-o spui mie asta, Tudore? întrebă 

Mirilă cu liniște și fără supărare.
— Apoi... fiind-că flăcăii toți șoptesc intre ei că 

aveți să vă luai i, dumneata și Catrina.
— Așa socotesc flăcăii ? răspunse Ganea, zâmbind...
Tudor însfioșat și mai tare de vorba blândă și de 

înfățișarea nepăsătoare par’că, ale lui Mirilă, nu știu 
ce să mai zică.

Mirilă, ca sa'l scoală din încurcătură, îi grăi:
— Ei, și flăcăilor li-i dorul s’o iau eu pe Catrina 

lui die ?
— Tocmai dor nu le-a fi; dar la urma urmei tot 

numai unul o s’o ia. Vorba-i că, mai degrabă s’o iei 
dumneata, că ești drag tuturora ; altmintrelea s’ar 
isca mari certuri între ei...

Mirilă zâmbi iarăși... 11 atinsese arătarea unei ase
menea dovezi de dragoste pentru el : totuși, pe de 
altă parte, se mira eă satul văzuse ce el nu căutase 
încă să arate.
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— Mulțumesc Tudore că ’mi-ai spus... ii zise drept 
toată lămurirea și dându-i mâna, se porni.

Pe drum, se gândia acum : oare n’ar li fost bine 
să’și înceapă iu carnaval căsnicia. ?

Si’l înfiora nespus de dulce gândul acesta, liră să 
aibă o tovarășă de viață cuminte și frumosă, pe caro 
o va face să-i înțeleagă năzuințele și munca și va 
rămânea, și se va alipi pentru totdeauna de satul a- 
eesta.

Ogorul este domnitorul vieței românești... și mân- 
tuitore este cârmuirea lui 1

Ogorul ’i-a fost drag și drag îi va fi apururea... și-i 
va rămânea supus credincios și luminat...

Ogorul rânduește românului traiu de casă, tovără
șia inimii, după cum rânduește tovărășia intereselor 
obștești : după cum, celor ce vor să’l asculte și să’l 
înțeleagă, rânduește iarăși industrialisarea producțiuni- 
lor ee dă...

Măria sa .,Ogorul" cată in viitor, din vremilc de 
față, și tuturora blând grăește să nu rămână numai 
la cele apucate : „vă dau grâne, vă dau pometuri... 
Dar numai grâne și pometuri așa cum vi le pot da, 
nu pot răspunde, nu se pot potrivi tuturor nevoilor 
viitoare"..., le mai grăește Măria Sa...

,Prefaceți-le, dați-le și altă față, insemnați-le și 
altă cale, ca să vă întărea folos mai mare, folosind 
ele înși-le altor întrebuințări născocite de-mintea ome
nească.

Și în chipul acesta, mergând cu capul in jos, se 
adâncea în mulțimea învățăturilor dobândite..

Măria Sa „Ogorul~..\
E-acă de ce avea să le grăiască sătenilor într’o zi, 

în chip de poveste, după pilda lui Nicu Cosmin..
Dragostea inimei pășea pe acclaș diurn de-odată, 

în ființa lui, cu dragostea minței lui: propășirea nea
mului.

La ce să se întrebe, fără de care n’ar fi putut'?...
Om de firea lui, știe să dea fiecărei porniri partea 

de hărnicie și de cinste ce i se cuvine; știe să fie 
fericit fără sbuciumul ambițiunilor deșarte. In chip 
simplu și curat se devotează; în chip măreț, impli-
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ordonă vizitiului

neștc și nu'și ia drept hrană mândria, nici îmbrăcă
minte de fală nu’și aruncă pe umeri.

II deșteptă din gândurile lui un sunet de clopoței 
și’n acelaș timp glasul vizitiului care-i striga să fe
rească in lături..

Se dădu repede intr’o parte și cată cine venia in 
comună, cu sanie de oraș ?

Domnul din sanie, cum îl văzu, 
să oprească.

— Bună ziua, domnule Ganea.
— Bună ziua, domnule Revizor...
Iși strânseră mâinile cu mulțumire.
— Hai, nu sui colea ? Mă duc deocamdată la curtea 

Șerdineștilor.
— Ba merg,-că tot într’acole mă îndreptam..
— Cum Dumnezeu, asta! exclamă Revizorul, râzând.

Eu văd că te duceai dimpotrivă...
Atunci Ganea iși dădu seama că apucase către I- 

lie Ion Todea...
— Așa-î, răspunse el...
— Ești amorezat, mi-se pare...
— Mai știi ?
Se urcă în sanie și porniră.
— Ce te-aduee la Brăhășești ? întrebă Mirilă . •
— Ordinul Ministrului să fac o cercetare, neîntâr

ziată, la școală...
— Dar asta ce-o mai fi ?
— Mă miră pâra Îndreptată de câți-va locuitori în 

contra luivDănicuță...
— In contra lui ?.. Asta-i și mai deochiată !...

Nicu Cosmin, în biuroul lui, consulta câteva cărți 
deschise, trecând de la una la alta, luând note și a- 
poi oprindu-se pentru gândire.

Vădea stăruință voită parcă, spre a înlătura un 
gând ce’și făcea loc în ocupațiunea lui, fără să’l fi 
chemat el anume.

Nu-i displăcea, insă îi părea că nu era timpul a- 
cestui gând să-l Întrerupă de la împlinirea unei da
torii.

Gândul se încăpățâna cu toate acestea, luâ, pare-
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mi-sc, întrupare inspiratoare, și făcea umbră rân
durilor scrise, că une-ori Nicu nu le mai vedea : își 
întuneca zarea gândirei studioase, și își insorea câmpul 
inimii cu razele ivirei celei mai grațioase.

Printre cuvintele reci ca: „asolamcnt”, „rotațiunc" 
..pomicultură”, se strecura un nume cald „fiilia"... A- 
tunci puternică înferbântare îi străbatea corpul : a- 
solament, rotațiune, pomicultură dispăreau din rostirea 
lui tăcută și numele nespus de dulce, cu rostire de 
murmur, se înfiripa pe buzele lui, în resf< ângerea de 
lumină a unui zâmbet înfrumuselător.

Intr’un timp se ridică, și începu să sc plimbe. Nu 
se simțea cu necaz că nu putea lucra. Totuși sc mira 
de înrâurirea aceasta, nespus de cuprinzătore, a fiin
ței unei femei.

In chiar mijoeul ocupațiunii celei mai încordate, 
de-odată i se op'ia cugetarea: o mână nevăzută în
lătură o perdea ce-1 despărțea de anume priveliște și 
realitatea rămânea dincolo, în întuneric, iar visul din
coace, înnaintea ochilor lui fermeeați: un salon... un 
bătrân venerabil, mumă-sa, umbre palide intr’un în
ceput de auroră... Lumina creștea : umbrele dispăreau 
și'n cadrul acelui salon, singurul bine înfățișat cu 
mândrețea lui întreagă, lulia Lemenyi îi apărea sub- 
jugătoare. și dorninându’l...

Ca și acum, lucrul trebuia să rămână...
— Și sânt la început, își zise Nicu. Ce va fi mai 

apoi ? Nu 1 sânt prea tânăr... Totuși... sânt în de-a- 
juns de bătrân ea să’mi dau seama că iubesc și că 
iubirea îmi c in deșert... Hotărârea de-a mă domina 
este,cred, calea cea mai cuminte... Sânt sub impresi- 
unea momentului dintâiu și încă n’am studiat de a- 
proape familia și împrejurările... Pe urmă... ea...

Sgomotul apropiărei unor pași îl deșteptă din adân
cul gândurilor și-le curmă firul.

Revizorul și Ganea intrară.
< ’ând auzi Nicu că împotriva lui Dănicuță era o 

reclamațiune. nu puțin îl suprinse.
Rugă pe Revizor să-i arate petițiunea reclamanților 

și citi numele lui Sărdan, Il’rim, Potârcă, Lupoiu,
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Trimiraș, Luea și Făinaru, iar cu mirare și numele 
lui Marin Todea.

Cuprinsul era că, învățătorul bate, clin care cauză 
parte din copii nu mai vin la școală; că învățătorul 
face alte treburi în loc de-a vedea, de învățătura co
piilor și altele... pe care le vor spune la cercetare.

— Aceștia sunt gălăgioșii de la sfătuirea din ziua 
de opt Noenibrie, zise Ganea.

— învinuiri cu totul departe de adevăr, zise Nicu 
Cosmin...

— Nu-i așa, domnule Cosmin ? Nu’l cunosc eu apoi 
pe Dănicuță? Nu-i știu însușirile și faptele? zise Re
vizorul.

— Domnule Soreanu, începu Nicu, nici un pas că
tre progresul adevărat nu se face, fără să nu stea, 
de-a curmezișul, interesele personale ale unor oameni 
care văd în progres o lovitură pentru ele. Când am 
venit eu aci, cu toată buna administrațiune a lui Ga
nea, cu toate sfaturile lui, satul sta împărțit în nepă
sători, în rău-voitori din nerozie ori din răutate, și 
în rău-voitori fiindcă vedeau în schimbarea, în bine 
a sătenilor, pierderea foloaselor unei exploatări neoneste. 
Azi a mai rămas, un singur exploatator neonest, Vi- 
șoiu ; un singur rău-voitor, preotul Fuică, ambițios, 
mai mult nerod de eât răutăcios, și acești șeapte inși, 
pe care ’i-am putea considera ca nepăsători, cu toate 
că par a se mișca într’un sens oarecare: inconștiența 
lor însă e tot una cu nepăsarea.

— Credeți dar că părintele Fuică..?
— Nu cred, sânt sigur, domnule Soreanu. Vișoiu 

ne poate fi indiferent; el nu poate avea nici odata 
vre-o înrâurire morală asupra sătenilor. Nu tot așa 
c cu părintele Fuică, al căruia suflet l’am studiat de 
aproape, a căruia menire, prin darul ce are și prin 
însemnătatea ce trebue să-i dea preoția, îl face să fie 
unul din cârmuitorii primi ai sătenilor. Am căutat 
să’l schimb; ’mi-a resistat, în realitate, dacă nu in 
aparență. Buba lui e întăetatea ce ’și-a așezat in sat 
Dănicuță. Părintele e bolnav dar de invidie...

— De ce nu căutați să’l înlocui ți? întrebă Revi
zorul.
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— Nu cred că c mijlocul ecl mai bun, dacă’mi dai 
voc, domnule Soreanu. Să’l înlocuim spre a’l da altor 
săteni, ca năpaste ? NulSă’i schimbăm firea, aceasta 
c singura cale... Prin ce măsuri de energie, vom vedâ: 
eu le am deja în minte. Să discutăm însă Gestiunea 
din adevăratul ei punct de pureederc... Un om singur, 
nu poate fi, la urma urmei, vătămător, când tot satul 
cu ce are mai sănătos și mai cuminte, a pornit pe 
calea îndreptării. Acest singur om c însă preot; în
fățișează' pe educatorul moral și religios al grupării 
Brăhășești. Dăm acestei grupări toate elementele bu
nei stări materiale, dar nu voim s’o facem numai 
trăitoare în bielșug, ci s’o ridicăm treptat și potrivit 
eu traiul bun, la frăția sufletească prin înaltele și sim
plele precepte ale religiunei creștine.

— Foarte drept, domnule Cosmin.
— Dacă este drept, trebue să-i dăm grupării pe 

omul care să-i insulle credința în aceste precepte... 
Căci, ori cât eu sau dumneata am propovedui, pe de
oparte nu purtăm haina care în ochii poporului re
prezintă ideia religioasă și pe de altă parte nu avem 
darul preoției, nu putem să oficiem sfintele taine.., 
nu putem da cuvântării noastre caracterul lucrului 
sacru, nu putem înfățișa legătura dintre Dumnezeire 
și oameni.

— îmi pc-rmiți, domnule Cosmin, o întrebare ’?
■— Poftim.
— Sătenii, nu au avut când și cum să vadă pe pă

rintele, ca atare. Legătură sufletească nu este, cred, 
între sfinția-sa și dânșii... Inchipuindu-ne că’l veți 
îndrepta, va putea să’și redobândească asupra lor 
puterea de înrâurire ?

— V’atn spus, deja, domnule Revizor, că pe față 
nu s’a arătat împotriva propășirii. Ce e drept nici a 
făcut ceva pentru ca, nici a fost apostolul. Legătura 
între Sfinția-sa și păstoriții Sfinției-sale nu s’a afir
mat, însă ea există în stare de obicinuință. Am putea 
zice că există ca ceva firesc închipuit din punctul de 
vedere moral, iar din punețul de vedere religios măr- 
ginindu-se la practica rituală. Luându’și Sfinția-sa 
însă, hamul și praștia, nu-i va surprinde pe săteni
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trebuincioasă. Știut este eă bună-starea materială face 
pe om mai egoist; preotul poate spiritualiza această 
simțire, moralizând-o, transformând-o în iubirea de 
aproapele seu. Această sarcină voiu să o dau părin
telui Fuică...

— M’aț.i făcut curios să văd in ce chip, zise Revi
zorul, zâmbind.

— Xu-i așa, domnule Rrevizor, răspunse Nicu, că 
măgulirea ne impresionează, ori cât am fi de culți 
și de puțin vanitoși ? Este o coardă a sufletului nos
tru, foarte întinsă; ea vibrează, când știm s’o atingem 
mai delicat ori mai apăsat, după om și după împre
jurări. Părintele Fuică suferă în sufletul seu căci îi 
parc eii nu ar avea și Sflnția-sa o intăetate bine de
terminată... Eu am căutat să’l conving că'o are, însă 
Sfinției-sule nu’i-a fost în de-ajuns... Ii trebue dar o 
manifestare publică, o întărire, în auzul mai multora, 
a calităților sale, cane să-i servească, pentru sine și 
pentru alții, ca un fel de testimoniu, de diplomă, 
vorbită dacă nu scrisă... Ei, uite, domnule Revizor, 
a venit ocaziunea să facem aceasta...

— Mi-ați ațâțat și mai mult curiozitatea...
— Veți face cercetarea cu privire la cele reclamate 

in contra lui Dănicuță. Las Îndemânării d-vs. de-a do
vedi celor cc-au reclamat, că nu spun adevărul, că 
numai uneltesc... Unul din ei, sau altul, va spune eă 
Părintele Fuică ’i-a îndemnat... și atunci va începe 
rolul meu și-al lui Ganea, cât și al altor câți-va, in- 
struiți de mine, de va fi necesar...

— Acum înțeleg, zise Revizorul... Va trebui dar 
să vă cheme Dănicuță cu martori în descărcare, cum 
se zice...

— Tocmai...
— In chipul acesta credeți să aduceți o schimbare 

in bine a firei preotului ?
— Eu am speranța că da. II vom zgudui puternic 

și va fi un moment de la care va porni deșteptarea 
Sfinției-sale pentru adevărata menire.

— Să cercăm, zise Revizorul, eu ton insă in care 
pătrundea neîncrederea.
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Nicu Cosmin se făcu a nu lua seama acestui ton 
și urmă mai departe a rândui, in amănunte, această 
alcătuire a sa.

La orele patru, părțile, citate, se aflau la Primărie.
Cei șapte uitaseră de-al binelea reclamațiunea lor, 

dar Vișoiu, de și nu o semnase, Ie-o împrospătă în 
minte...

Marin Todea nu se vedea încă.
Vișoiu totuși, simția, că nu mai era pornire în su

fletele lor, și n'avusesc timp când să le-o încălzească, 
după rândueală.

Cu fruntea senină, nici turburat, nici mâhnit, Dă- 
nicuță aștepta cercetarea: de ce să se teamă, când 
vorbiau pentru el faptele? Modest și harnic, socotind 
ca datorie de onoare împlinirea și a tot ce trecea- 
peste programul oficial, era mulțămit de sine, fără 
a’și face vre-o fală; era in deplină împăcare cu con
știința lui.

Ii era milă de învinuitorii lui... De ce ’i-ar fi dis
prețuit? ’l-ar fi voit dimpotrivă să-i vadă luminați, 
nu spre a-i cunoaște lui vrednicia, dar spre a’și cu
noaște lor prostia ori reaua credință.-., ei singuri, fără 
a se crede umiliți.

Părintele Fuică, nu fără oare-care neliniște, se 
întreba pentru ce îl chemase Revizorul, și pe el ?

Mulțime multă se strânsese din sat, cu tot gerul, 
și cete, cete, vorbeau de reclamațiunea aceasta care 
li se arăta ciudată.

Când li se spuse într’un târziu care erau învinui
torii, unii începură a-i privi cruciș, alții a le trimite 
câte-un glonț de luare în râs.

Când sosi Revizorul, însoțit de primar și de vr’o 
doi consilieri, toți își scoaseră căciulile cu respect.

— Binc-ai venit să faci dreptate, îi grăi unul...
— Să trăiți 1 strigară câțiva..
— Să trăiască Dănicuță, strigară alții.
Revizorul răspunse tăcut la salutarea lor și intră 

în Primărie.
După ce întrebâ dacă sint de față reclamanții și 

pârâtul, dădu cetire petițiunii.
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învață carte bună ?

7

Atunci se ivi și Marin 'Podea, care, schimbă o cău
tătură cu Nicu Cosmin.

— Care-i Ifrim ? întrebă Revizorul.
—Eu... răspunse somnorosul, părând că atunci se 

sculase din somn.
— Poți să’mi spui— Poți să’mi spui ce ai de reclamat împotriva 

d-lui învățător ?
— Apoi, do ce să mai spuiu ?.. Nu-i scris colo, la 

hârtie ?
— Scris este, așa-i; dar eu aș voi să și aud din 

gura dumitale...
— Apoi, de... eaca: bate pe băeții noștri, că d'aea 

abia ’i-am făcut să se ducă la școală !..
— Pe care băeți anume ’i-a bătut?
— Pe care? Pe toți ai noștri...
— Pe toți din sat ?
— Nu; pe toți ai noștri din hârtie.
— Alt, ce rău mai face domnul învățător ?
— Nu învață pe copii carte bună..
— D-ta, știi carte?
— Ei, carte! De unde să știu!.. Doar cât să mă 

iscălesc...
— Atunci cum de poți să cunoști că băeții nu în

vață carte bună?
— Apoi, de, de unde !...
— Ai băeat la școală ?
— Am.
— ’Ți-a spus el că nu
— El?..
Și nu știu aci ce să răspundă.
— Ei, nu răspunzi? Ți-a spus el, ori nu Ți- spus?
— Nu ’mi-a spus...
— Atunci de unde ți-a venit să spui că învățătorul 

nu-i învață carte bună?..
Ifrim clipi din ochi, parcă mai să doarmă, se scăr- 

pină după ureche, cătă somnoros la ceilalți cari stă
teau cu capetele plecate, și răspunse, trăgănat:

— Eaca am auzit și eu...
— Rău, bade Ifrime; să auzi numai, nu-i tot una
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ți s’a

duru

se mai zice cS.
. Cam de ee

cu să știi. '|'i-a venit băeatul acasă, bătut, și 
plâns de bătae '?

— Ce să zic... nu ’mi-a spus...
■— Vei fi auzit numai, și de asta ?
— Apoi, cum zici...
— Mai ai de spus ceva?
— Nu.
— Cu toate astea, in reclamațiune, s. 

domnul învățător vede de alte trebuii... 
treburi vede domnul învățător"?

— Ia... grădinărește, răsădește, nu’ș ee mai face pe 
locul ăla...

— Și asta c rău, bade Ifrime ?
— De ! știu eu ?
— Să’ți spun eu, bade Ifrime: ce face domnul în

vățător cu locul ăla, scrie la lege să facă, și ce scrie 
la lege este pentru binele, și al copiilor, și al d.;m 
neavoastră...

— A fi...
— Vezi dar că învinovățiți fără temeiu pe domnul 

învățător...
— De !..
— Uite, iscălește colea...
— Dar la ce ?
— Așa e regula, că dacă ai răspuns la ce le-am 

întrebat.
— Bine... să iscălesc.
După ce Ifrim iscăli încet, Revizorul îl mai întrebă :
— D-ta știi să iscălești: atunci de ce n’ai iscălit 

.și hârtia asta ?
— Păi de... m’a iscălit altul...
— Care altul ?
— Ala care a scris-o...
— Și ăla care a scris-o, cine-i ?
— Baca nu mai ’rai-aduc aminte, că-i de mult...
— Mi se pare că nu vrei să’l spui... Vom vedea, 

noi, la urmă...
Potârcă, leneșul, treaz însă de data aceasta, își pă

stră bine cumpătul, ținu că pe băeatul lui l’a bătut, 
din care pricină nu s’a mai dus la școlă câteva zile;
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cu roadele; cu fiindu-i gândul la câștig, firește că nu 
dă învățătură bună școlarilor.

Când însă Revizorul îl luă de scurt pentru fiecare 
din învinuiri, se încurcă și la urmă nu mai vru să 
răspundă.

Cu toate că nu știa să iscălească, nu mărturisi pe 
eel ce scrisese hârtia... '

Sărdan, o încurcă din capul locului și rămase plouat.
laipoiu, Iii dârz până la capăt și declară că nici 

nu și-a mai trimes pe cei doi băeți la școală, că nici 
nu-i va mai timite...

Duca și Făinaru ținură pentru câte una din învi
nuiri, se încurcară pentru cele-l-alte, apoi tăcură.

Veni rândul lui Tritniraș. Iși potrivi din umori gheba, 
ca de obieeiu, și spuse că nu avea băeți de școală... dar 
că erau adevăruri, cele reclamate. Când îl luă Revi
zorul din scurt, își mai potrivi o dată gheba și răr- 
spunse:

- Măre, la urma urmei, Marin Todeaștie ce-a mai 
pus in hârtie, că el a pus pe nuș’care din flăcăii lui 
de a scris-o...

Cătă în chip de răsbunare la Todea și trase cu de
getul'unde-i zise Revizorul, apoi se dădu de-opartc, 
ridicând de câteva ori din umeri.

Marin Todea, întrebat, răspunse :
— Domnule Revizor, uite, cade omul în păcate, 

une-ori... când se ia după altul, ca oaea, una după 
alta... Adevărat este că am pus de-a scris hârtia, pe 
unul din feciori, dar să vedeți d-voastră, treaba a por
nii de la Vișoiu, eârciuniarul...

Povesti cum s’a întâmplat ticluirea lucrului, pe când 
preotul sta pe ghimpi de neodihna de-a nu fi dat pe 
față; însă Marin nu rosti numele preotului, nu‘1 a- 
rătă ea povățuitor și îndemnător.

Ceilalți șeapte stăteau plouați, plini de teamă să nu 
li-sc întâmple vr'o șugubină.

• — Bine, bade Todeo, dar dumneata, fiindcă n ai 
iscălit hârtia, nu’ți dădeai seama că faci un rău mare 
punând pe unul din feciori s’o scrie?
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dar nu'l

— Atunci nu m’am gândit că fac rău; numai pe- 
urmă am văzut că mă băgasem, ia așa, luat cu vorba, 
intr’o pricină urâtă... Kaca de ce mărturisesc și cer 
ertare domnului Dănicuță..

După ce semnă și Todea, Revizorul zise primarului 
să cheme pe Vișoiu.

Acesta, aștepta afară plin de nerăbdare și de teama 
să n’o scrântească.. De nu biruia acuma pe Dănicuță, 
nu mai erâ chip de altă încercare.

Viclean, dar simplu, iși închipuise că o plângere a 
câtorva putea aduce mutarea lui Dănicuță și că mu
tarea învățătorului ar fi micșorat însuflețirea sătenilor 
pentru propășire.

El nu se urcă la cauză, nici nu judeca unul din e- 
feetele cele mai puternice, alcătuirea mediului. Acesta 
se alcătuie cu greutate, dar o dată creat, dar odată 
ce sătenii s’au deprins a se mișca în el, a trăi din viața 
lui, nu vor renunța la libertatea de-a înțelege, de-a 
se aplica și de-a se gândi la roadele aplicațiunii.

Când se văzu chemat, iși dădu seama că fusese 
dat pe față și intră dârz, ca cel puțin să nu rămână 
de râs.

Salută pe Revizor și cătăîn juru-i cu repede ochire... 
Cosmin, Ganea, Preotul... erau care va să zică aci...

Cei șeapte și cu Todea opt, erau in păr... Care’L 
dăduse de gol ?

Cei șeapte nici nu se uitară la el. Todea numai îi 
întâmpină căutătura, in chip răsboinic.

Părintele Fuieă, parcă-i făcu un semn...
putu pricepe.

-— Domnule Vișoiu, începu revizorul, ni sa spus 
că- dumneata cunoști ce se petrece în comună. Te-am 
poftit numai ca să nc lămurești oarecum. Te rog dar 
să ne arăți cam ce lucruri știi c’ar fi făcând domnul 
învățător ?

— Cum să nu știu 1 răspunse el cu vioiuciune... Eu 
n’am nimic cu dumnealui, nu mă poate nimenea bă
nui că ’i-aș fi vrășmaș... Dar de ! intăiu de toate, drep
tatea!.:

Și începu să înșire repede, cu siguranță de sine și
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eu,

•cu tărie de adevăr, cele ce spuseseră ceilalți șeapte, 
înehipuindu-le eu amănunte binișor aduse, înmulțind 
numărul copiilor bătuți și rostind mai multe nume 
de părinți nemulțumiți. In Gestiunea că învățătorul nu 
învață carte cum trebue, pe copii, preeiză că aceștia 
nu știu a serie, a ceti bine, a socoti lămurit, fiindcă 
învățătorul ii pune de muncesc la grădina dumnealui 
cu care câștigă bani mulți. Copiii muncesc degeaba, 
și părinții cumpără cu bani ..peșin" legume de Ia 
domnul învățător... Și ia să nu cumpere, că dumnea
lui le sună spinarea ori le pune note rele... Școala 
nu mai e școală, dar curat prăvălie...

Revizorul ascultă, surprins de potopul vorbelor gră
bite unele peste altele : surprins de vicleana întorsătură 
în rău a unei activități oneste și vrednice de laudă.

După ce Vișoiu se opri, el îi zise de odată :
— Se cunoaște că dumneata ai alcătuit reclamați- 

unea, căci o știi pe de rost...
■— Eu? făcu el, rămânând locului uimit.
— Da. da, dumneata... Această faptă rea din par- 

te’ți dovedește tocmai vrăjmășia dumitale împotriva 
■domnului învățător...

— Nu, n’am făcut-o cu., se apără el și câtă la preot.
— Fără să'ți fi spus numele vreunul din cei de 

față, am cunoscut că dumneata ai făcut reclamațiunea, 
numai după cum s’a prins cu vorba unul și altul...

Vișoiu se făcu roșu do mânie.
— Ia lasă, domnule Revizor, că n’am făcut-o 

Uite, părintele Fuică poate să mărturisească...
— Cum ? Părintele ? făcu Revizorul, cu mirare... 

De ce încurci pe părintele într’o treabă așa de urâ- 
ciosă ?

— Apoi, să vezi... încercă el să vorbească.
— Mc rog, acum taci. Ce are de zis părintele în 

cestiunea aceasta..?
Preotul se făcuse galben la față. Venise ceasul rău.. 

Trebuia să scape de încurcătură, și altă poartă nu era 
de cât o mărturisire în bine pentru învățător.

— Domnule Revizor, începu preotul eu glas tremu
rător, nu știu de ce domnul Vișoiu mă amestecă în
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ce-a făcut ori în ce n’a făcut. Eu știu că domnul în
vățător este muncitor cinstit și că băeții es din școală- 
cu carte și cu pricepere la împlinirea nevoilor plu- 
gărești... Eaca ce știu și ce pot mărturisi.

— Apoi nu-i așa, părinte ; că sfinția ta ne-ai al
cătuit reclamațiunea, dacă-i vorba! strigă repede și 
pripit Vișoiu.

— Domnule Revizor, zise Cosmin ridicându-se, îmi 
dați voe să vorbesc și eu câteva cuvinte ?

— Poftiți, domnule Cosmin...
Preotul înlemnise, aproape își perduse cumpătul. Ce 

avea oare să spună Cosmin ? Nu cumva era să’l a- 
rate cum era? Nu cumva avea să’l dea de vr’o pa
timă amară ?

— Domnule Revizor, începu Cosmin, înțeleg pe 
cineva să nu’și mărturisească un păcat; dar nu în
țeleg să lege și pe alții de păcatele lui... Și pe cine 
pare domnul Vișoiu că ar voi să lege de fapta dom- 
niei-sale? Pe părintele Puică, pe omul bisericii, pe 
păstorul turmei sale, pe acela care ne insuflă tuturora 
respect prin faptele sale lipsite de orice bănuire... Pă
rintele Puică, domnule Revizor, ne înpărtășește în 
chip vrednic cu cele trebuincoase sufletului și ne stă 
intr’ajutor pentru ca să putem ridica și starea ma
terială a sătenilor... Părintele Fuică și domnul învă
țător, biserica și școala, merg mână în mână, unind 
preceptele înalte creștinești cu învățământul laic po
trivit nevoilor timpului... Părintele Fuică este adevă
ratul urmaș al Apostolilor, are însușiri prea bine vă
dite, spre a ne putea îndoi, o clipă măcar, că ar avea, 
cuget ascuns cu îndemn de uneltire necurată... Dom
nule Vișoiu, dă’mi voe să te cert prietenește și sate 
rog, nu a ne mărturisi vina dumitale, dar a nu ne 
sili să credem ceea ce nu poate fi... Părinte Fuică, 
ai dar de la Dumnezeu de-a erta; Sfinția-ta nu poți 
urâ, nu poți pedepsi, căci ești preot și ai și inimă a- 
leasă... Eartă’l pe cel ce s’a părut numai că te-ar în
vinovăți... și urmează înnainte cu bunătatea și cu 
darul ce ai, pe calea frumoasă a îndreptării sătenilor' 
noștri...
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J>or-

Vișoiu nu mai știu ce să zică, rămas cu capul 
plecat ; clar și preotul, încremenit, câtă la Cosmin, 
în priviri cu o expresiune ce nu se putea defini.

Când termină însă Cosmin avu puterea să murmure :
— Dumnezeu să se îndure...
— Dumneata, ce ai de zis, domnule învățător?
Acesta ascultase de la început eu liniște, observând 

și meditând. întrevedea amestecul preotului și se 
simția mălinit; asculta pe Cosmin și nu’și putea 
opri mirarea...

Ii scăpa de o cam dată înțelesul unei asemenea 
laude, dar felul cercetării îi părea ciudat. Nu avea de 
ce să se teamă pentru sine, însă i se ivea par’că 
cercetarea aceasta ca anume orânduire cu scop anume.

— Ce să zic, domnule Revizor, alt, de cât: mai 
presus de pâră este fapta și aceasta vorbește mai 
mult de cât ori ce-ar putea spune cuvintele... Eu nu 
mc simt cu nimica vinovat, și dacă ’mi dați voe, 
pot să le zic acestor frați ai mei cari mii învinovă
țesc, că nu me cunosc încă; îi rog să se ostenească 
a mc cunoaște și atunci poate își vor cunoaște și 
dumnealor greșeala...

•— Domnilor, zise Revizorul, dupe ce’l îndemnă 
pe învățător să semneze, — am terminat. Fraților să
teni, vă rog să nu mai faceți fapte de-acest fel care 
arată ncchibzuință... Aș putea să fac să fiți dați ju
decății pentru pâră nedreaptă, dar n’o fac, întemein- 
du-mă pe credința că nu veți mai greși... Nu-i așa?..

— Da, domnule Revizor... ziseră cu toții, afară de 
Vișoiu...

O ziceau de teamă, bucuroși că scăpaseră de nă
paste, dar oricum, le rămânea ca învățătură.

La despărțire, preotul Fuieă strânse cu mare por
nire mâna lui Cosmin, iar ochii îi spuneau adânca 
sfinției sale mulțumire.
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XI

le

Vișoiu porni furiș, dela primărie, strecurându-se 
grăbit printre mulțimea care petrecea pe Revizor și 
pe Cosmin, cu semne de sgomotosă mulțumire.

I se spusese că învățătorul era nevinovat, că nu 
putea fi altfel, și .vestea, de altmintrelea așteptată,.o 
umplea de bucurie.

După ce Revizorul, Cosmin, Ganea și preotul se 
depărtară, mulți dintre săteni rămaseră locului să sfă
tuiască.

Ba încă se născu in cugetul unora îndemnul de-a 
da o pedeapsă ore-care părătorilor...

Așa, unul arătă că altceva n’ar fi de-odată mai ne- 
merit, de cât să nu le mai dea nimeni bună-ziua ; al
tul, că : să nu-i primiască nici odată în vr'o tovără
șie și să fie de râsul satului ori unde își vor ivi pasul.

Altul voi să se pornească pe la casele lor și să le 
dea cu ho !

Primarul îi liniști și le spuse că la sfătuirea de 
Duminecă'va deschide vorba de asta și sfatul tutu
rora va alege și va hotărî.

Pentru întâea oră se arăta în chip așa de vioiu 
dragostea sătenilor de învățătorul lor, și se arătă in 
fața a ceea ce le părea că fusese un pericol pentru el.

îmbunătățirea obiceiurilor începuse : conștiința li se 
limpezise...

De preot nu avuseseră încă alipire prea apropiată. 
■ Aflând însă eă sfinția-sa apărase pe învățător, aflând 
apoi că și Sfinția-sa era să fie vârât în pâra nedreaptă, 
revărsară și asupra sființiei-sale fără nici un gând 
ascuns, dragoste din mulțumirea sufletului!lor.

Intru cât privia pe Cosmin, pentru el aveau acel 
respect nemărginit care nu se hotărăște prin cuvinte. 
Ei nu vedeau tinerețea lui, ci mintea lui, ci faptele 
lui. El era sufletul în toată desfășurarea lucrurilor 
care le aduseseră bunul traiu.



105

Lui Vișoiu, după ce-i trecu mânia, i se așeză în 
suflet pentru întâea oară o stare ciudată de neodihnă. 
II înrâurise grozav lauda ce adusese Cosmin preotu
lui Fuieă ; îl Înrâurise pornirea vrăjmășeaseă a obș- 
tiei împotriva lui...

Ii eră teamă de-un ceva nelămurit ; i se arăta o 
luminiță depărtată la care se uită, fără cunoștință încă...

Din sufletul lui par’eă se ridică însă un îndemn 
către acea tainică sclipire...

Ce imbold era ore? Ce-avea să’fie ore?
Se plimba, cu mâinele subt scurteica îmblănită, și 

începu a se gândi la negustoria lui...
Nu mai mergea cu dânsa și se arăta că nu mai 

avea să-i mai meargă nici atâta.
Lumina depărtată începu să se mai apropie par’eă.
Pote că era timp să se apuce de altceva... Dar de 

ce anume ?
Și mintea i se puse pe înșirat și pe lămurit ba o 

daraveră, ba alta...
De-odată i se înfipse în cuget ceva nou : singur ! 

singur numai 1
Și par’eă lumina aceea căzu de odată la pieiore: 

tovărășia I...

Erau cu toții acum la masă la Cosmin : Revizorul 
Soreanu, învățătorul, Ganea, părintele Fuieă.

Vorbiau când unul când altul asupra cercetării, 
vorbi și Părintele și, de astă dată, cu siguranță de 
sine: nu mai era subt amenințare de bănuite.

In sufletul lui se pogorâseră dintr’o înălțime ce mi 
’și-o închipuise încă, mare mulțumire și adâncă bu
curie.

Vedea altfel lucrurile omenești și înțelegea altfel, 
pe cele sufletești...

Căutătura ce din când în când ațintea la Cosmin, 
era expresiunea curată a prefaeerei sale in bine; â- 
țintea și pe învățător cu pornire de frăție și par’eă 
simția că ’i-ar fi drag; ba încă se mira că putuse a-i 
purta vrăjmășie...
<Iși da seama că cercul hărniciei omenești se lărgi.a
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și că pașii săi erau ursiți să’și aibă rostul în această 
hărnicie....

Se însufleția și doria ca să sc pună pe cale cât mai 
degrabă....

..Urmaș al Apostolilor14 zisese Nicu Cosmin... „Ini
mă aleasă’1.... Era, de sigur, dar nu se cunoscuse pe 
sine... Și uite cine’l cunoscuse măi de grabă : tânărul 
care împrăștia în juru-i cuminție și dragoste de se
menii lui....

După masă, în biuroul de lucru stăruitor și sincer, 
Cosmin începu să le grăiască de marea tovărășie a 
comunelor între ele, de visul lui mândru al întovără
șire! județelor...

De citi câteva răspunsuri ale învățătorilor, cărora 
le scrisese, și erau aceste răspusuri un strigăt al ini- 
mei, un îndemn recunoscător pentru lupta spre îm
plinirea marei idei !

Toți îi spuneau că așteaptă numai semnul strân
gere!, pe regiuni, ca să alerge, să asculte și să se 
sfătuiască pentru alegerea mijloacelor.

Părintele Fuică se ridică, — și era alta înfățișarea 
lui, însuflețită de un simțimânt de biruință.

— Drept e, rosti el, că Dumnezeu ne poartă de 
grijă, în marea lui bunătate și îndurare. Iși are ale
șii pe cari-i însemnează în ochii lumei pentru împli
nirea vrednicelor de laudă lucruri... Fii bine cuvântat 
Domnule Cosmin, în lupta pentru frații noștrii săteni... 
Fii bine cuvântat...

Și închipui cu dreapta semnul dătătoarei de viață 
Cruci...

Un fior străbătu pe toți cei de față: era un mo
ment solemn,— cu atât mai solemn, cu cât avea în
semnătate deosebită pentru Cosmin, Revizor și Ganea, 
cu privire la părintele Fuică...

In urma stăruinții lui Cosmin, Soreanu rămase in 
gazdă la el pentru noaptea aceea.

Era șezătoare, la școală. învățătoarea doria să i se 
vadă activitatea,— dreaptă dorință față cu autorita
tea școlară.
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De pe dâmbușorul pe care sta școala, una clin În
căperi se arăta luminoasă, in contrast cu biserica a- 
dâncită in întuneric, cu primăria Ia care abia licăria 
o lumină înfundată, prin geamurile înflorite de ger ; 
cu locuințile dimprejur cu câte-o lumină slabă înfip
tă ici, colo....

Cerul era senin, isvorâtor de licăriri,— printre adân
curi întunecoase—, unele ascunse par’că în însăși lu
mina lor depărtată de unde pândiau pământul ; altele 
clipind cu raze vii ca și cum. cunoscându’l par’că, 
’i-ar fi zâmbit spre a nu-i face prea urât întunericul 
din preajmă-le.

Gerul începuse tăcutu-i meșteșug de înflorire a po
milor, mulțumit că vântul sta astâmpărat spre a nu-i 
zădărnici munca.

Tăcea nemărginirea, până la care nu ajungeau, 
s’o turbure, răslețele lătrături de câni.

Spre răsărit se încondeia in ceața ușoară subțirateca 
ființă a unui arc mic de aur cu ascuțișurile în sus, 
către stele.

Părea că înaintează de-a’ndăratele pe coasta cerului, 
in grabă văzută, netemător de adâncurile dedesubt.

Spre apus masa negră a munților se cunoștea din. 
negrul zării, de-a lungul căreea nu se vedea licărind 
nici o stea.

Intr’o înfundătură, de costă, de sigur, tremura p fla
cără roșâtecă, aci ivindu-sc par’c’ar fi răbufnit, aci 
dispărând par’că s’ar fi stins, suflată : eră focul din 
bătătura vr’unui pădurar.

De la Curte porniră Cosmin, Revizorul și Mirilă- 
Ganea. Revizorul pășia sgrebulit de frig, cu toată 
blana-i de drum ;—Nicu și Mirilă, deprinși cu aspri
mea locurilor deschise, călcau semeți, purtând haină 
scurtă, bine vătuită și strânsă pe corp.

Revizorul mergea înainte, năpădit de mulțimqp gân
durilor ce-i pornise vastul program de muncă al lui 
Cosmin.

Tânăr, plin de inimă și de dor de-a lupta pentru 
progresul sătenesc, îl văzuse totuși, până în acea zi, 
mărginit la câteva manifestări de puțină însemnătate-
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Acum își dădea seama însă că acest progres avea 
întindere aproape de necuprins, că avea de împlinit 
o feluritate mare de idei care cereau dreptul de viață 
■practică și că trebuia spirite devoltate de inițiativă 
particulară... spre a li se da ființă realii...

Pentru această inițiativă particulară se impunea 
însă găsirea unor oameni hotărâți, cari, să ajute în
ceputul vrednic de laudă al învățătorilor în de-ajuns 
de ocupați și cu împlinirea programului de învățământ.

Cosmin, după câțiva pași, își aduse aminte de o- 
dată că Mirilă voise a-i spune ceva.

— Ascultă, dragă Mirilă. dumneata par’că ai vrut 
într’un timp, astă-zi, a’mi spune nuștiu ce... de în
semnătate, de sigur.

— Da, răspunse el. fără codire, cu toate că se înro
șise de odată. Poți să mă asculți ?

—■ Firește. Cred apoi că nu va ține mult...
— Mărturisirea, nu ; poate să țină ceva mai mult 

însă ceea ce ar putea rezulta din mărturisire.
.— Să auzim.
— M’am încredințat că ’mi-e dragă fata lui Ilie 

Ion Todea; m’am încredințat că-i sânt drag și aș voi 
să mă văd la easa mea... ii rosti pe șoptite.

— încredințarea este doveditoare a adevărului unei 
situațiuni, Mirilă.

’— Dumneata, ce zici?
— Zic, dragă Mirilă, cabine faci și că vei fi mul

țumit de însoțire și de viața la casa dumitale...
Iar fiind-că nu ai părinți, să dai voe mamei a’ți 

servi ca atare și a se duce să vorbiască cu Todea...
— Mulțumesc, domnule Cosmin, răspunse el cu 

simplitate, înduioșat însă.
Mărturisirea aceasta îi lumină lui Nieu, zarea ini

mii, din spre care purcese un suspin, ca o adiere ar
zătoare...

Față cu îndeplinirea foarte eu' ușurință a dorului 
lui Mirilă, i se ivi greutatea îndeplinirii dorului său, 
x; greutate pe care numai o presimția, fără totuși să’și 
fi dat acum seama de ea.

Se simți foarte trist, pentru întâea oară în viața lui...
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Ajunseseră însă înaintea șeoalei și zarea inimii i 
să întunecă la loc...

încăperea în care șezătoarea incepuse, era mare, 
cu ferestre largi, in bune condițbini de sănătate.

• Băncile se aflau pe lângă zid, iar in mijloc un șir 
de mese tăia sala în lung.

Vr’o trei-zeci de fete, de jur împrejur, în picioare, 
își aveau ațintite privirile pe niște cartoane care în
fățișau acelaș desemn colorat.

Când intrară vizitatorii, însoțiți de Dănieuță ce-i 
primise, fetele nu se sfiiră, se plecară respectuos și 
rămaseră în atitudine de așteptare.

Doamna Dănieuță îneepu a lămuri vizitatorilor:
— Subiectul acestei șezători este portul național 

și le arătam fetelor un model, unul și acelaș, ca de
semn eu motive adevărat' românești, făcându-le să 
priceapă deosebirea între motivele acestea și cele ce 
s’au strecurat in cusătura românească, venite de la 
streini.

Deosebirea aceasta nu se poate prinde dintr’odată; 
trebue obicinuința și mai înainte de toate cunoașterea 
de aproape a motivelor adevărate românești.

Le arătă apoi modelul și le lămuri așezarea linii
lor și felul de-a le coase, apoi coloarea lânurilor ori 
a arniciului; le atrase luarea aminte și asupra colo
rilor pe care săteanca știe să le aleagă și să le com
bine după gustul înăscut in ea, foarte deosebit de 
coloarea și de gustul la alte neamuri, bună— oară la 
bulgari și la sârbi, de la cari s’au luat multe mode- 
luri.

Le arătă apoi alt model, aproape la fel cu cel' ro
mânesc, privit de-odată,— pe urmă ii făcu să cons
tate deosebirea și învățătura sa se adeveri, după pu
țină cercetare.

Fetele urmăriau lămurirea, pe modelele ce aveau 
dinainte.

li puse după aceea in cunoștință cu învățământul 
croitoriei sistematice a îmbrăcămintei și a cămășilor 
femeești; cu învățământul practic al treburilor casei
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cu câte-o pildă care 
mintea ascultătoare- 

țintei. ce urmării

făcute cu rost,— măturat, scuturat, deschisul feres- 
pentru aerare, spălatul, dresul rufelor și al îm

brăcămintei. îngrijirea lucrurilor din casă și de bu
cătărie, apoi pregătirea mâncărei, așa ca ca să fie 
mai felurită, înde-ajuns de economică spre a nu tre-, 
ce peste mijloacele obicinuite ale vieții sătencști, dar 
in acelaș timp mai hrănitoare, mai priincioasă de cât 
cum o întrebuințează săteanul.

După aceea își ceru voe să înceapă a grăi fetelor 
despre portul național.

După ce musafirii se așezară, în rândul mamelor 
care însoțiseră pe copile, d-na Dănicuță începu, 
par’c’ar fi stat de vorbă cu ele, a le vorbi cu graiu 
firesc blând, lămuritor, in chip de poveste, de mai 
toate felurile do vestmântare din țară, arătându-le și 
modele de fote, ii, cămăși, ștergare, brâe, basmale. 
De lămuri de ce să chiamă „port național" și pentru 
ce trebue păstrat; că e cinste pentru femeea și fata 
care știe să ’și-le facă singure, dovedind și cu aceas
ta că sânt românce, că li-i drag neamul românesc. 
Le arătă câștigul pentru casă, odată ce nu vor avea 
de cheltuit in târg de cât foarte puțin pe lânuri, pe 
arniciu și pe fluturi; se întinse apoi la cultivarea inu
lui și cânepei: la creșterea gândacilor de mătase și 
la sădirea duzilor fără rod,— și, întorcându-se la port, 
intră în arnănuntele țesutului, ale croelii și ale cusutului 
cu bună rândueală și cu spor.

Din toată cuvântarea, ici, colo semănată cu câte-o 
glumă care adueea râs liniștit, — ~~i ~ ~ ":IJX 
prindea și mai bine povața, de 
lor,— eșia însemnătatea vădită a țintei, ce urmam 
cu stăruință învățătoarea și rezultatul practic al po- 
vețelor.

D-na Dănicuță împărți fie-cărei copile partea de 
lucru pentru acea seară-, și veni să vorbească cu 
oaspeții lămurindu-le că, în timpul lucrului, copilele 
grăiau între ele asupra celor auzite, îi mai cereau 
amănunte, și discutau cu dânsa.

In chipul acesta se așeza între ele și ea o priete
nie care le alipia de dânsa, ceva fiese și părin-
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lese, plin de Încredere și do respect. Ea, pe urmă, 
căuta să introducă și pe mamele fetelor în mișcarea 
aceasta, să le biruiască sfioșia, să le deprindă price
perea, să le hotărască a schimba pe apucaseră 
ilin părin(.i“ în ce privia treburile casei.

De multe ori copilele se puneau să arate mamelor 
cum era mai bine, când acestea intrau în vorbă și 
păreau încă nedumerite,—și' o făceau cu răbdare și cu 
bucurie, fără trufia că știau mai mult de cât mamele lor.

Mulțămirea d-nei I lănicuță era că vedea îndemn 
și bună-voință și o spunea Revizorului, fără vre-o 
trufie și ea, la rândul ei.

Revizorul și Cosmin își arătară mulțămirea lor de
plină...

— Poate că din asemenea străduință să iasă peste 
câtva timp anume școală de învățat ale casei, sub
venționată de comună și de Casa de Economie a să
tenilor, zise Nicu Cosmin... Asemănătoare școalei de 
adulți pentru băeți, la ca ar învăța nevestele tinere, 
și fetele ce-au terminat cursul primar...

— E o idee, aceasta, domnule Cosmin, încuviință 
Revizorul. Văd cu mare bucurie în comuna aceasta 
lucruri vrednice de laudă...

Apoi, după ce mulțămiră învățătoarei, oaspeții ple
cară.

— Pentru a doua oară de când sânt Revizor, zise 
Soreanu lui Cosmin, viu in Brăhășești... înrâurirea 
voinței dumitale, domnule Cosmin, se simte și se ma
nifestă din ce in ce mai mult...

— Aceasta dovedește, domnule Revizor, dupe cum 
mai vorbirăm, că inițiativa particulară e factorul cei 
mai puternic al propășirii... Sper să vedeți încă o 
tnesură bună, pe cale de împlinire, când veți veni 
pe aci, nu mai' târziu de cât în Aprilie ..

— îmi dai voe să te întreb cam ce anume va fi?
— Pe aci locuitorii nu s’au ocupat de livezi de 

pruni și de vii. Unii le au foarte neîngrijite, alții 
de loc. Am făcut o școală de pueți, care, în primă
vară vor fi buni de sădit... îmi vor sosi apoi câte-va 
zeci de mii de vițe și astfel le voiu alcătui livezi și
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XII

A doua zi părintele Fuică, se deșteptă dis-de dimi
neață și porni la biserică. Era sâmbătă și era să aibă 
pomeniri la cimitir, după serviciul divin.

Cu greu mergând prin ceața groasă care acoperea 
satul, se gândiă la ziua ce trecuse...

Nu mai avea de cât o urmă slabă din emoțiunea

vii cărora terenul, prin natura lui, le va prii minunat 
de bine. Voesc să dau sătenilor toată putința de-a'și 
înmulți activitatea și de-a se apropia cât mai mult 
de comerț și de industrie...

— De ce nu fac toți proprietarii astfel ?
— Ii va sili să facă, tendința de a ne cuceri, din 

ce în ce mai vădită, a vecinilor noștri și mai ales a 
Americei din punctul de vedere economic. Atunci 
vor înțelege că trebue să producă bine, rațional, cu 
pornire către specializare și că vor câștiga însutit, 
ridicând pe sătean, făcându’l tovarășul lor iar nu io
bagul muneei pentru ei... Avem Dunărea și Marea, 
prin care ni se deschid celelalte mări și țări cărora 
să le dăm produsele noastre. Cât nu vom face, când 
vom ajuta Statul să’și alcătuiască o puternică flotă 
comercială, dacă voim să’l punem și pe el în mișcarea 
particulară, dacă ținem numai de cât la ideea că prin 
Stat să Ic urnim toate 1 Cât n’ar putea face însă, 
domnule Revizor, întovărășirea mare a proprietarilor 
țării, care să’și alcătuiască asemenea flotă, bine în
țeles după ce va rezolva în chip temeinic cestiunea 
productivităței specialiste, pe regiuni, a ogoarelor 
noastre mănoase...

— Măria Sa „Ogorul**, s6 gândi Mirilă...
— Ai dreptate, Domnule Cosmin... D-ta vezi de

parte și pare mi-se, sigur și cumpănit...
— Ved, cel puțin, că tot dela țară trebue să por

nească principiul mișcării... Doue, trei puncte în care 
el se va fi determinat, le va deschide tuturor ochii 
și aceasta nu peste mult timp... o cred cu stăruință...
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in viața lui ele om nu pusese ură,

celor întâmplate. Se reafia pe sine, încăpățânat, ne
mulțumit, în mai mult c’un sentiment de .temere ce 
nu'l avusese înainte.

Să’și plece capul fală cu învățătorul! Să întindă 
mâna, cu putere de hărnicie, schimbării lucrurilor!...

Dar învățătorul îl va privi tot de sus, din înălțimea 
intâetății sale !... Dar el își va pierde liniștitele țobi- 
ceiuri și pacea unui traiu mărginit la cele ce apu
case !...

Oftă și clătină din cap...
Ajunse. In sfatul locaș ardeau două lumânări care 

mai goneau din întuneric.
Dascălul, moțăia, într'o strană, așteptându’l.
Paracliserul bătea în toaca de lemn, somnoros și 

el, de sigur...
In curând resună un clopot... și dascălul se îndreptă 

către tetrapodul lui.
Pe când își punea sfita, părintele se gândi de o- 

dată la cuvintele lui Coșmin, din sala primăriei, și 
par’că i se mai lumină lăuntrul; se văzu în clipa plină 
de însuflețire, când se află în biuroul lui C’osmin ; sO 
văzu bine-cuvântând mărețul proect al acestuia, și 
parcă se înfioră...

Atunci privirea lui căzu asupra Mântuitorului răs
tignit pe crucea de lângă sfânta Masă, și poate pentru 
întâia oară il lovi înfățișarea lui de martir plecat 
omenirii, sacrificat pentru rescumpărarea păcatelor ei...

Eră fiul lui Dumnezeu, cel mai mare între oameni, 
și totuși cel mai mie apururea, spre a-i învăța supu
nere, ascultare, vrednicie și jerfa de sine...

Eră cel mai învățat și a toate știutor, și totuși nu. 
cunoștea trufia...

Eră legat de omenire prin corp omenesc și totuși 
in viața lui de om nu pusese ură, nu avusese năzu
ința de intâetate; se socotise una apostolilor săi; le 
spălase picioarele...

In toți oamenii văzuse frați.
O suflare puternică de căință îl sgudui și~ piecân- 

du-se Înaintea crucei, se închină și murmură :
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im vânt ușor o grămădi și o

— Doamne Dumnezeule, cartă-mâ...
Auzi atunci glasul dascălului :
— Bine cuvintează, părinte...
Și,.răspunse cucernic, pătruns de sfântă înfiorare, 

apoi începu serviciul.
In biserică se făcuse mai multă lumină; câțiva să

teni bătrâni și câteva sătence veniră cu prinoasc pen
tru pomenirea celor morți.

In acea dimineață părintele Țuică fu, cu 
fletul, servitor al Altarului.

La vr’o două ore după faptul zilei ceața se ridica; 
soarele o rupse fâșii și 'jti ---* ——x—- 
perdu dincolo de zări.

Mirilă Ganea însoția pe doamna Marin Cosmin să 
ducă obicinuitele mângâeri de sâmbăta pe la bătrâni 
neputincioși, mai ales în coliliile câtorva țigani nevo
iași, muncitori bunicei vara, iarna însă lipsiți de multe 
trebuincioase.

Mirilă aștepta afară, in unele locuri, până ce cșia 
Maria și apoi porneau mai departe'

Eră singur dinnaintea unei colibe și sc gândea că 
a doua zi doamna Cosmin avea să se ducă la Ilie 
Ion 'Podea,— când i sc ivi de odată Pavel Trimiraș...

Înainte de-a’și putea da seama de ce voia acesta 
cu dânsul, Pavel se și aruncă asupra-i, cu pornire...

Silit să sc apere, puternic de altmintrelea, începu 
lupta cu el, totuși cătând să'l domolească și cu vorba...

— Vrei să ’mi-o iei. afurisitule! îi rostia Pavel, cu 
glas năbușit, scrâșnind din dinii...

Atunci se dumeri și Mirilă, amintindu’și de cele ce-i 
spusese Tudor Lupu.

Pe când îl ținea de braț pe Pavel, se ivi doamna 
Cosmin și se opri, mirată.

Săriră, tot atunci, vr’o doi țigani din colibă și dă
dură într’o parte pe Pavel, amorțit de puternica străn- 
satură.

—. Las’că ’ți-oiu nemeri eu altădată sâmbăta... n'ai 
grijă !... ii strigă cu mânie și o porni repede, împlc- 
•tieindu-se...
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Când ajunse acasă, se lăsă ostenit pe prispă. Nu 
îsbutiso să’l bată, să’l sugrume, pe Mirilă, după cum 
noaptea întreagă se sbuciumase, plănuindu’și răsbu- 
narea...

Și-i era așa de apăsător cugetul acesta, că-i venia 
să'și rupă de pe el vestmântul...

Vedea negru înaintea ochilor, treniura de mânie 
și ’i-ar fi fost la îndemână să aibă pe cine să. ’și-o 
descarce.

Dacă s’ar fi dus la Catrina acasă! Cuni 'i ar fi fost 
de bine s’o fi putut apuca undeva și să’și bată joc 
de dânsa !...

Lasă dacă ar fi mai luat-o cânele de Mirilă !...
Era chip însă ?
Acasă la Catrina, cum ar fi putut măcar s’o scar- 

mene, când tată-său, frații, erau în preajma ei ?
Și, cu scânteieri de ură în ochi, se uita la năluca 

făpturii ei frumoasă și tânără; și de ce ’și-o apropia 
mai mult cu mintea de dorul lui de-altă dată, de ce 
îl înfiora mai mult pofta turbată de-a o strânge în 
brațe și chiar de-a’i frânge mijlocul, și de-a’i rupe gâ
tul odată cu drăgostirea.

Se ridică, inghiățat, și totuși fierbând și negăsin- 
du’și locul.

Eacă se ivi tată-său, potrivindu’și din umeri gheba...
— Da ce ți-i, mă Pavele, de par’că’ți plouă din 

senin ?
El se uita întunecat la bătrân.
— Mai bine n’ai mai avea gură de grăit, mă taică; 

faci de geaba umbră pământului, că un lucru te-ai 
dus să împlinești la Todea și mi te-ai întors mai bleg 
de cât te-ai dus.

— Ce,ori ești turbat, mă, de ’mi-arunci așa vorbe?... 
■Ci du-te pustiei!

— D’apoi că m’oiu duce, n’ai grija... Numai sără
cia dumitale de leneș și de netrebnic l’a făcut pe 1 o- 
dea să nu’mi dea fata...

— la cară-te, păcătosule, că...
— Că, ce ? Ia numai cearcă de dă...
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— Când se ivi Nicu Cosmin pe prispa îngustă a 
pridvorului, îmbrăcat cu blană scurtă, purtând căciula 
de miel negru și cisme, iar în mână biciușca mlă-

— Ptiu!... bată-te mania focului... urgie ! și bătrânul 
ntrâ în casă...

Pavel trânti o înjurătură, dădu una cânelui ce ve- 
•’nise să-i se gudure și eși la poartă...

Atunci, do după cotitura liniei se arătară mai mulți 
flăcăi.

Aflaseră de isprava lui Pavel și veniau să’l ia la 
Doamne păzește !

— Ce, mă Pavele, grăi unul, ai năzuit să bați pe 
domnul Mirilă?

— Eaca, și ce treabă aveți voi eu ce-am vrut să fac !... 
Apoi nu merge așa, smintitul», îi grăi altul...

— Măi taci ! rânji Pavel.
— Ascultă Pavele, începu altul. De nu te'i duce 

să te erte domnul Mir lă, să știi că nu mai poți face 
sat cu noi...

— Zău ?
— Nici un zău ! rosti acelaș. Fiind-că, să’ți alegi: 

ori ceri ertare, ori te duci din sat, unde te-o lumina 
Dumnezeu. Nu vrem ucigași in satul nostru, auzit-âi ?

— Și dacă n’oiu vreajjsă mă duc ?
— Cerem primarului să facă încheere și să te tri

mită judecății,—scurt și potrivit faptei tale...
Pavel roti căutătura-i aprinsă la toți de față, mai 

să se repeadă măcar la unul, însă putu să’și dea 
seama că ar fi rămas biruit și nu’și vru așa rușine.

-— Duceți-vă dracului, Ic strigă cu glas năbușit și 
intră în curte, în timp ce flăcăii îi dădură eu ho! și 
se întoarseră.

fn casă îl aștepta judecata mume-si și a tată-său, 
pe care o ascultă, aci cu îndemn de a-i bato, aci cu 
ochii in jos, tăcut ca pământul.

La urma urmei se hotăra să se porniască la târg 
și să se bage undeva...

Către seară găsi om care pleca la Jiu și se învoi 
cu el să’l ducă.
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dioasă, „Rândunica", capă de sânge arăbesc, de-o 
deosebită frumusețe de forme,—da semne vădite de 
neastâmpăr...

Necheză ușor, in chip de bucurie, când Nicu o strigă 
pe nume, arcui cochet și delicat gâtul, sufiând pe 
nări, și rotind priviri in care începeau să scapere flă
cări.

Soarele împrăștia vie răsfrângere de raze, fără 
să fi răpit gerului tăria: cerul era de-o curăție care’l 
închipuia și mai adânc.

Era o plăcere să cutreeri locurile îmbrăcate cu alb 
strălucitor. Earna își are poesia sa, mai ales pentru 
cei deprinși să. viseze ori să se inspire.

Nicu simțise de dimineață trebuința unei plimbări 
și frumusețea timpului îi dăruia și plăcerea.

Se aruncă ușor și cu îndemânare pe șea, strânse 
apoi frâul ca să dea Rândunicei măsura umbletului 
și o porni, în timp ce de la una din ferestre Maria • 
îl privia, zâmbitoare...

De la ducerea la Lemenyi Maria îl observase in 
tăcere și prinsese de veste schimbării lui Nicu, deși 
nu tocmai vădită încă dacă erau de față ai familiei.

Iși dăduse seama, ca una ce știa să analiseze su
fletul omenesc, că în al fiului ei începuseră întâele sem
ne ale sguduitoarei iubiri.

Nicu ei era în epoca aceea când înnamoratul um
blă să se cunoască, luptă cu viitoarea pasiune și to
tuși se lasă fără voe undelor care’l duc în vâltoarea 
preursită...

Ce însemnă plimbarea aceasta, călare, dtțcă nu 
tainica dorință de-a se apropia de locul unde trăia 
-iubita“, cu speranța de-a o întâlni, întâmplător ?

Âu dulceață cu totul particulară așa fel de în
demnuri, pe care sufletul nu’și le mărturisește.

De sigur că nu se putea să nu vie Nicu a-i spune 
taina inimii lui, dar această destăinuire își avea în
semnat timpul, potrivit desvoltării normale a simți- 
mântului, în mecanismul sufletesc.
Și ea, va urma să aștepte acel timp cu încredere in
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ceea cc trebuia să fie o <’ 
dânsa, ca mamă iubitoare și devotată.

datorie pentru el față cu

Nicu apucă șoseaua in direcțiunea opușii Gordinu- 
lui și trecu întăiu pe la Marin Todea, care eși de 
cum zări răsărind d’asupra gardului statura călărețului.

— Ce mai faci Marine ?
— Bine, domnule Cosmin...
— Ba nu bine, ii zise Nic’u... Iar te-ai certat cu 

vărul dumitale...
Marin iși plecă ochii...
— 1 >a cum de albiși? murmură el...
— Ce nu se află, neică Marine ? Doar ceasul mor- 

ței, nu...
—-Apoi, să vezi dumneata, domnule Cosmin, cum 

s’a întâmplat...
— Știu, știu... și, drept să’ți spun, ’mi-a părut 

foarte rău... De ce adecă să’l stăpânească pe om mai 
mult răutatea ce și-a pus în gând s'o lepede, de cât 
bunătatea ce și-a pus în gând s’o facă biruitoare ? 
Eu pusesem temeiu pe promisiunea d-tale, neică Ma
rine... și mi te legasem prieten, ea om de vrednicie... 
Rău, rău îmi pare... Cu bine, neică Marine...

Și 'ntr’adins îl lăsă așa de-o dată, ca, biciuit de 
cuvînt, să poată a se judeca pe sine și de la sine a 
se întoarce la pasul bun.

Și, ce e drept, Marin rămase locului, rușinat... Blân
dă fusese vorba boerului, dar îl arsese mai rău de 
cât virful biciului..,

— Eaca n’am făcut bine... iși zise, și boerului ii 
pare râu... Ptiu I rușinea dracului 1 Are să mă soeoată 
fier rău... nărăvaș fără mântuire... Măre, s’au dus 
cele cinci pogoane, — ducă-se... și apoi tot în neam 
s’au dus... Ia să îndrept ce-am stricat, ia să mă umi
lesc, că eu sunt de vină 1...

Și, cu pas repede, trecu la Ilie Ion Todea.
Marin, aflase și el, de cele întâmplate lui Mirilă, 

cât și pricina, și avu cum să intre în vorbă cu Ilie,, 
până să ajungă la împăeăciune iarăși.

In casa lui Ilie Ion Todea vestea celor întâmplate
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pe •

luă la stânga insă și

cu altă patimă: invidia.
Era ursit oare, bietul Marin, săEra ursit oare, bietul Marin, să nu se poată birui, 

să nu se poată lecui de una și să dea do alta ?

lui Mirilă adusese uimire îndoită ; Mirilă, om de seamă 
și eu dare de mână, alesese pe Catrina lor...

Muma nu mai avea acuma de ce să întrebe pe 
Petre, — cum își pusese in gând, — dacă bănuia pe 
cine îndrăgise Catrina...

Lumina străbătuse in casă și le adusese marc bu
curie...

Călin cătasc lung la soră-sa cu mândrie stăpânită," 
cu dragoste furișă...

Petre îi arătase cum avea să joace ia nuntă...
Ilie, grăise fie-si:
— Mare 'ți-a fost norocul, Catrina tati.
Ea pusese ochii în pământ roșie de mulțumire, în

fiorată, mai să râdă, mai sa plângă...
— De-ar veni mai de grabă acuma, șoptise 

suflare'ce abia se simte...
Maica o desmerdase pe cosița neagră ca pana cor

bului :
— Și ne tăinuiseși, puiu de vulpe codană !...
Iar acum că Marin venia eu vorba asta in gură, 

bucuria se înfiripă iarăși, luminoasă pe chipurile lor, 
încălzitoare inimilor lor ale tuturora.

Ciudat era însă că Marin venise pentru împăcă- 
ciuire, spre a se lepăda de firea lui, — și in fața a- 
celei bucurii, simți că’l mușcă părere de rău adîneă: 
de ce nu căzuse Voichiței lui asemenea noroc !...

Doamne, tot partea lui Ilie mai mare, pe lumea 
asta !...

Chip, aduse el apoi vorba de impăcăciunc și bău 
cu ai lui Ilie și cu el câte-va păhărele cu vin, cu 
urări de norocire pentru Catrina, — porni însă acasă

ea o

Nicu, de la Marin 'Podea o 
lăsă repede satul.

Șoseaua, în zare par'că era lustruită și stropită eu 
lumini.

De la Marin, gândul lui se duse la părintele Euieă,
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1) „Străin in țara lui*'

pune-in lo- 
seama

apoi la N ișoiu pe care’l avea in vedere pentru o cer
care apropiată: apoi, la Mirilă...

II impresionase foarte neplăcut fapta lui Pavel Tri- 
miraș, insă nu-i se ivia ea nefirească, pentru cuvin 
tul că pasiunea orbește...

încă un păcătuitor de îndreptat... și trebuia să cerce 
și cu Pavel...

■ Simția totuși că omul, in cestiune de inimă, ajunge 
mai înverșunat; cult de-ar fi, cu îndemn de resem- 
națiune, și pricepea că lupta trebuia să fie mai a- 
prigă...

Puterea aceasta de-a iubi absoarbe prea mult cele- 
un desechilibru,

De ce n’ar fi și al un ales al Soartei cu privire la 
simțimântul înălțător al dragostei, dacă fusese vred
nic urmaș al tatălui său, — ceea ce 'și-o mărturisia 
fără trufie ?

Și iarăși își mai spuse că lulia îl deosebise, — ceea

l’alte facultăți, ca să nu determine i 
într’un caz la fel cu al lui Trimiraș.

. Și de aci, eată’l pe Nicu căutând a se ]
• cui aceluia. Se simți sguduit, dar își și dădu 

eă s’ar putea birui.
Se făcuse legătura însă de trecere, de la altul, la 

•sine, de aceea luă aminte la calea ce apucase și își 
dădu pe față speranța de a întâlni pc lulia. Zimbi 
când iși spuse, cu sinceritate, eă în scopul acesta 
chiar, plecase să se plimbe.

Unde era răul ?
Ce-i lipsia, spre a fi pe deplin fericit ? Iubirea unei 

ființă care să’l înțeleagă... Oare tatăl său nu fusese 
ast-fel'?

Nu găsise în notele lui, din timpul sbuciutnului 
sufletesc de la Măinești1), toată desfășurarea luptei 
cu sine și apoi toată poema vieței lui Sericite prin 
iubirea fără seamăn a Măriei Avenian ?

Fără seamăn 1... Se pot găsi oare, in adevăr, două 
iubiri cel puțin, de felul acesta ?

Cine știe 1 poate...
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ce nu putea fi, de asemenea, nălucire a trufiei, 
care-i lipsia.

0 ! cum se încălzia, ca in zi de primăvară, la ideea 
unui asemenea simțimânt deopotrivă dc împărtășit,— 
soare lăuntric pe cerul inimii lui doritoare de-a iubi!

Rindunica, lăsată in voea ei, pășia legănător, cu
minte, par’că în cugetul ei năsdrăvan ar fi înțeles 
starea domnului ei.

De-o dată tresări, strînse fără voe frîul, — iarRîn- 
dunica se opri, iși arcui gâtul, și roti priviri focoase 
de mirare...

In acelaș timp și necheză, iar alt glas de-al nea
mului, îi răspunse.

Dintr’un drum lăturalnic venia o călăreață, in trap, 
după dinsa c’un servitor, — probabil.

Nicu Cosmin salută și opri pe Rindunica, rămâ
nând să aștepte sosirea călăreței...

Doamne, cum i se înfiora și cum ii bătu de tare 
inima. 1

Ce frumusețe i se ivia acum, în bătaea soarelui,— 
corp seulputural în strânsura vestmântului bine fă
cut,— chip înflorit de aerul rece și de umblet!....

Era ceva nevăzut încă—, acum apărându-i in toată 
desfășurarea reală, a însușirilor exterioare.

Când lulia se apropia și se opri la linia de trece
re pe șosea, atât de vădită era admirațiunea pentru 
dânsa, a tânerului rămas ca în extaz, că florile chi
pului ci încântător prinseră roșeață și mai vie.

Și lulia îl fura cu priviri uimite: înfățișarea lui 
era alta, și pentru dânsa, era așa cum putea să-i pla
că și mai mult.

— Bună ziua, domnișoară.... o salută cu gla's pu
țin tremurător.

— Bună ziua, Domnule...
..Domnișoară", ..domnule", eată puterea convenin- 

țelor,— iar ei mai degrabă ’și-ar fi zis pe nume'; poate 
că’și ziceau chiar, în gând.

— Ce întâmplare fericită! rosti Cosmin
Ar fi voit să urmeze, să’și explice aflarea pe aci,

fi, dc asemenea, nălucire
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dar glasul i se 
firul.

învăluise și vorba nu'și putea ține

■— Veniați la noi? întrebă lulia. dândtvși repede 
seama de încurcătura înamoratului.

— Făceam înconjurul moșiei, să ved cât e de aco
perită pretutindeni cu neaua....

— Atunci ... ve putem face proces de încălcare..., 
fiind-că, după cât îmi pare, ați trecut eu dreptul de 
inspeețiune, pe moșia noastră....

El aruncă, de formă, o privire în juru-i, ca spre a 
se încredința....

— E adevărat, domnișoară.... și vă cer ertaro....
Tribunalul nu e aci și nu eu sânt judecătorul..., 

domnule Cosmin.... Nu credeți că s’ar cuveni să su
punem tati cazul acesta?

Ce drăgălaș vorbia ! cu câtă presență de spirit !.... 
In ce chip ingenios, îl invita acasă!....

Nu se putu opri să nu zâmbiaseă, adânc mulțămit...
Salută și răspunse:
— Vă cer voe să ve urmez, d-șoară....
Ea îi mulțumi cu privire galeșă, cu zâmbet, de 

înțelegere tăcută.
— • Am auzit că cei prinși.... în delict, mi se pare 

că se zice,— pot fugi.... Prin urmare, domnule.... vă 
rog să mergem alăturea....

In tonul ei glumeț străbătea emotiunea inimii....
Nici o aparență de rușine pentru familiaritatea 

ce le-o impuneau inimile....
De cc-ar fi căutat să nu fie ei, cum trebuiau să fie, 

cum ursita le potrivise gândurile ?
Vezi că și ea, nesfioasă de felul ei, se gândise mult 

în zilele acestea, la Cosmin, și intrevăzuse potrivirea 
aceasta.

Cosmin îi plăcuse, o mișcase, îi dăduse cunoștința 
de sine. Nu se ferise de năvălirea simțimântului â- 
cesta, chiar de la prima lor vedere.

Sinceră cu sine, ea și față eu alții, ’și-o spusese 
taina, o primise și,— doritoare de-a iubi, -se lăsase 
farmecului nou, nespus de ademenitor.

— Cu plăcere, d-șoară....
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lulia, c'o mână ținându’și amazoana, dădu fuga și 
înconjură cu cealaltă gâtul bunicului, obicinuit de 
sigur cu asemenea desmierdări.

După ce’l sărută, ii zise:
— Tată mare, dă’mi voe să’ți.las pe domnul. Cos- 

min pentru câte-va momente. îl mai sărută odată,

— Aveți un cal de toată frumusețea.... pe cât pot. 
cunoaște....

— De rasă arabă curată,— un dar dela cumna
tul meu....

De-aci, lulia se interesă de familia lui Nicu și fa
talmente trebui să vie între ei vorba de amor, de 
oare-ce Nicu era nevoit să povestească iubirea Doc
torului Rustovici și a surorei lui Marcela....

însuflețit, făcu apologia iubirii,— adevărată poemă 
spusă de-un artist, cu căldură, în chip firesc, cu mlă
dieri pline- de drăgălășie, —■ robitor și convingător....

lulia par’că se pierdea, ascultând acest cântec al 
inimii, inspirat de dânsa, și nu ar fi voit par'că să 
aibă finit

Când Nicu se opri, cu capul plecat’ cu ușoară în
văluire de tristețe, a chipului,— ciudată în acele cli
pe,— lulia îi aruncă privire dulce, repede impre
sionată dc-acea neexplicabilă stare și care o înrâuri 
la moment....

Tăcură îndelungat,— și în acea tăcere s’auzia nu
mai clepăitul potcoavelor pe neaua ca cremenea...

Nici nu prindeau de veste cailor că apucasem pe 
drumul curții....

Trecerea servitorului înainte spre a deschide poarta, 
îi deșteptă, și atunci se priviră, întrebători, cu mira
re.... apoi iși zâmbiră.... înroșindu-se.

După câte-va momente se aflau în biuroul bătrâ
nului, pe care ’l întrerupseră dela cititul unei cărți 
foarte veche.



124

strunea o privire lui Nieu și eși repede, îngânând 
un cântec.

Bătrânul, cătându-i din urmă, cu înduioșare, irrăi 
lui Nieu:

— Copila aceasta e cea mai scumpă bucurie a 
vieții mele...

După o clipă, mai mult sie’și:
— Ce are insă astăzi? O cunosc prea de aproape, 

ca să nu deosebesc exaltare in desmierdarea ei...
Apoi, aținti la Nieu, pe ascuns, privire ascuțită, 

plină de ceva bănuitor, întru cât-va aspră subt ușoara 
încruntare a tufelor sure ce-i alcătuiau sprîneenile...

— V’ați întâlnit pe drum? întrebă el pe Nieu.
■— Da, domnule Lemenyi... O întâmplare, adaose, 

în clipa următoare, ca răspuns căutăturei bănuitoare 
ce suprinsese.

Bătrânul nu voi să meargă mai departe, dar își 
promise să supravegheze pe nepoată și pe tânăr.

■— Nu-i așa, domnule Cosmin, că moșia Gordinul, 
pe lângă cultura pământului ei, va putea fi ea punct 
bun de exploatare a pădurilor dimprejur, ale Statului ?

— Mai ales că pe Bistrița lemnele se pot coborâ 
până aci eu ușurință. Va trebui însă un funieular 
prin locurile grele ale munților...

— Se vede că ai avut și d-ta în gând exploatarea 
aceasta...

— Am studiat Gestiunea mai mult spre a’nti da 
seama de mecanizatul unei asemenea exploatări...

Bătrânul avu zâmbet ușor, greu de prins.
— Ar fi costisitoare exploatarea... zise el, aproape 

■cu indiferență.
— Ce costă mult, domnule Lemenyi, aduce mult, 

când e bine pornit și cârmuit. Principiul, este un 
studiu adânc de mai nainte ; greutățile se înving prin 
organizațiune... Cine se sperie de ele, n’are însușirile 
de căpetenie pentru comerț sau industrie: outezarea 
și credința.

Bătrânul privi adânc Ia tânăr: le vei fi având? 
părea să fi exprimat privirea lui.

Atunci intră Lemenyi și veni de strânse cu căldură
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de exc-

măna lui Nicu, apoi se așeză foarte aproape, in 
fața lui.

— Mă iartă eă nu te-am Întâmpinat mai curând. 
Mc ocup cu niște planuri de clădiri ce am de exe
cutat la primă-vară în capitală.

— Eu sânt de vină că v’am întrerupt...
— A! nici de cum... Îmi faci plăcere că vii... Aș 

dori chiar să ne întâlnim cât mai des, căci din con
vorbirea cu d-ta voiu avea totdeauna prilej de a învăța 
ceva in ramura, nouă pentru mine, a agriculturei.

— Mulțumesc, domnule. Lemeyi răspunse Nicu, 
eu simplitate.

— Aș dori să'ti arăt planul modificărilor ce voiu să 
fac acestei case. Vrei să mă însoțești în biurou?

— Cum nu... îmi dă voe domnul Lemenyi ?
— Poftim, tinere, poftim...
Abia eșiseră, când lulia intră.
— A !.. făcu ca, surprinsă... Domnul Cosmin...
— A plecat, ii răspunse bătrânul cu zâmbet șiret.
— Nu se poate, exclamă copila, ca, contrarietate.
— De ce ? ■
— Mi s’ar părea nepolitețe...
— Firește că da, lulico, mai ales dup’o întâlnire... 

întâmplătoare...
lulia il privi lung și luă seama zâmbetului lui ironic.
— Ce vrei să zici, tată-mare ?
— Nimic, spre a te face curioasă, lulico... Lucru 

foarte firesc; tânărul se plimba, tu te plimbai ; mo
șiile sunt megieșe; toate drumurile apoi, duc la... Roma. 
Deci, eată Întâlnirea...

—- îmi pari puțin răutăcios, tată-mare...
— Nu, lulico; sânt numai observator.
— Observator... Nu me. miră... Ce vei fi putut insă 

observa ?
— Nu mare lucru, lulico, nu... doar mai multă 

veselie zburdalnică, la tine...
— Și te nemulțumește?
— Dimpotrivă...
Urmă puțină tăcere. .lulia își zicea că tala-mare 

începuse presemne s’o ghicească. Să fi alergat la
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lămurire, era să-i fi dat și mai mult drept de-a bănui. 
Mai «emerit era să tacă, să se facă a nu’i înțelege.

, — Tată-tău și tânărul sunt în biuroui de lucru... 
Te poli duce, lulico...

— Me duc tată mare.
TSși, nemulțămită întru’cât-va. Nu-i plăcea să știe 

că se putuse să-i fie ghicită taina... Era prea curând...

JBiuroul lui Arpad, decorat cu mulțime de desenuri 
colorate ce înfățișau clădiri variate, cuprindea mai 
multe mese de lucru cu cartoane întinse pe ele : un 
secretar cu sărtare, un biurou mic de nuc american 
și o bibliotecii cu puține cărți.

Avea înfățișarea unei. camere mai mult pentru 
lucru, de cât cu pretențiune de lux.

lulia intră în vârful degetelor și nu fu simțită.
— Dar va avea înfățișarea unui castel, zicea Nicu...
— O fac tot pentru tata... răspunse Arpad. De o 

cam dată voiu modifica o aripă la care voiu adăoga 
capela, lucru la care ținem toți deopotrivă.. : apoi 
aripa cealaltă, în altă ..campanie’* de lucru.

Ridicând capul, Nicu văzu pe lulia și-i prinse la 
monient schimbarea de fisionomie. Ea zâmbi însă și 
chipul i se lumină.

— A ! ești aci, lulico... ii zise tatăl...
— Da, tată; am venit să mulțumesc d-lui Cosmin 

că 'mi-a servit de cavaler pân’acasă...
Cât ar fi îndemnat-o inima de mult să aducă vorba 

la gluma plăcută ce-i servise de motiv ca să ia pe 
Nicu până acasă la ei! Insă începutul de pătrundere 
a bătrânului o făcu să fie mai prudentă.

— E datoria tinerilor, domnișoară, — răspunse Ar
pad... Afară de aceasta e lucru plăcut ca dânșii să 
nu aștepte numai de cât contra-vizită din partea 
celor în etate... Cu toate acestea, fiind-eă nu am răs
puns vizitei tăcute, te rog, domnule Cosmin, să mij
locești ertarea noastră, pe lângă doamna mama du- 
mitale...

— 0’1 mama nu ține la ..etichetă"; din punctul de
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vedere al prieteșugului însă, e totdeauna mulțămită, 
când se poate să’și vadă prietenii...

— Admirabil caracter zise Arpad, cu vădită e- 
moțiune.

— Drept, așa este, răspunse Nicu. Este expresi- 
unea cea mai înălțătoare de suflet, a femeei — ideal 
ca soție si mumă...

Și intr'o pornire însuflețită de iubirea cea mai pro- ■ 
fundă, povesti viața mamei sale, făcând să reiasă în 
relief puternic rolul ce l'a avut lângă soțul ei, în 
lupta acestuia pentru ridicarea sătenilor....

Pentru întâea oară îi descrise lui Arpad, opera dela 
Măinești și apoi dela Vadu-Lung, cufundăndu'l înad- 
mirațiune și în uimire.

I se părea lui Arpad că auzia povestirea unei le
gende, desfășurată intr'o cântare de bard medieval, 
cu talent minunat de espunere, eu simțimânt și 
cu colorit care dau artei toată expresiuneâ cea mai 
inaltă.

Din întreaga desfășurare însă, el vedea, puternică 
și măreață, figura femeei unice, alăturea cu care, fi
gura soțului pentru care 11 mișca un simțimând de 
gelozie, nu avea nici un interes.

Ce’l putea interesa iarăși opera in sine? El era 
strein de propășirea unui strat de oameni ce nu-i in
sufla nici măcar compătimire. El nu iubea pe români.

Totuși, ca o femee sa ia parte eu atâta râvnă, la 
asemenea operă de mântuire, însemna noblețea inimii 
acestei femei, și caracterul ei, numai întrevezut, după 
înfățișarea exterioară, lua acum în ochii lui proporțiu- 
nea unui monument statuar ce întrece mărimea na
turală spre a da ideea măreției și puterea do înrâu- 
nire a ideei....

De aceea, cu căldură strânse mâna lui Nicu....
— Te stimez și mai mult pentru această admira- 

țiune sinceră și adâncă de părinții dumitale... îi zise 
Arpad.

îulia, după apologia amorului, ascultase tot atât de 
răpită, apologia iubirii fiești....
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Cât de măreț îi apărea acum și caracterul lui Nicu... 
O! cum îl va iubi de mult!....

Și ochii ei, de astă dată, ’i-o spuseră lui cu since
ritate, cu însuflețire.

— De sigur că și dumneata, iubite domnule Cos- 
min. urmezi aci opera părintească.... Presența mamei 
d-tale mă face s’o cred aceasta.

— Mama a venit pe timp scurt Ia mine. Negreșit 
că se interesează de lucrul meu de-aici: dar venirea 
sa e mai mult pentru o pioasă amintire: Brăhășeștii 
sânt leagănul familiei noastre : aci s’a născut tata și 
pentru mama locul acesta are caracterul de loc sfânt...

Afirmarea aceasta iarăși sfredeli inima lui Arpad ; 
de data aceasta gelozia cuprindea și o ciudată neli
niște. Nu cumva iubirea doamnei Cosmin, pentru cel 
ce nu mai era, înfățișa religiositatea eternă a unui 
cult ?....

Simțimântul lui pentru dânsa ai- fi rămas zadarnic, 
dacă ar fi fost așa....

Inima i se strânse dureros.... pe chip nu i se răs- 
frânse nimica însă.

— Eu credeam că s’a stabilit lângă d-ta.... și ar fi 
fost firesc, întru cât nu ești încă însurat....

— Are intențiunea de-a se așeza la Măinești, în 
Suceava, lângă mama sa care trăește și care o chiamă.

Altă lovitură pentru Arpad, și acum avu nălucirea 
unui simțământ ce’l va face nenorocit.

De astă datase ridică, puțin cam brusc,— dar își 
motivă mișcarea întru câtva, zicând fie-si :

— Bine, lulico, nu ne servești ceva?
— In adevăr, tată, sânt vinovată....
— Vă rog să nu vă mai osteniți, domnișoară, căci 

voiu să’mi cer permisiunea de-a pleca.... Se înserează 
și 'mi-e teamă de vr’o neliniște a mamei....

— In asemenea caz, nu te mai reținem. Arată-i, te 
rog, doamnei, respectele noastre și plăcerea de-a ne 
vedea cât mai curând....

— Și eu nu v’am întrebat de Lidia ? știți, domnule 
Cosmin, că ne-am prins bune amice, amândouă ?

— Acelaș simțimânt mi l’a mărturisit și Lidia...
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ccsti-

•— O! atuncea dar să nu mai întârziem revederea... 
Mâne ne vom arăta la Șerdinești... grăi Arpad.

— Cu cea mai mare plăcere vă vom aștepta... Ce 
veselă arc să fie India, se adresă luliei... iar cu pri
virea ii spuse și bucuria lui.

A doua zi eră mișcare mare în comună: toți mem
brii tovărășiei pentru Casa de Economie, grăiau, după 
biserică, strânși cete, cete, in fața primăriei, de fapta 
lui Pavel Trimiraș, și de cei șapte care iscăliseră re- 
c-lamațiunea împotriva învățătorului.

Se alcătuise în comună un comitet de judecată a în
tâmplărilor dintre sătean și sătean și de priveghere 
ca toți membrii tovărășiei să nu se abată de la le- 
gămintele luate intre ei și pentru buna stare a co
munei.

Președinte al comitetului eră primarul și membri : 
preotul, învățătorul și alți șease săteni fruntași. Co
mitetul eră ales pe trei ani și ființă de doi ani.

Sfătuirea generală din fiecare duminică aducea 
Comitetului la cunoștință vre un fapt petrecut și a- 
cesta chema la judecată pe făptași.

Pedeapsa, dacă faptul eră grav, oda comitetul in 
chip de amendă, care, se vărsa primăriei pentru fon
dul de îmbunătățire al comunei.

La acest fond se mai vărsa și o sumă anuală sta
tornicită prin statutul Casei de Economii.

Sătenii dar, foarte impresionați de cele două vino
vății, vorbeau de ele și închipuiau pedeapsă mai de 
seamă de cât numai amenda.

Sala ne-fiind încăpătoare pentru toți, se alegeau 
cei mai de frunte și aceștia se îndeletniceau cu sfă
tuirea asupra intereselor obștiei.

Dacă se arăta vr'un sfat care merita să fie ținut 
in seama, eră notat spre a fi desbătut la adunarea 
generală anuală.

Se organizaseră foarte ințelepțește și eră de însemnat 
că țineau la regulă și la cumpănirea bună a Gesti
unilor.

După amează se adunau la școală, ca fiind foarte
9
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pe Mirilă, 
Terii, sau

încăpătoare și ascultau pe învățător, ori 
ori pe Cosmin să le vorbească de istoria 
de agricultură.

De astă dată, fiindcă, nici cei șapte, nici Pavel Tri- 
miraș nu erau din tovărășie, nu putea fi vorba de a- 
mendă.

Erau mai multe păreri, asupra pedepsei, dar co
mitetul, firește, avea dreptul să statornicească pe cea 
mai ncmerită, potrivită cu starea vinovaților ca ne- 
făcând parte din tovărășia obștească.

Comitetul judeca fiind față toți cei câți putuseră în
căpea în sală.

După ce comitetul se așeză în fața unei mese, pri
marul, ca președinte, făcu cuvenita întrebare.

— Ei, fraților, mai întâmplatu-s’a vr'o pricină, săp
tămâna asta'!

Constantin Gilorteanu, om de treizeci de pogoane, 
— legat la trup, și deslegat la umblet,— aspru la 
căutătură dar bun la inimă, — rar cu râs pe buze, 
dar totdeauna cu gând prietenos,—■ la vorbă măsurat, 
la faptă cu rost, — făcu un pas mai spre masă și 
luând graiu, grăi :

— Măre, se’ntâmplă mari și mici, că oameni sântem 
și numai Dumnezeu e fără de păcat... Dar când se 
întâmplă câte una, prea boacănă, eaea naști i ce să 
faci întâi: să te crucești, ori să dai naibei prostia o- 
mului prea fără cap... Ni s'a umplut inima de părere 
de rău și de necaz când s'a svonit că Pavel Trimiraș 
a sărit la domnul Mirilă eu gând să-i ridice viața poate. 
Pentru cinstea nastrii a tuturora, cată să osândim pe 
vinovat...

— Drept așa e, răspunse primarul, ori căruia din
tre noi s’ar fi întâmplat una ca asta, cu Pavel Tri
miraș, și tot la un fel ne-ar fi venit de peste mână 
lucrul, că, vedeți dumneavoastră, vina e tot vină. 
Domnul Mirilă c pentru noi însă și bun sfătuitor: c, 
cum am zice, om care își pune și sufletul pentru noi... 
Vina e tot așa de păcătoasă, dar părerea de rău ne 
este mai mare. Câțiva flăcăi, chip, s’au și dus eri la 
Pavel, după faptă, și ’i-au spus curat să plece din
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■sat unde-o ști, că nu mai e vrednic să fie cu noi... 
Și aseară a plecat la Jiu... Vorba e eă noi trebue să-i 
dăm osânda și s’o sorim la condica osândiților, pre
cum ca să se știe...

— N’ar fi cu rost oare să faci încheere, ca primar, 
■ți să trimiți hârtie la procuror? zise unul.

— Nu cred că s’ar prinde domnul Virilă, la 
ceva, răspunse primarul.

— E de ajuns, eu socot, zise Dănicuță, să știe Pa- 
vel că până nu ’și-a cere ertare dela domnul Virilă, 
n’o avea mână de ajutor in sat, de la nimenea și nici 
bună^vreme ’i-a da careva... Să trăești între ai tăi, 
par’c’ai trăi mai urgisit ca între streini, e mare ne
cinste; că, de piatră să fii, și tot n’o să poți răbda 
așa înstrăinare. Pavel ’și-a dat seama și de aceea s’a 
pornit din sat. Când vom afla însă unde s'a așezat, 
vom căuta să’l facem să ceară ertare și să’l întoarcem 
în sat ca să fie om ca toți oamenii la un loc cu noi...

— înțeleaptă vorbă și bine ar fi să se prindă de 
cl încercarea, grăi părintele Fuică.... fiindcă, uite, feții 
mei, când se întoarce omul la căință, e bine. Are fo
los și el, că s’a îndreptat: arc folos și satul căec’un 
om mai mult pentru munca obștească... Noi să scrim 
vina și osânda și să așteptăm să-i dăm de urmă...

Tudor Lupul, în comitet și el. scrise vina și osânda 
și însenină că avea să o ducă vinovatului la cuno
ștință, când se va afla unde s'a așezat.

Călii? Ilie Todea grăi apoi de cealaltă întâmplare 
' cu cei șeapte iscăliți in reclamațiune împotriva dom

nului învățător.
— Fapta asta ne-a făcut iar sânge rău... S’ar în

chipui parcă lucrul că oamenilor noștri de seamă nu 
le cunoaștem munca și dragostea de noi, fiindcă, uite, 
tot în potriva lor se întâmplă ce se întâmplă... Abia 
socoteam că am mai prins la minte și că ne-am dat 
pe brazdă cu apucăturile bune și când colo, eaca coada 
vulpii la răspântie... Apoi, rușine să ie fie oamenilor 
ălora că au spus minciuni cât capul lor de mari, ca 
să facă rău cui le-a făcut bine... Să-i osândim și să-i 
facem să’și cunoască păcatul...
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— Negreșit că eu le ert păcatul, zise învățătorul : 
insă avem orândueală și cată s'o ținem.

— Măre, cei șoapte nu sânt din tovărășia obștici. 
I lupe asta să-i cunoaștem că sunt nărăviți, că nu’și 
pricep interesul... Nemerităar fi pentru ei osânda, ca 
și pentru l’avel, — nu să-i silim să lase satul, — dar 
să nu mai întâlnească suflare de rumân cu care să 
grăeaseă și cu care să s’ajute la câte-o ncvoe... Alt
cum, nici n'am avea de făcut, zise primarul.

— Apoi că le-a fi prea peste cap, zise Tudor Lupu...
— Uite, mă prind pe nuștiu cât, că n'a trece luna 

și or să dea năvală să intre în tovărășie, grăi cu râs 
pe buze, Toma Stăniguț., din comitet și el...

—Poate nu tocmai peste o lună, răspunse Mihnea 
lîotaru; dar, ia numai să prindă a miji primăvara, 
și să-i vedeți cum or să dea din colț. în colț cu ne
voile...

— Atunci, ne-am înțeles, zise primarul... Ia trcce-i,. 
la condică, Tudore, și să-i vestești în scris...

— Mai este o pricină, rosti-alt român din mulțime. 
Vecinul meu Zanfir Pultea și-a bătut aseară nevasta. 
Pare-mi-se că iar a luat bețiea de coadă... Nevastă-sa 
a eșit în curte și a prins a striga c’o omoară. Am a- 
lergat eu și Tunase aLeanchi de Tain liniștit; iar 
din vorbele nevesti-si am înțeles că nici boii nu și-i 
mai îngrijește de o vreme, după cum ne-am legat 
toți...

— Scrie Tudore, zise Primarul, să’l chemăm la ju
decată duminecă ce vine și trimite-i vorbă.

— Dar cu Vișoiu, ce facem ? întrebă alt român, că 
.și el s’â vârât în pricina cu reclarnația

— l’ite ce-aș zice eu, eu Vișoiu, răspunse prima
rul. Să’l chemăm la judecată. De-a veni, ’i-om rân
dul să ceară ertare domnului Dănicuță; de n’a veni, 
’i-om trimite vorbă că nu mai cumpărăm de la el 
nici un capăt de ață. Scrie Tudore și de Vișoiu-

— Fiindcă veni vorba de cumpărătură de la Vișoiu, 
să vă spun fraților comă bate gândul de-o bucată de 
vreme, grăi Pârlogeanu, din comitet și el,— fruntaș 
tu rost bun de plugar, surit de ani dar fără să le ia
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in seamă numărul și povara. Nuștiu 'mi-a fi cetit bă- 
eții în vr’o revistă d’alea, nuștiu din gura cuiva oiu 
fi auzit, vorba e că mă ține gândul și mă țineam și 
eu să vi’l spun.

— Ei, ia să ni l spui, vere, zise primarul, eă in ța
rina bună se prinde sămânța și rodele mai eu spor.

— Apoi, uite lucrul : noi avem lievoe de multe mă
runțișuri, și pentru ale plugăriei, și pentru nevoile ca
sei, că și nevestelor noastre le trebue câte I Nam 
putea adecă rosti cu bani de la Casa de Economie, 
să deschidem o prăvălie a noastră ? Am chibzui ce 
ne trebue și am aduce de la târg, Par’că s’ar închipui, 
că adecă, cum ? Noi negustori și tot noi cumpărători ? 
Eaca, tot noi și una și alta. Câștigul ar eși insă, că 
am cumpăra ca negustori, eften, cu toptanul, de la 
târg; am avea lucrurile totdeauna la îndemână, și 
ne-ar veni și ca cumpărători, mai eftin, de cât 
ne vine de la Vișoiu bună-oară. Pe urmă, socotiți a- 
decă, fraților, că n’am avea mușterii și de prin comunele 
mai de aproape de noi ? Ba zău, ’i-am avea, că am 
da, vorba ceea, sfoara în țară și care nu s’ar îndemna 
s'alerge la mai eftin și la tovărășia noastră cinstită’?.. 
Ei, cum dați cu gândul ?

— In adevăr, lucrul este nu se poate mai nemerit, 
încuviință Dănicuță. După răndueală insă, tocmai la 
adunarea anuală vom pune această treabă la sfătuire. 
l’ân’atunci vom căuta să lămurim tuturora, cu în
cetul, ca fiecare să chibzuiască lucrul în mintea lui.

— Așa, așa... ziseră mai mulți, și din comitet, și 
din mulțime.

— Atuncea scrie, Tudore, treaba asta intre cele 
pentru adunarea anuală...

După ce mai grăiră, de una, de alta, de apropiata 
deschidere a lăptăriei, terminară sfătuirea și o por
niră pe acasă.

Eră și prânzul.
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— Ani să’ți fae de fier inelul de logodit.
— De ce mi ?

Și-i râdea inima în râsul de pe buze, în căutătura 
ochilor.

— Știi ce una, Catrino ’? îi zise Petre.
— Ei, ce, mintosule ?..

Fiindcă Nicu ii dusese vestea venirei familiei Le- 
menyi în acea după amează, doamna Cosmin purcese 
mai de timpuriu la Ilie Ion 'Podea.

Care român i se afla în cale, iși lua căciula cu re
spect, și-i căta pe urmă cu vădită dragoste.

In care casă nu intrase dânsa, cu toate că venise 
nu de mult timp la Șerdinești, spre a se interesa de 
țesături și de cusături, spre a da câte-un sfat, spre a 
le pune pe femei pe cale cum să ‘și îngrijească copiii, 
cum să-i ferească de boale și cam ce leacuri, la în
demână, să întrebuințeze pentru anume boale ușoare!..

(traiul ei dulce, felul cum știa să le spună toate, 
prietenoasa ei înfățișare, lăsa urme ce nu se pier
deau.

Iubea copiii, îi desmerda, le dăruia câte-ceva che- 
mându-i la curte, le cuvânta după etate și, biruindu-le 
sfioșia, ’și-i împrieteniâ...

Avea și in ei, o lume întreagă de simpatii.
Cum nu era s’o iubească și să nu-i amintească nu

mele, unii în vorba lor, alții în jocurile lor.
Maria răspundea fiecăruia, îi adresa un cuvânt, și 

trecea ca o lumină care înveselește...
Ilie Ion 'Podea aștepta acum pe Mirilă să vie și să 

intre cu el în vorbă de Catrina.
Catrina par’că’l vedea venind și nu’și mai găsea 

locul.
— Ia vezi, Catrino maică, îi zise mumă-sa într’un 

rând, să nu tocești încălțămintea...
— Las’că n’o s’o am la nuntă tot pe asta, măi

cuță...
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— Fiindcă-i mai greu fierul..
— Ei și ?
— Când îi ridica mâna, să te cunoști logodită... să 

nu'ți pară cumva că n’ai fi...
— Și când ți-oiu da una, să cunoști și tu ce mână 

te bate...
— Măi taci !..
De-odată llie se ridică...
— Tacă-vă gura... Uite cucoana de Ia Curte...
Cucoana? Ce câtă oare? Și se cam uluiră toți...
Maria intră, și care mai de care să-i sărute mâna..
Fiecăruia ii spuse cuvânt potrivit de laudă și la 

urmă, Catrinei, după care, îi zise :
— Ei, nuntim, Catrino ?
Ea se înroși ca bujorul și puse ochii in pământ.
— Rostul fetelor este să se mărite, să fie la casa 

lor... de ce să te rușinezi ?
— De, ori cum, îi e rușine... ca fată!.. zise muma, 

chip să vie în ajutor Catrinei. Vorba c, cucoană Ma- 
rio, de nuntit ne-a ajuns și nouă la ureche c am nunti... 
numa ginerilc e tot la .graniță pesemne...

— Eu cred să fie cevtC mai aproape... Ia să vedem, 
nu ni l’a spune Catrina ? răspunse’Maria cătând la 
fată cu bunătate de Înduioșat...

— De I știu eu... șopti Catrina, și numai lumină de 
zâmbet se făcu.

— Nu’l cunoști, Catrino? Dar măcar în vis nu ți 
s’a arătat cumva ? mai întrebă Maria.

— Ba par’că...
— Și mândru ți-sa înfățișat, așa e ?
— Ca soarele., ba, să te poți uita la el... zise Petre-.
— Petre, .Petre... îi clătină mumă-sa din cap...
— Lasă’l să glumească, leică dragă, zise Maria, că

gluma din dragostea frățească e rouă pe floarea su
fletului... Apoi, către Catrina : ia să vedem acuma dacă 
avea și nume, în vis... ...

Catrina se înroși mult mai tare; pepții cămășii în
florate i se ridicară mai repede...

— Nu-i așa că’l chiamă Făt Frumos? zise Petre...
— Apoi, fiindcă fata noastră vrea să nu știți cine-i
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gincrile, să vi-1 spun eu, zise Marin. E nalt, chipos, 
cuminte, cu carte, harnic și eu dare de mâna. îl chia- 
mii Mirilă Ganea.... Nu-i așa Catrino ?

Acuma, ridică ochii Catrina, la Maria, — ochi ne
gri pe roșu de răsărit,— și răspunse cu glas adânc :

— Mirilă e....
•— E Mirilă, urmă Maria. Ș5i fiindcă n’aro parte să 

fie cu părinți, viu eti, ca mamă, să vC Întreb : sânteți 
bucuroși să’l aveți ginere?

Ilie Ion Todca se ridică și mândră înfățișare de 
mulțumire avea in clipa aceea :

— Sărutăm mâna, cucoană Mario, de bunătatea 
dumneavoastră.... Cinste ne faceți și cinste ne este că 
domnul Mirilă ne vrea pe Catrina... Bucuroși ’i-o dăm 
și fie intr’un ceas bun.'

Petre, cu chipul lui de glumeț, Călin eu chipul lui 
închis, craii înduioșați și par’că li se înrouraseră ochii.

Catrina se îndemnă cu inima toată de sărută mâna 
Măriei.

Ea o sărută pe frunte.
— Am să duc vestea bună Iui Mirilă și in ziua de 

Sân’ Nicolae ve logodim, zise Maria. Pețitoria am fă- 
cut-o nu după cum e obiceiul locului : dar logodna și 
nunta după toată rândueala vor fi...

— Acuma, cât e vorba de ce are fata, începu llie!...
— Neică Todeo, îl opri Maria, dacă altul și nu Vi

rilă ar fi ginerile, am grăi și de ce aii și unul și al
tul.... Ilar așa, nu-i nevoe de socoteli, ba încă nici 
de cum de vr'o tocmeală.

— Apoi, că, ori cum, cucoană Mario, din cât ne-a 
dat Dumnezeu, vreau să daii și cit Catrinei.... E cin
stea neamului și obiceiu din bătrâni....

Maria zâmbi și-i răspunse:
— Firește, așa e... atâta numai că nu ne grăbim 

să aflăm ce și cum... Dragă Catrino, ai noroc de 
bărbat bun, căruia îi ești dragă... Mulțumește lui Dum
nezeu și roagă-te din toată inima să te învrednicească 
de sănătate și de cuminție ca să poți hărnici alăturea 
cu el pentru cele de nevoe și sufletului, și traiului 
zilnic.... Noroc și într’un ceas bun tuturora....



In acea dup’amcază 
iască Ia școală și avea 
Mircea-Yodă.

Pe când da mâna eu ei, Todea, de colo :
— Sărutăm mâna, cucoană Mario, urare fără cins

tire, Dumnezeu ferească, dar n’are par’că rost să ție... 
Așa c din vremuri și... doar români sântem... și la 
muncă, și la bucurie.... Căline, Petre... daț.i fuga în 
pimniță, măre băeți...

— Obiceiurile noastre din bătrâni sânt sfinte..., 
neică Todeo... răspunse Maria.

Muma și fata grăbiră să scoată tavă frumoasă, ntali- 
rame, păhărele și să aducă o masă...

— Și acuma, curat că numai la veselie ce ne mai 
uităm pe gura pimniței, cucoană Mario... De când cu 
domnul Nicu, pe la noi, stăm cu toate în cumpănă 
și altfel, uite, ne este și mintea, și trupul... Să-i dea 
Dumnezeu viață lungă și noroc...

— Amin, neică Todeo...
— De ce nu’l însori, cucoană Mario, s’avem parte 

•să-i creștem, cum am zice, odoarele de prunci... că 
de statornicit, socotim că aici s'a statornici, hai?

— Da, neică Todeo, așa e hotărârea lui Nicu,’să 
trăiască unde a trăit bunu-săii...

— losif din Răget... Doamne, ce mândru de român 
lini era losif!... spun bătrânii—, că p’atuncea eram o 
fărâmă de om...

— Cât despre însurătoare, când ’i-o veni ceasul... 
iși va face și el rândul...

— Fi-r-ar mai degrabă, să nuntească satul tot... să 
se bucure și lumina zilei cu noi...

Băeții se întoarseră cu o cană măricică în care parcă 
'fierbea vinișorul vechili, mai mai ca sângele epurelui.

Todea umplu păhărelele și Maria ciocni cu toți:
— Noroc și voc bună... să’mi trăești fină Catrino... 

că eu tc-oiu cununa.
— Nașă, dumneata?... Să trăești cucoană nașă !...
Și, plini de-o însuflețire, care da fiori de bucurie 

adâncă, ciocniră înc’odată...

era rândul lui Mirilă să gră- 
de povestit din domnia lui
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Cum se porni Maria Cosmin, Calin zise:
— Taică, hai și dumneata eu noi la școală, că azi 

grăește Mirilă...
— Merg și eu, taică, zise Catrina.
— Hai și-om merge cu toții... Ei, Catrino, te gân

deai tu la așa parte de noroc ?
— Me gândeam taică... fiindcă 'mi-o spusese din 

ochi Mirilă...
— Și none nu no dădeai de știre, hai ?
— Apoi, de, tătucă... par’că i mai dulce când știu 

numai doi... că de știut tot satul, e vreme...
— Auzi me rog vorbă!... zise Todea eu 

mulțumire...
— Hai, taică, grăbi Călin... hai...
— Eacă mergem...
Vestea că Maria se dusese la Todea umbla din gu

ră. in gură, și toți ii dădeau acelaș înțeles.
De-aceea, în sala mare a școalei, cătau toți cu mân

drie par’că, la Mirilă, care grăia de-oparte cu părin
tele și cu primarul... Mirilă le luă pe cea mai fru
moasă fată; Mirilă rămânea legat cu ei și prin Înso
țire : românea sătean și așa, ca și după fapte.

Când se iviră toți ai lui Todea, Mirilă tocmai 
suia la catedră.

Ochii lui se întâlniră eu ai Catrinei și acel fir stră
lucitor de bucurie care le uni inimile, îl zăriră toți și 
chipurile lor arătară mulțumire.

Fetele ar fi vrut să dea fuga la Catrina, și s'o în
trebe. și să-i fure din bucurie,— dar- nu era chip... 
Nici din ochi măcar nu-i grăită de departe, că unde 
șezu fata, rentase înflorită de bujori și cu ochii in 
jos... Simția ca un fel de dogorite din căutăturile tu
turora ce se ținteau asupră-i...

Se minunau apoi unii din săteni și de alt lucru: 
dintre cei șapte osândiți, veniseră pentru întâea oară 
să asculte și ei, Luca, Trimirașși Lupoiu: ba Încă 
și Vișoju se înfipsese intr’un colț.

Numai de la Curte lipseau Nicu Cosmin și .Maria. 
Oare ce-i opriseră să vie ?
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• La Curte sosiseră de timpuriu Matias, Arpad, și 
lulia, tocmai când Maria se întorcea de la Todea.

Dupe salutările, foarte prietenoase, ale unora și-ale 
celorlalți, Nieu deschise vorba...

— Nu știți că mama a fost în petit... la un sătean 
de-ai noștri...

— In pețit? întrebă Arpad, cu mirare. Dar pe cine- 
insurați sau măritați, doamnă ?

— Pe un fruntaș dintre săteni cu o fată de fruntaș...
Și dupe ce lămuri cum și ce fel, se întinse vorba 

asupra „familiei".
— Pentru sătean, alcătuirea unei familii, e numai 

trebuință in vederea unui ajutor la muncă... zise 
Arpad...

— Cum domnule Lemenyi, d-v nu dați săteanului 
și parte sufletească in alcătuirea aceasta? zise Nicu.

— Dupe cum cunosc ps sătean, el e acelaș in toate 
țările și eondiliunea de inferioritate socială și de 
muncă din greu, îl face să nu poată fi altfel...

— Vorbiți, de sigur, de țări în care, lipsa de grijă 
a clasei domnitoare ii ține pe săteni subt astfel de 
jug. Dar anume țări au ajuns la educațiunea sătea
nului, cu alte cuvinte a muncitorului, cum sânt Olanda, 
Suedia și Norvegia, in parte Belgia și Germania, și 
vorbesc de acestea, ca țări in care pe lângă indus
tria propriu zisă agricultura a progresat și legată de 
industrie. Acolo, starea săteanului fiind săltată, se 
dă familiei adevăratul caracter intim, pe temelia sim- 
țimântului, și social, pe temelia cunoașterii datoriilor.

— Nu ve contrazic, necunoscând mediul; la noi 
insă... zise Arpad...

— Noi tindem, în lupta ce-am întreprins, să ajun
gem la acelaș scop. Pe urmă, e de însemnat un 
lucru, la noi, domnule Lemenyi. Săteanul nostru se 
deosebește mult de semenul seu din țările vecine, 
și chiar de sătenii de-o rasă cu el. El a păstrat a- 
proape întreagă curăția moravurilor străvechi; e în
zestrat eu inteligență foarte vioae și cu voință... O 
sclipire numai de interes pentru el, și repede înțelege 
ceea ce ’i-a aruncat alte neamuri în moravurile lui
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•și ea trebue să se lepede de lucruri nepotrivite lirei 
sale naționale.

— Atunci... e un fenomen căruia nu ’i-am luat 
seama din cauza ocupațiunei mele, respunse fără 
convingere, în chip de politețe numai.

—- Dovada celor ce spun, domnule Demenyi, e în 
experiența ce-a făcut-o tata. Eu însumi, de puținul 
timp de când me aflu aci, pe zi ce merge mă încre
dințez de însușirile săteanului nostru și dulce mul- 
țămire îmi cuprinde și’mi dcsmiardă sufletul... Să
teanul nostru începe să se cunoască pe sine... Îm
prejurări ce n’au atârnat de el l’au făcut să pară 
multora interesat, setos de câștig, lenos chiar și plin 
de vițiuri... El era numai în stăpânirea unui mediu 
de exploatatori neomenoși... și căuta să le respundă, 
în întunericul ce’l înconjura, cu arme la fel, dupe 
puterea lui lipsită de ■cârmuire inteligentă. Acum se 
deșteaptă la datorii și la simțimânt, ce trăiau in 
adâncul sufletului său, nelipsite fondului firei sale, 
ci numai amorțite, acoperite.

— Sânteți mare apărător al lui... zise Arpad, 
fără zâmbet ironic, care făcu ren lui Nieu.

— In psihologia popoarelor, zise bătrânul Demenț i, 
se ved asemenea fenomene cu caracter evolutiv liniștit 
de și mie nu ’mi par cele mai isbutite... Mediurile 
se pot preface, prin stăruință, însă curentul tot de 
sus trebue să porniască. Stă în puterea clasei câr- 
muitoare de-a revărsa și jos din prisosul ei de lumină...

— Dacă ’mi dați voe, domnule Lemenyi, luâ cu
vânt Măria, fiecare clasă îngrijește de ceea ce crede 
că sânt nevoile ei... Clasa de sus, printr’un fel de e- 
goism ce nu are trebuință de explicațiuni, cată numai 
de-aie sale... Poporul, prin el, va ajunge să’și do
bândească lumina... Mă veți întreba cum ? întrebare 
firească, odată ce’l vedem stând pe loc. Natura lucru
rilor, îngrijește. Din rândurile lui apar,—și trebue să 
apară,—oameni, aș putea zice ursiți pentru scopul lu
minării lui. Aceștia se adapă cu cunoștinți, negreșit, 
tot la isvorul în jurul căruia s’au grămădit cei de 
sus, ca la lucru cuvenit numai lor. Dar aleșii popo-
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nilul rămân tot pe lângă el, la un moment anume,, 
și încep lupta... Unii mai de departe, unde ’i-a pu
tut opri meritele lor: alții, de aproape, chiar de lângă 
plug, plini db dragoste pentru neamul din care se 
trag, iși grămădesc puterile numai spre împlinirea 
idealului... Și astfel să statornicește principiul mare : 
fiecare pentru el, raportându’l la clasă... Unul din 
acești muncitori, modest, care va rămânea necunoscut 
multora, este și Mirilă Ganea, dela care a pornit dis- 
cuțiunea noastră. A eșit din rândurile poporului, nu 
sa depărtat de el ci numai cât ’și-a schimbat locul 
de acțiune; s’a devotat intereselor neamului și acum 
'și face încă o datorie. Veți zice ea e datoria către 
el; așa e. Din aceasta însă, prin chipul cum va trăi, 
prin felul cum iși va întocmi căsnicia, va eșî încă o 
învățătură pentru semenii lui : dragostea pentru to
varășa de viață, respectul ce’i datorește soțul, inte
ligenta cârmuire a casei și a ogoarelor în tovărășie 
de suflet și de muncă cu soția... Va mai eșî o din 
urmă pildă încă, domnilor: soția nefiind in de-ajuns 
formată, nefiind la nivelul culturei lui, el o va instrui, 
o va forma; iubirea ei pentru el, o va face mlădioasă 
intru a luă aminte povețile lui; iubirea Iui pentru ea 
ii va da răbdarea și dulcea mulțumire de a 'și-o vedea 
încă odată a lui prin educațiunea ce i-a dat-o. Iată 
rolul familiei pentru ea însăși, și pentru societate, 
pe de o parte; eată pe de altă parte cum de jos în 
sus se poate face o îndreptare; cum prin sine singur 
se poate ridica poporul... Nu-i așa că greutatea e mai 
mult aparentă și stă mai mult în neobicinuința noas
tră de-a vedea ca posibilă asemenea evoluțiune ?

însuflețirea pornită din convingere, ii înviorase chi
pul, îi luminase și mai mult căutătura, iar glasul ei 
dulce și zâmbetul frumos împlineau înrâurirea ei a- 
supra ascultătorilor.

Cu privirile adânc ațintite la dânsa, invăluindu-le 
pasiunea in o expresiune de-gândire asupra celor au
zite, Arpad se pierdea in contemplarea ființei ce-i a- 
părea din ce in ce mai perfectă.
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Bătrânul ascultase cu mulțumire, mai mult fiindcă 
vodcă sinceritate, decât că se împăca cu ideea întreagă. 

. ~ Doamnă, răspunse Arpad, în chipul cum ați sta
bilit dvs. psihologia căsniciei săteanului, dacă aș ri
dica-o la clasa de sus, i s’ar potrivi întocmai in 
punctele ei generale, — ca ideal, de sigur, și în- 
tr’o parte, și ’n cealaltă. In lumea in caro am 
început a trăi, așa ’mi-am închipuit adevărata fami
lie. Am văzut-o altfel insă, în jurul meu, și aveam 
totdeauna ea o rană în suflet: era rana făcută unei 
credinți. Cât a ținut scurta mea căsnicie, nu mă im
presionam, fiindcă eram fericit, în felul credinței mele. 
I’e urmă însă a inceput suferința adusă de mediu. 
Eram tânăr și aveam de crescut un copil, și aș fi 
voit să'l cresc tot in cercul sfânt al familiei complecte— 
Credința în ideal îmi rămăsese, dar mediul mă lip- 
sia de credința în o femee caro s’ar fi putut Întovă
răși cu mine spre a’l aduce la împlinire...

— Dar femei bune se găsesc, domnule Lemenyi, 
dacă ne dăm osteneala să le căutăm cu luare 
aminte... Xu trebue să zicem nici odată că numai una 
e perfectă ; trebue să zicem că foarte multe au cali
tăți și că sunt perfectibile: trebue să vă ziceți dvs. apoi, 
bărbații, că va ține de dvs. ca ele să ajungă perfecte 
în sensul idealului ce aveți... .

— E adevărat, doamnă. Comparațiunca totuși in
suflă o îndoeală. Dvs., de pildă,— dacă ’mi permiteți: 
ați mai fi putut crede pe altul de o potrivă în cali
tăți cu soțul perdut ?

— Ol întru cât mă privește,—și aci restrâng gene
ralitatea la caz cu totul particular, — am iubit prea 
mult pe Victor ca să mă fi putut vre-odată gândi la 
altă căsătorie. Ca superioritate de caracter și inteli
gență sunt sigură că pot fi și alții; vrednici de iu
birea mea, nu aș putea află pe nici unul. In sufletul 
meu va trăi pururea regretul că l’am pierdut, alătu
rea cu amintirea pioasă de dânsul.

Aci voise Arpad să aducă vorba și i se spusese 
adevărul. în sufletul lui se ridica furtună de durere 
și de desamăgire; chipul lui rămase insă liniștit, în
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siluațiunea discuțiunii: privirea Iui, eu aceeași expre- 
siune de cugetare.

Maria avii totuși, din instinct, o impresiune ciu
data... ea o descoperire a realității, — și aținti o cău
tătură adâncă, de o clipă, asupra lui Arpad, plină de 
surprindere, do nemulțămire chiar.

însuși bătrânul Lemenyi ghici ținta fiului său pen
tru ce adusese discuțiunea pe asemenea tărâm personal.

Privirea ce alinți și el asupra lui Arpad, se întâlni 
fără voe eu privirea doamnei Cosmin,— și amândoi 
înțeleseră situațiunca.

Nicu, preocupat de apropierea luliei, căutând să 
găsiască un moment spre a intră eu ca și" cu Lidia, 
in vorbă, nu dăduse nici o luare aminte.

Fetele, in adevăr, se retrăseseră pe nesimțite de o 
parte și acolo șoptiau, mână în mână adese ori.

— Asemenea simțimânte, doamnă, vă onorează, 
zise bătrânul,—și vorbi mai mult pentru Arpad, spre 
a'l aduce la realitatea lucrului bine statornicit... Iu
birea și amintirea pentru ființa cc ne a întipărit pen
tru vecie personalitatea sa, sânt religiunea inimii; 
ființele dispar, religiunea trebue să rămână.

Se făcu tăcere în urma acestor cuvinte,—și era jig
nitoare, fără cșirc par’că din greutatea ce apăsa gân
durile.

Bătrânul se ridica.
— După discuțiunea așa de gravă asupra familiei, 

am putea cerc doamnei Cosmin permisiunea de-a-i 
vedea casa...

— Cu plăcere, domnule Lemenyi...
— Ne-srm întors însă la viața dela origină, zise 

Nicu, așa că veți vedea o casă țărănească, în toate 
ale ei...

— Cu atât mai mare ne vor fi curiositatea și plă
cerea..., răspunse bătrânul.

După ce vizitară încăperile, trecură în curte și căs
nicia plugăreaseă cea mai bine orânduită, le aduse în 
adevăr plăcere și le satisfăcu pe deplin curiositatea.

Bătrânul alia in acea orânduire sistematică o în
drumare pentru ce avea de făcut la Gordin.
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*) „Străin în țara lui"1.

bucăți ale lui Victor Cosmin: 
și .Jta~e de spe-

lămuri Maria, 
„omagiu" 1110-

D-na Seimeanu, in odaea dinspre retrasa uliță in 
care locuia, intr’o atmosferă caldă ce îmbia la moli
ciune, stă pe pat, rezemată de-o perină mare, și o- 
randuește într’anume chip, anume număr de cărți, 
după ce le-a menit.

l’e un „puf-1, lângă pat, stă Ana Troicea, frumoasa 
ei favorită oacheșă, cu capul sprijinit de-o mână, ur
mărind orânduirea cărților.

Privirea ei, de nespusă blândețe și gingășie, pare 
că se pierde in contemplarea bucățci de cer albastru 
ce se vede pe deasupra perdeluței trasă, la fereastră, 
de la jumătatea ei în jos.

Cu auzul totuși ascultă ce rostește bătrâna, după 
cum ’i-grată cărțile :

Ce ti spun eu, Anișoaro ?... Eaca... Craiu de roșu 
la drum scurt... Are să vină Mateiu... dacă nu pe 
seara, mâine insă fără doar și poate... Numai asta 
nu’nii place... Uite: lacrimi, grijă... și astea de la o 
pdamă" de roșu... S’o fi gândind la tine, Anișoaro... 
că nu-i răspunzi la dragoste...

; Cum se întoarseră, lulia arătâ dorința pentru pir 
țină muzică, — și atunci surprinderea le fu nc mai 
spusă, când familia, cu mare, cu mic, alcătuiorches- 
tră și execută cele trei p—-«ț: 
„Simfonia'* „Zâmbete de primăvară 
ran[ă~. *)

— Sunt operele lui Victor al meu, 
cu ochii înrourați, și le executăm ca 
moriei lui...

— Adevărate cap-d’opere... zise 
siasm de cunoscătoare...

Arpad își înnăbușî un oftat adânc : Maria Cosmin 
era și nu putea fi-decât a trecutului ei... Puternica 
lui simțire, ori cât de sguduită, va trăi insă?
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— A 1 nu, mătușica... nu se gândește el la mine... 
și oftă... (landul ei numai la Mateiu nu era...

Prin obicinuință ii zicea ca și Mateiu, ..mătușica”, 
fiind-că o iubia ca și pc mama ei. Numele acesta de 
mătușieă o lega par’că mai mult de d-na Seimeanu.

— De ce nu s'ar gândi la tine ? Când îmi scrie, 
nu întreabă de tine, cu plăcere, cu drag chiar?

— întreabă: tot așa insă și de Emilia...
— A ! de Emilia nu poate să prindă Mateiu dra

goste... nici odată!...
Poftim, urmă mai departe eu cititul în cărți : -dama" 

asta de roșu îi cade cu gândul în casă... și, uite-te, 
Anișoaro... gândul lui, tot. așa... Spune drept, nu te 
gândești și tu la el ?

— Ba da... murmură ea abia...
— E-hei!... nu mint cărțile mele, nu... Vorba e, 

drăguță, ce vor fi însemnând lacrimile astea? Un 
craiu de ghindă i le ține în mână... l’ar’eă știe de 
mâhnirea lui Mateiu... Și tot craiul de ghindă îi ține 
vorbe bune și dar de bani... l’c urmă, te uiți? îi mai 
cade și drum lung... l’resemne din Jiu are să se mai 
ducă undeva...

— Poate că domnul Cosmin ’i-a fi dat vr'o însăr
cinare... căci au înființat, știi, niște societăți, cum seria 
domnul Mateiu...

— Se poate,.. Cum îl mai iubește pe Cosmin !... 
Ce e drept, minunată fire de om și Cosmin ăsta al lui!...

Chipul Anei se îmbujora și privirea îi sclipi o clipă... 
L'n nou oftat îi tresăltă pepții rochiei.
Doamna Seimeanu, adună cărțile, începu să le a- 

mestece și să le meniască iarăși...
Ana își sili memoria să-i înfățișeze cât mai lim

pede plăcută figura a lui Nicu Cosmin, să’l vadă mă
car ca amintire in dorul ce-avea de el.

Doamna Seimeanu începu a orâdui cărțile, în cruce, 
in raze la cruce, a le acoperi ici colo cu câte-o carte, 
apoi a lua câte trei și a citi în treimea aceașta:

— Acuma, și mai lămurit: uite, îmi cade în casă... 
c’o veste... Lacrimile ii cad la spate, de data asta, 
dar grija e cu el... și tot -dama11 de roșu ’i-o tine...

io
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opriră caii, sbu-
i sc arunca de

Arc să aibă o sfătuirc, poate ceartă chiar cu craiul 
de ghindă... Totuși, craiul de ghindă nu-i vrea răul... 
O damă .,verde" are să'l întâmpine cu vorbe bune... 
dar pentru timp scurt...

Darul de bani tot de la craiul de ghindă are să'i 
vie Dama" asta de .,tobă“ ține și ea darul de băni
și gândul ei e între gândul lui Mateiu și al damei 
de roșu... ciudat! Ce-o fi încurcătura asta de -dame-!

— II iubesc multe ..dame", presemne, pe domnul 
Mateiu, zise Ana cu ușoară ironie, fără nici o răutate...

Stricând cărțile, doamna Seimeanu ii zise:
— știi ce una, Anișoaro ? ce-am tot aștepta adecă? 

Ba nu, zău? ’Ti-e drag Mateiu, ori nu? Dacă da, am 
să-i vorbesc și să vă cunun în carnaval și pace bună !...

■— Stai întâiu, dragă mătușică, să vedem ce e cu 
vestea și apoi cu toate ..damele" astea... răspunse ea, 
zâmbind, spre a’și ascunde o ciudată neliniște...

— Ei, ce poate să fie vestea, de cât că s'a hotărât 
pentru însurătoare ?... Și cine să fie „dama" dc roșu, 
încă odată 'ți-o mai spun, decât Anișoara mea?

Atunci se auzi sunet de clopoței și strigăt de vi
zitiu odată cu pocnet dc biciu...

— E Mateiu, strigă d-na Seințeanu și se dede re
pede jos, îneurcându’și papucii la pas in picioare, 
dragând patul, răsturnând apoi o măsuță și începând 
să se neeăjiască...

Anișoara se repezi la fereastră și trase o perdeluță... 
■— Hei, la poartă!... s’auzi glasul vizitiului.
— Tot domnul Mateiu e... zise și Ana.
D-na Seimeanu eși degrabă din casă, potrivindu’și 

pe umeri un șal ce l pusese rău.
. Sania trase înaintea ușei unde se c,. 

rând. Mateiu înlătură blana dc drum și 
gâtul bătrânei...

Ce de sărutări! Ce de întrebări grăbite... pe când 
intrau.

Fiind’-că nu mai era lumină in de-ajuns, in începu
tul de amurg, Ana aprinsese lampa...

Cătând lung la el, d-na Seimeanu strigă cu grija:
— Dar ce ai tu, Mateiu? Ai mai sliibit și pe fața
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așa, pentru acuma... Ger,

ta nu mai e veselia cu care îmi intrai tot deauna in 
casă... Ești foarte schimbat, Mateiu...

— Bună seara, d-șoaro Ano... E oboseala drumului, 
dragă mătușica...

— Să zicem că c așa, pentru acuma... Ger, nu 
glumă, așa e ? Ia șezi și te desmorțeștc... Rozo ! Rozo...

— Poftim cuconița... răspunse o unguroaică grasă 
și rumenă, de nu'și mai încăpea in piele...

— Repede, de ceaiu, Rozo,—și pe urmă vezi de 
masă; să nu mă dai de rușine... Trimite pe Tănase 
încoa...

— D’apoi Tanase, dus la dracu !... Vrut să’l puiu 
să crape lemne... și el naiba știe unde dus... să crape !...

— Am să’l dau afară... Doamne, Mateiu, ce păcate 
trag cu slugile... Roza chip e mai ca oamenii ; dar 
Tănase, un bețiv și ciupește de iacei mai mic lucru... 
Haide, dute, Rozo...

— lini dai voe, mătușică, să așez eu pentru ceaiu? 
întrebă Ana.

— Da, drăguță... uite cheile...
După ce Ana trecu dincolo, ea se apropia de Ma

teiu și șezu alăturea, apoi îi luă capul, i’l desmierdă, 
și cu cal mai duios glas, îl Întrebă :

— Ce ai, dragă Mateiu ? Am dat în cărți și ’mi-ai 
căzut în casă cu lacrimi și cu grijă. Nu cumva ești 
bolnav, doamne ferește ?

— Bine, mătușică, dumneata, femee cultă, și crezi 
în cărțile de joc ?

— Cred, fiind-că văd că spun drept.
Dacă n’ar fiȘspus drept, nu'mi veniai așa de fără 

curaj, apăsat par'că de un gând mâhnitor.... Ia spu- 
ne'nii ce ai, căci, uite, îmi iei și mie veselia....

— Am să’ți spun, mătușică, fiind-că mă hotărîsem 
de pe drum, s’o fac...

Și apoi, nici n ani cui spune.'..
— Bine, dragii Mateiu, bine... 

ctva...
— Când vom fi numai noi... disea'ră...
Ana intrase și auzise aceste cuvinte. Se apropia 

însă de Mateiu și’l întreba :

va să zică tot e
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— Cum ai mai petrecut, domnule Mateiu, de când 
n'am avut parte să ne vedem ?

— Bine, d-șoară... In tovărășia unui om activ ca 
Nicu Cosmin, nici nu se poate trece timpul alt-fcl... 
Nicu m’a însărcinat să’ți spun salutări din parte-i.

Ana se înroși repede, se turbură, plecă ochii în grabă 
înrourați.

Nici doamna Seimeanu nu-i luă seama, căt era de 
preocupată de starea lui Mateiu, nici acesta, cât era 
de chinuit de gândul lui dominator...

— Domnul Cosmin nu mai vine la Jiu, întrebă ca, 
cu glas tremurător, ori cât îl sili să fie la locul lui.

— Nu cred, răspunse Mateiu... V’am scris că are 
pc mumă-sa, surora, frații... O 1 ce familie admira
bilă! esclamă cu entuziasm... Și cum să iubesc! Ce 
potrivire de cugetare, de activitate și de simțiminte 
înalte ! Cum ar lăsă moșia, când apoi se află și 
ocupat cu totul, în niște momente de alcătuiri nouă 
bine-făcetoare. sătenilor!...

Mateiu se transfigurase, spre marea mirare a d-nei 
Seimeanu; Ana se îngălbenise: ,.toată dragostea lui 
era acolo"... Aceste cuvinte o loviseră in inimă...

Tristă, foarte tristă, stătu cât timp beu ceaiul, de 
Începu să se mire acum, de dinsa, doamnaSeimeanu; 
apoi își ceru voe să plece,-—și plecă cu dor dea se 
închide in odaea ei și dc-a plânge...

— Ei, sântem amândoi acuma, se grăbi a-i zice mă- 
tușă-sa. Spune, Mateiu, ce ai pe suflet...

Chipul i se întunecă, lui Mateiu... Avea să dea pe 
față sfânta lui taină ce o închipuia neghicită de cei 
de la Șerdinești, — și-i era și dor s’o facă, și-i venin 
și greu...

bacă și-o spunea, mătușe-si, oare ar fi putut ea 
face, ceea ce in cugetul lui credea că era de neîn
deplinit ?

— Ei, la ce stai pe gânduri, dragă Mateiu, îi mai 
zise bătrâna, cu glas duios, punendu-i o mână pe 
umer.

— Este greu de spus, mătușică... dar am să mă
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I

silesc să spuiu... Ți-am scris, și adineauri am amintit 
■că a venit familia lui Nicu..

Ah1 mătușica, s’o vezi pe maină-sa, nu mai soco
tești că ai înainte’ți ființă pământească, dar ceva din 
altă lume, ca frumusețe trupească și peste aceasta 
cu frumusețea de negrăit a sufletului, eu podoaba 
adincilor gândiri de cuminție și de iubirea de ome- 
nime. Nu te supăra mătușica dacă’ți voiu spune, că 
mă deprinsesem să vad în dumneata pe femeea aleasă 
•ca bunătate și ca cinste ; in d-na Cosmin am văzut 
însă cu uimire, tipul cel mai perfectai femeei,idealul...

— Și te-ai amorezat de o femee în etate ? făcu 
bătrâna, împreunându-și mâinile... A I nu se poate!...,

— In adevăr că nici nu se putea : ar fi fost pro
fanare pentru ea, și pentru mine, nebunie...

— Apoi dar ?...
— Alăturea cu dânsa însă, am văzut-o tot pe a- 

ceastă femee ideală, tânără, in tinerețea și gingășia 
fără pereche a fiicei sale Lidia...
* — Oacheșă, nu-i așa ?...

— Da, oacheșă, naltă, mlădioasă, nevinovăție în
trupată, frumusețe delicată și strălucitoare, comoară 
de frăgezime și de farmec...

— Dragul Mateiu!... Cum știe el să iubiaseăl... 
Cum știe el să aleagă!

Mateiu o privi lung, cu căutătura înflăcărată, 
cu zimbetul celui măgulit de vorbă dreaptă și caldă.

— Așa-i, mătușica... Eram, nu învățat, eu gimna
ziul meu, dar cu cunoștința că sânt deștept, că sânt 
de inimă, că nu sânt de potriva luinei de la țară, din 
care mă știam eșit. Am întâlnit pe Nicu Cosmin și 
nt’am văzut că am aceleași avânturi ca el, atât mi
mai că stătuseră acoperite. Pe lângă el am dobândit 

■ce’mi lipsia: să’mi aplic însușirile; am învățat și ce 
nu știam, și, Iară să mă mândresc, mă simt mulță- 
mit că am putut să învăț și să fiu folositor altora. 
M’am subțiat,—ca să zic ca sătenii noștri din Vuceni: 
am luat graiul ales pentru cele alese; înfățișare po
trivită nonei mele culturi sufletești; știu și față cu 
sătenii, să rămân sătean.
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— O ! nu sânt mulți, ca tine, Mateiu draga, nu— 
nu sânt...

— Și cu toate acestea, mătușică, față cu familia 
Cosmin mă văd neînsemnat... Nu bogăția lor mă îns
păimântă, ci marea lor alcătuire sufletească, și ideea 
aceasta mă face să șuier în iubirea ce ’mi-a insuflat 
Lidia Cosmin... Și când ai ști cât îmi e de dragă, 
mătușică !... Mă simt pierdut de dragoste și de inimă 
rea că nu voiti putea nici odată să fiu soțul ei...

Iși plecă încet capul și își feri ochii în cari lacrimi 
ferbinți începuseră a se roti...

D-na Seimeanu, adânc atinsă, rămase puțin pe gân
duri.

— Mateiu drăguță, începu ca cu duioșie, rândueala 
judecății, într’un simțimânt puternic, nu este să dis
peri, ci să te înalț i prin fapte până la îndrăgita sufletului. 
O spuseși singur, și drept așa este, ai Însușiri alese, 
ai rfiijlocul apoi de a făptui lucruri care sa te ridice... 
O mamă ca doamna Cosmin, nu se poate să nu te 
deoscbiască după dreapta ta valoare și nu se poato' 
să se creadă înjosită de o legătură a fiicei sale cu un 
tânăr ca tine... O fire înaltă, cu adevărat nobilă prin 
simțimânte și prin fapte, nu judecă pe oameni in chip 
de rând ; nu se înșală de aparențe strălucitoare și 
nu cunoaște trepte sociale în fața meritului, ori de 
unde ar porni el. Nu-i așa?

— Așa este, mătușică...
— Pentru ce atunci descurajarea și par’că neîn

crederea în tine ? Eu leg iubirea ta de altă cestiune : 
Lidia te-ar putea iubi? Ai văzut vre-un semn la 
dînsa ?

— Nuștiu ce să zic, mătușică; mă tem să mă în
credințez și totuși par’că am întrevăzut că, din ochi,, 
nu ’i-aș fi strein... 0 1 Doamne 1 mi-i frică sâ’mi las 
inimii bucuria că ar fi așa, că s’ar putea...

— Frica ta nu e ne-la locul ci, Mateiu dragă; a- 
cesta e semn că nu ești trufaș, că nu te pornești ca 
un nesocotit... Vrei să’ți spun cum văd eu lucrul? 
Fata aceasta este eu gândul la tine... Ce etate arc ?

— Șeaptesprezeee ani...
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și eu de gândit apoi asupra

XVI

In ziua următoare .Mateiu eră altul par’că. Eșise pe 
ulițile Jiului, ca să înceapă aducerea Ia împlinire a 
sarcinei ce-i dăduse Cosmin și umbla liniștit, mulțămit 
de sine, văzând trandafiriu ulițile, casele, pe trecători... 
Câteva momente se gândi la încântătoarea imagine 
a Lidiei, care i se ivi zâmbindu-i... Pe urmă își strânse 
luarea aminte asupra demerșuJui ce-avea să facă...

l§ Ut «I

— E prea tânără, Mateiu. In iubirea ei este na
ivitate, și nu se poate să fie alt-cumva... Nu’i-ai spus 
nimic- din ochi ?

— N’am cutezat... dar poate... cine știe... să fi ghicit.. 
Eu cred că iubirea o pot ghici și cele mai naive.

— Mateiu, fii pe pace... Sânteți amândoi prea ti
neri... aveți timp să vă cunoașteți și să vă încredin
țați unul pe altul că vă iubiți... Sânt sigur apoi că 
doamna Cosmin va vedea în inimile voastre și vă va 
Încuviința simțimântul curat și trainic. Nu te-ai gân
dit, afară de dânsa, la Nicu? El to iubește și, eupă- 
t'underea iui. nu se poate să nu fi ghicit starea ta. 
E de datoria ta să nu-i-o ascunzi ; iar el, e fire prea 
sinceră, ca să nu’ți vorbească deschis și pe măsura 
iubirii lui pentru line. .

— O ! mătnșică, ce bine judeci lucrurile !.. Mi-ai 
dat curagiu și încredere...

— Precum și trebue să le ai..
— Dar vom mai vorbi, nu-i așa ?
— Firește... Mai am și cu de gândit apoi asupra 

lucrului..
— Biata Ana I zise pe urmă.. Mi se parc că ținea 

la tine..
— Ana? făcu el. surprins. Nu cred, adaosc apoi.
— Par’c’așa am înțeles... Ori cum, este o schimbare 

și la ea...
— '.Mi-ar părea rău să-i fiiu cauză de mâhnire : 

dar...
— Fiecare cu partea lui, pe lume... încheiă doamna 

Seimeanu.



Apucă, un capăt al lucrului, îl cercetă, îl răspică, 
până ee luă o hotărâre care i se păru nemerită.

Intră intfliu la prăvălia cea dintâia ea însemnătate 
comercială în privița colonialelor.

Cunoștea pe negustor bine : era un tânăr ec urmase 
tatălui și conducea cu pricepere prăvălia.

— Bună ziua, frate Mănoiule... Bine tc-am găsit...
— Bine-ai venit, Bădilă... Cu ce te putem servi ?..
— Cu câteva minute de vorbă împreună, intr'o a- 

facere ce nu cred să nu’ți convină.
— Dacă-i de o afacere chestiunea, sânt al dumitale 

numai de cât.
In adevăr, după ce’și orândui ee-avea de orânduit, 

trecu într'o încăpere a prăvăliei, eu Bădilă.
— S’auzim... Pe scurt și cuprinzător, neică Mateiu, 

ca la daraveri...
— Foarte pe scurt, deci de-a dreptul.
li arătă înființarea tovărășiei Brahășeștenilor cu 

privire la fabricaț.iunea de unt și apoi ii propuse :
— Să convocăm la sfătuire pe negustorii băcani și 

să vedem ce cătimc de unt topit ar putea să desfacă ?■.. 
E de nevoe să știu câtimea totală, ca să mă adresez 
și în alt oraș, in caz că nu ne-ar ajunge Jiul.

— Ideea nu’ți este rea, Mateiu, numai mă tem de 
doue lucruri : bunătatea produsului, una, nedesfacerea 
cu siguranță a unei cătinii de..., alta...

— Pentru bunătatea produsului, răspund cu mă
surile luate; de aceasta dar nu mă tem. Intru cât 
privește desfacerea, aceasta mă interesează și după 
cât 1e înțeleg, nu vom avea in Jiu piața trebuincioasă...

— Cam la ce câtime să se urce producțimiea de o 
camdată.

— Socoteala s’a făcut pentru o producțiune mijlocie 
de nouă sute chilograme pe lună, deocamdată.

— Nouă sute chilograme?.. Ce spui ? Instalat iunea 
e sistematică ?

— După cele din urină orânduiri ale industriei a- 
cesteea.

— Vacile, de rasă? Nutreț de-ajuns ? Priceperea 
sătenilor de-a le îngriji, bine determinată?



— Ți-am spus că s’au luai toate măsurile...
Și'n alte câteva cuvinte ii lămuri desvoltarea co

munei, însuflețindu-se și descoperind pe întocmitorul 
folositoarei munci.

— Ce spui, neică Mateiu ? Uite, nu m'așfi așteptat. 
Ei, știi că m’ai interesat ? Ia să vedem dacă vom pu
tea face ceva. Măcar pentru onoarea de-a fi noi, din 
Tg.-Jiu, cei dintâi desfăcători ai unei industrii orga
nizate, trebuc să facem pentru o parte cel puțin din 
produs.

— Iți mulțumesc, Mănoiulc.
— X'ai de ce. Tu nu ești osupat, așa-i. Am să’ți 

dau adresele și vei face invitări pe poimâni...
— Le voiu face. Cu cât vom termina mai repede, 

cu atât va fi mai bine.
După vre un pătrar de oră Mateiu plecă, înviorat. 

Prevedea o isbândă pentru întâiul pas.
Se duse de-aci la tipografia „Miloșescu"...
— Bună ziua, nene Miloșescule, îl salută prietenos 

pc proprietar. Ce mai faci ?
— Eaca, Mateiu Bădilă... Bine fac... Dar tu,cu mo- 

șioara ta, cu afacerile talc ?
— Bine, nene Miloșescule, fiindcă omul trebue să 

fie mulțumit și cu puțin, și cu mult, fără să se plângă 
exagerând, nici să dea pe brânci de bucurie...

— Ești băeat înțelept...
— Și dumneata, nu numai negustor ci și om 'de 

inimă.. Ca negustor ai căutat să faci și artă din me
seria duniitale, ca om de inimă ai dat mână de a- 
jutor, cu sacrificii chiar, pentru publicarea multor lu
cruri folositoare științei și literaturei...

— Fiecare face ce poate, răspunse tipograful cu 
modestia lui caracteristică.

— Viu și eu. dc-aeeca, să recurg la știința și la 
bunătatea duniitale pentru îndrumarea unei afaceri 
sătenești.

li arătă și'ltti ce s’a făcut la Brăhășești, uiinindu I, 
căci nimic nu ajunsese la din, par’că satul ar fi fost 
peste munții Gorjuhii, apoi scoase niște foi de hâr
tie :



tot românul

— Din pământ puțin, sc scoate mult, dacă e pri-

— A, da, ai fost ordonanță și tc-ai deprins eu slu-

bună și

—Eacă, „prospectele", nene Miloșesculc... Aș dori 
să fie și ceva artă la ele, poate vr’o întocmire alego
rică, știu eu, in capul foei... și, bunătatea dumitalc să 
se arate aci, în a face să nu ne coste scump...

— Lasă că fac, Mateiu, răspunse tipograful. însu
flețit. Dumnezeu să vă dea isbândă!.. Pentru când să 
fie gata ?

— Cât mai curând, căci peste o lună începem.
— Vor fi la timp. Când te mai văd ?
— Peste trei zile, căci apoi am să mă întorc acasă...
Tși strânseră mâna cu dragoste și se despărțiră.
— Doue la mână, își zise Mateiu.
La un colț de uliță se auzi strigat...
— Domnule Mateiu, Domnule Mateiu....
întoarse capul : era un sătean.
— D-ta, Pavele? Da ce cauți la .Jiu?
— Apoi, ce să caut, domnule Mateiu. la păcatul 

mormoi Pavel Trimiraș.
— Mi se parc ca 'ți-a rămas la inimă .lini ?
— Și-așa, domnule Mateiu...
— Eaca, nu e tocmai bine, Pavele. Românul, după 

ce’și face datoria către țară, ca soldat, trebue să se 
întoarcă la plug și să rămână plugar...

— De, Domnule Mateiu, nu-i pentru 
și plugăria... când e prea sărăcie lucie acasă...

repere și hărnicie..
Pavel se scărpină după ureche : nu-i venea la în

demână povața.
— Și ce ai de gând să faci la Jiu ?
— Să mă bag undeva...

găria.. îmi pare rău pentru d-ta, Pavele...
— Să’ți spun drept, domnule Mateiu, e 

slugăria, fiindcă dă și ca de mâncare...
Mateiu se gândi o.clipă: in deșert ’l-armai povățui 

acuma: unele gânduri -se înfig și de la ele nu poți 
întoarce lesne pe om.

Deodată ’și aminti că mătușă-sa voia să caute alt 
argat.
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părea

de cele petrecute cu el în sat.
Așa se întâmplă că Pavel 'L'rimiraș intră argat la 

d naSeimcanu, spre a se îndeplini cele ce erau ursite 
să se îndeplinească.

Lupe amează, pe un timp splendid de iarnă, d-na Sei- 
meanu și Mateiu se urcară în o sanie și porniră să 
se plimbe...

— Știi ce, una, Mateiu? Vrei să dăm și vr'o doue, 
trei vizite ?.. Mai ales la Colonelul aș vrea să merg 
cu tine...

— La colonelul ? Mai nemerit nici că se poate, fi
indcă tot aveam de vorbit ceva eu dânsul...

— Așa? apoi atunci hai, să’l putem apuca acasă. 
Și eu mă gândeam să văd mai degrabă pe Marioara, 
că biata fată a tot venit la mine și de mine... știi... 
cât mă duc de rar la vizite...

Micuță era casa Colonelului Borneanu, dar plăcută 
orânduiala. Se vedea bunul gust și mâna femeei de 
casă.

Colonelul, cam scurt și indesățel, dar vesel în casă 
și glumeț cu ai lui, îi întâmpină surprins, cu prietenie 
insă.

— Nu te-am văzut, de mult, Mateiu... Te-ai făeut 
insă un pui.u de român ! Ce bine era să fi făcut ar
mată până la capăt!. Viața de militar este cea mai 
bună din toate punctele do vedere... Maria e cam in
dispusă, se adresă d-nei Seimeanu, dar îi va părea 
bine că ai venit... Poftește la ea: eu rămân eu fostul 
meu sergent-major..

Mateiu salută militărește.
— Ia șezi, Mateiu...
— Mulțumesc, domnule Colonel. Știți insă că am 

venit cu o misiune la d-voastră?

— Ti-ai găsit loc ? îl întrebă.
— Nu încă și umblu de două zile ca vai de mine...
Mateiu se uită la orariu : se apropia prânzul.
— Hai cu mine și cred să’ți fac eu loc undeva...
— Ce bine-ai face, domnule Mateiu..
Se luă cu el la pas, fără să-i spună o vorbă
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arendă o moșioară,

— Cu o misiune ? Ce spui ? ia fă mai întâi o țigară.. 
’.Ai voe de ]a superior...

— Mulțumesc. V'amintiți, domnule Colonel, de Nicu 
Cosmin ?

— A! da... cum să nu’mi amintesc ? Eacă încă unul 
cu cariera greșită!.. Ce mai ofițer ar fi fost!.. Tot așa 
de frumos cântă cu vioara?

— Tot... Insă arta, la'el, e pe planul al doilea.
— Și pe întâiul... proectele lui, cam nu prea surori 

cu isbânda... dar, la urma urmei, isbutise să mă În
suflețească și pe mine !.. Ce vorbă are diavolul!.. Par'- 
că'l aud și acum!..

Pentru a treea oară de când venise în oraș, po
vesti ce făcuse Nicu la Brăhășești și fu mulțămit că 
nici Colonelul nu rămase mai puțin impresionat...

— Vezi dumneata?.. Prin urmare, înaintează cu 
hotărâre... Ce păcat că nu e militar!.. Ce-ar fi făcut 
pentru armată, cu energia lui!..

— Dar vrea și pentru armată să facă, domnule Co
lonel..

— Da? cum? ce? Ia să vedem...
— Nu v’amintiți de vorba ce avusese cu d-voastră ?
— Stai... că’mi aduc aminte... Stai, stai puțin. Îmi 

dăduse cl o idee ca regimentul să înceapă a da sol
daților și curs de agricultură, iar pentru practica unei 
agriculturi sistematice să ia cu arendă o moșioară. 
un pământ oare-care, în fine...

— Da, domnule Colonel. De sigur că ați chibzuit 
lucrul și ați văzut că, departe de a fi ceva nepotrivit 
cu armata, ar aduce un folos îndoit, — și regimentului, 
și soldaților, cari, la urma urmei sânt plugari și tre- 
bue să rămână plugari. Regimentul ar avea folosul 
furagiului, folosul din vânzarea grâului, folosul gră- 
dinei de zarzavat pentru hrana soldaților și pentru 
..popota" ofițerilor... Dupc socoteala ce-a făcut Cosmin. 
ar eși un folos bănesc, din care, organizându-se și 
generalizându-se lucrul, s’ar putea face un fond pentru 
armament, pentru preîntâmpinarea cheltuelilor de îm
brăcăminte. Pentru soldați, ar fi folosul că ar itiveța 

■cum se cultivă bine și cu rost pământul, și ar inveța
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da lecțiunilc ? Lămurește’mi me-

vește Jiul, rn’aș lega
— Dumneata ?
— Eu, domnule Colonel, sunt elevul lui Cosmin 

și am dobândit cunoștință întinse. Astfel, pe lângă

ea niciieri alt undeva mai bine, fiind-că ar fi sub 
rânduirea „disciplinei" militare... Acuma, se va găsi 
nemerit sau nu, ea și soldații să aibă o parte mică 
din câștig, e cestiune de vczut mai apoi. Principalul 
este folosul moral pentru cât e la regiment și folosul 
material, după ce se va întoarce acasă...

— Dragă Bădilă, cu d-ta voi să fiu sincer. Lucrul 
e bun, insă știi că un colonel nu poate lua măsuri 
de felul acesta, cu de la sine putere. Autoritatea su
perioară va învoi oare, ca experiență măcar, mie ori 
altuia, asemenea îmbunătățire? E cestiune ^gravă... 
de încercat...

— O! domnule Colonel, de ce nu încercați ?.. De 
ce să nu vc revină gloria de-a fi întâiul luptător, în 
timp de pace, pentru o îmbunătățire, care ar aduce 
nespuse foloase?.. De ce?

Colonelul își frământă câte-vh clipe mustața : vădit 
era eă asemenea apel, îl impresionase.

— Aceasta e misiunea din partea tânărului Cosmin ?
— Aceasta, domnule Colonel, și el voește să ră

mână in umbră, ca totul să plece de la d-vs... Pentru 
el, tainica mulțumire dc-a fi dat ideea; pentru d-vs. 
meritul de-a fi avut-o cel întâiu și de-a fi pus-o în 
practică... In Italia, domnule Colonel, s’a făcut ex
periența prin cursuri teoretice ținute de un fel de 
conferențiari ambulanți, dar nu s’a ajuns încă la ideea 
cu care Cosmin a complectat-o pe cea dintâi. Vă rog, 
fiți d-vs. începătorul amândurora, împreunate...

— Cine insă va da lecțiunilc ? Lămurește’mi ine- 
canizmul ideei...

— Avem agronomi, însă aceștia, nu ne pot fi la 
îndemână aci; pot fi prin alte părți, pentru alte re
gimente... Ori cum, ni ’i-ar da școala de la Brănești, 
sau cea din București. Regimentele nu vor avea de 
cât să-i învoiască pentru acest scop. Intru cât pri-

t eu s’o fac, la timp...
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teorie voiu uni practica pe teren, și veți vedea că aș
teptările nu vor rămânea amăgite...

— Dar bine, Matei, d-ta știi câte avem noi de făcut 
pe timpul verei, eu școala de soldat, apoi la înce
putul toamnei cu manevrele...

— Știu. Se pare grea împăcarea acestora, cu școala 
eeastă-l-altă. Ideea de greutate vine însă de la ne- 
studiarea in amănunt a Gestiunii, relativă mai ales 
ia împărțirea timpului. Disciplina de ce este însă 
disciplină"? Nu numai să supravegheze, dar să și o- 
rânduiască bine activitatea...

Colonelul se mai gândi, plin de neastâmpăr, clă
tinat deja, îmboldit către asemenea noutate.

— Drept să'ți spun, Matei, ’mi-ni dat o bună lo
vitură amorului propriu și ambițiune!, de-a începe și 
de-a isbuti...

— La nevoe, domnule Colonel, Nicu Cosmin ar 
veni să aibă cu d-vs. o sfătuire pregătitoare...

■— Să vie, să vie... La dracul! Adecă să rămânem 
mai prejos de Italia, cu care sântem de-un sânge !■■

— Ve mulțămesc, domnule Colonel, pentru bună 
voință...

— Spune-i tânărului Cosmin că’l aștept. Până să 
vie însă, am să scriu d-lui General, la Craiova... in 
privința-i ideei" de o cam dată...

Matei se ridică, căci auzi glasul doamnei Seimeanu 
luându’și rămas bun de la soția colonelului.

Când intră aci, Colonelul ii zise, cu însuflețire...
— Matei al nostru, doamnă, a devenit reformator... 

Va merge departe băeatul!.. A! ce păcat că n a 
rămas militar 1

— Nu voiu merge mai departe de coarnele plugului, 
domnule Colonel, răspunse Matei.

— Matei al nostru e băeat de inimă, Colonele, zise 
bătrâna și învălui pe tânăr cn privire duioasă de 
iubire părintească.

— Da ce-ai plănuit cu Colonelul, de era așa de 
aprins"? întrebă d-na Seimeanu pe Matei.

— ’l-arn adus o veste de la Nicu..
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Când să opriască sania la poartă, d-na Troicea, ma
ma Anei, cșia din curtea d-nei Seimeanu. Mateiu o 
salută, ea răspunse abia.

— Meniseși la noi? o întâmpină eu glas prietenos 
d-na Seimeanu, coborându-se din sanie... Îmi pare 
bine că am sosit acasă la timp...

— Venisem pentru o vorbă cu dumneata, cucoană 
Aurelio...

— Ce seriositate!... Și’mi zici ..cucoană” Aurelio... 
Ce s’a întâmplat ? Ce ai, dragă Eufrosino ?

D-na Troicea păru cam încurcată în fața unei ase
menea familiarități împăciuitoare...

— Sânt supărată.... murmură ea.
— Pe mine?... M’aș mira... Bine că ne-am putut

a ajuns la ideea că ar

privire la Nicu. Din vorbă 
‘ i la ce descoperire ajun-

— A ! să nu uit... cu ] 
in vorbă cu Marioara, știi 
scrăm? Ai să te miri...

— la să vedem...
— Ce- ochi mai are și Marioara! De altmintrelea 

tot o femec trcbuc să vadă și să citească mai degrabă 
in sufletul altei femei...

— Mă faci curios, mătușică...
— Marioara e sigură că Ana ar iubi pe Nicu 

Cosniin...
— Pe Nicu... Ana ? Și dumneata cum tc gândiai !..
— Ceva tot de iubire, vedeam și eu la Ana, insă 

mai degrabă și mai firesc m’am gândit la tine, fiind-că 
te cunoștea de demult.

— Dar de unde și cum 
iubi pe Nicu?

— A bănuit de la serile noastre de astă-iarnă și 
apoi, dintr’un imbold de curiositate femeească, a adus 
vorba cu Ana, când o întâlnia, în așa chip, în cât 
aproape ’i-a furat taina... Am s’o descos și eu...

— Nu, mătușică, te rog. Lasă lucrurile tot ca taină. 
De ce să silim sufletul bietei fete? Lasă mai întâi 
să deschid cu Nicu vorba și să ved ce simțire are el 
pentru Ana. Aceasta îmi va servi apoi ca să intru 
in cestiunea amorului meu pentru sora lui...



ICO

întâlni atunci, ca să ne împăcăm, dragă Eufrosino, 
cât mai repede... Când greșesc, cunosc-, și'mi cor la 
moment ertare.

in timpul acestui schimb de cuvinte ajunseseră la 
ușa de intrare. Mateiii rămăsese să plătească sania; 
apoi intră de a dreptul in odaea lui să se apuce de 
făcut invitările pentru negustorii băcani.

După ce’și aruncă blana de pe umeri, d-na Sei- 
meanu luă de mâni pe d-na Troicea, o făcu să șază 
și se așeză alăturea.

— In adevăr trebuc să fi având tu ceva, fiindcă 
și fața îți e shimbată...

— Dragă Aurelio, nuștiu cum să încep, nu știu ce 
să zic... Pentru întâea oară, după atâția ani, ved așa 
întâmplare... ciudată,— altfel cum s’o numesc !... Ana 
mi s’a întors aseară, dela tine, cu ochii innecați do 
plâns ; s’a închis în odăița ei și, de sigur că s’a por
nit pe plânset, fără să mă asculte și să'mi deschidă... 
Tocmai într’un târziu a dat Dumnezeu să iasă, și era 
cu ochii roși; îi ardea fruntea și cu toate astea tre
mura... M’am speriat și am vrut să trimit după doc
tor. Ea-m’a oprit însă, ’mi-a spus că n’are și n’are 
nimica, ’mi-a cerut ceaiti, ’i-am făcut și am culcat-o... 
Iți poți închipui cum m’am bătut cu gândurile mai 
toată noaptea ! Era să viu de-aseară să te întreb, dar 
n‘am voit s’o las singură... Azi iar, m’am hotărât să 
viu, de dimineață... Ea însă m’a ghicit și m’a rugat 
să nu viu și nici să-ți spun cumva de starea ci. în
țelegi insă că nu puteam să las lucrul acesta așa, și, 
noroc c’a venit Emilia Zaban... Am lăsat-o eu Ana 
și m’am repezit la tine... Ce să fie ? Ce s’a întâmplat 
cu Ana?

D-na Seimeanu ascultă fără alt semn vădit de cât 
uimirea; in cuget se întreba însă dacă trebuia să-i 
spună ce știa, după vorbele d-nei colonel Berneanu. 
Acum iși amintea de chipul grăbit cu care plecase 
Ana dela dânsa, și dădu dreptate celor ghicite do 
Maria Borneanu. Dar cum să-i spună Eufrosinei ? Lu
crul era delicat...

— Dragă Eufrosino, răspunse ea, la câteva clipe
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ciupii ce tăcu amica ei, ce’mi poveștiși, mă umple de 
nedumerire, căci de cât venirea Iui Mateiu și de cât 
bucuria că ne vedeam după atâtea luni de zile, alt
ceva nu știu să se fi întâmplat...

— In adevăr ? întrebă ea cu îndoeală.
— Inii pare rău, Eufrosino, că pari a te îndoi...
— Ascultă, dragă Aurelio ; mie ’mi-a intrat o bă

nuială în cap și mprejurul ei mi s’au tot învârtit 
gândurile...

— Ce bănueală? N’o pot ghici.
— Nu ’ți-a dat ție niciodată prin gând că poate să 

fi ajuns la dragoste Ana și Mateiu; că poate își vor 
fi promis căsătoria între ei, și cine știe, Mateiu acu
ma să fi dat înapoi dela cuvânt?

— A ! Eufrosino ! judeci rău pe Mateiii, răspunse 
Aurelia, atinsă.

— De! tinerii sânt eiudați în ziua de azi...
— Alți tineri poate, dar nu MateiO I rosti Aurelia 

cu energie. Ascultă-mă și tu pe mine, Eufrosino. Nu 
’ți-am vorbit nici odata, fiindcă nu voiam să iaQ nici 
o răspundere înainte de-a fi văzut vr’un semn la 
Mateiii și la Ana. In sufletul meu aveam însă dorul 
să-i căsătoresc, căci nu te îndoești, cred, că iubesc pe 
Ana din toată inima. Mărturisesc acuma că asemenea 
somn nu am văzut, iar Mateiu nu e om să se fi as
cuns de mine... Ca să fi vorbit ceva numai amândoi, 
nu s’a întâmplat, căci nu au avut cum și când. Sta
rea sufletului Anei nu o pot înțelege dar și nu-i pot 
ghici cauza. *

Eufrosina rămase gânditoare: accentul amicei sale 
era prea sincer ca să’l pună la îndoeală.

— Atunci nici eu nu mai știu ce să cred... Ca să 
’mi inehipuesc că numai Ana a îndrăgit pe Mateiu, 
că l’a așteptat, socotind să vadă și la el simțimân- 
tul ce-o turbură pe ea, și că s’a mâhnit fiind-că ’și-a 
văzut dorul amăgit... par’că n’ar putea lămuri aseme
nea mâhnire prea plină de descurajare.

— Eacă nici eu nu’mi pot explica...
Și’n adevăr eă nici nu putea să’și explice... ori cât

tl
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se trudia să’și amintească ce-a vorbit Mateiu, cu pri
vire la Cosmin, ca Ana să fi căzut in acea suferință.

— îmi rămâne să las să mai treacă câteva zile, s’o 
observ și cu binișorul s’o aduc să’mi mărturisească..., 
dacă voiti isbuti... Când își pun fetele ceva în cap, 
nu le poți cu ușurință smulge o taină ori să le schim
bi o hotărâre.

— Și mai ești supărată pe mine ! o întrebă Aure
lia,cu imputare blândă.

— Nu, Aurelio... Nici nu eram... îmi era mai mult 
necaz pe mine că nu știam ce să cred...

După încă puțină vorbă prietenele să despărțiră,— 
iar d-na Seimeanu rămase să se gândească iar și iar 
la cauza disperării Anei; că nu era Mateiu, se în
credințase.

Pavel Trimiraș dăduse de muncă puțină și nu os
tenitoare, de mâncare bună și’n de-ajuns, de căldură 
și de somn liniștit.

De două zile par’că ’și mai venise în fire, par’că 
uitase pe Catrina și satul...

Așa, ea o suflare de vânt rău în răstimpuri nu toc
mai apropiate, îl înfiora câte un crâmpeiu de amintire.

începea să fluerc atunci, își da una peste căciulă și 
începea să’și facă de treabă...

Bucătăreasa Roza îi făcea câte o laudă că e harnic 
și-i plăcea lui Pavel că auzia vorbă bună.

A treea zi Mateiu se afla dus la sfătuirea negus
torilor, iar d-na Seimeanu își făcea obicinuitul „pa- 
sianț“, când nu da în cărți.

Ana veni și dete cu ochii de Trimiraâ, de care știa 
că era de „pe-acolo“...

— Bună ziua, neică Pavele... i se adresă.
El își luă căciula, mirat că domnișoara pe care nu 

o cunoștea îi știa numele.
— Sărut mâna, domnișoară...
— Nu-i așa că ești din Brăhăsești?
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un boer p’aeolo

— Da, sărut mâna...
■— Cunoști atunci pe toți de p’aeolo ?
— Păi...
— Aud că s’au făcut minuni mari în satul dum

neavoastră...
— Minuni... păi da... cam... E 

■care răspică firu’n patru...
— Un boer ? Cum îl cheamă ?
— Păi... Nicu Cosmin... boer tânăr și nevoe mare 

de mintos... Numa... zău dacă nu ’i-ar ședea mai 
bine să lasc’n pace pe țărani... că altfel li-i stris ță
ranilor... Dumnealui vre să-i facă boeri... și eaca... 
n’are să se prindă altă coajă, de pom strein...

— Și cum trăește boerul pe-aeolo?
— Cum ? ca boerii... că are de toate...
— Vreau să zic... e vesel ? Petrece cu alți boeri ?
— Ce să’ți spuiu, domnișoară... nu prea știu... Dar 

•dac’ar petrece, s’ar auzi... și-apoi n’are cu cine, că 
■nu’s alți boeri pe-aproape... Doar acum pe toamnă s’a 
mutat unu la o moșie p’aproape... dar nuștiu de s’or 
fi prins la prieteșug... Ori îl cunoașteți pe boerul Co
smin ?

— Nu... dar am auzit... răspunse ea grăbit, înroșin- 
du-se... Apoi, îi adresă lui Pavel, un zâmbet, și intră 
în casă...

Pavel se uită câteva clipe in urma ei,. clătină din 
cap, și începu să despice la butuci...

Ana, iși făcuse plăcerea, dureroasă până la un punct, 
■de-a mai vorbi cu cineva de Cosmin... pentru tot
deauna perdut pentru ea... Cu Matern, nu mai avea 
curajul să vorbească de el.

D-na Seimeanu cum o văzu, o luă aproape in brațe 
și o sărută cu vădită compătimire, ceea ce turbură 
pe Ana...

Nu cumva mumă-sa fusese pe la cocoana Aurelia ?
— Bine, drăguță, se poate să nu vii tu pe la mine 

trei zile în șir’? Ori poate ’ți-a fost rău? Te văd in 
adevăr, cam trasă puțin la față...

Ana se înroși, plecă o clipă ochii, apoi cătă eu ne
liniște la Aurelia.
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—; Mama a fost pe la dumneata, mătușica ?
— Nu, minți d-na Seimeanu.
— Atunci văd că n’ai avut de unde ști că.., nu- 

’mi-a fost tocmai bine, răspunse și copila, mințind la 
rândul ei...

— Pe mine să mă erți că nu am trimes să văd 
eauza nevenirei tale... Când c Mateiu aci... am atâtea 
de făcut, că nu’mi prea văd capul...

Se făcu puțină tăcere.
— Ei, ce zici, Anișoaro, de vorba noastră de-acum 

patru zile, când dam în cărți ?
— Cu dama de roșu ce-i cădea domnului Mateiu? 

întrebă ea cu ironie.
— Tocmai. Te-ai gândit puțin la îndemnul meu ?
— Nu, mătușică...
— Cum se poate... Atunci... nu-i nimic colea... pen

tru Mateiu ?
— Prietenia cea mai frățească, da, răspunse 

copila, cu hotărâre, în loc de vr’o emoțiune.
Nu mai era nici o îndoială: Cosmin era îndrăgitul 

ei... Dar de unde-i venise fetei, disperarea? Nu din 
simțimânt părintesc voia acum să afle, ci din curată 
curiozitate... Trebuia să deschidă lui Mateiu vorba și 
să statornicească motivul.

Mateiu se întoarse și intră la mătușă-sa, nu tocmai 
voios.

— Ce e Mateiu ?Plouă, pe ger, și ’ți-a muiat cheful?
— la 1 ’mi-e necaz ! Auzi dumneata negustorime 1 Să 

nu dea mâna unei tovărășii, de pe urma căreea să 
câștige, iar nu doar să piardă!..

— N’au primit să desfacă untul ?
■— Nu numai că n’au primit, dar s’au arătat ca și 

vrășmași... par’că tovărășia românească dela Brăhă- 
șești li s’ar fi pus în calea altui câștig mai sigur !... 
Au zis întâi că nu cred în bunătatea untului, pe urmă, 
față cu asigurarea lui Mănoiu, au început să cârtească 
asupra ne-predării la timp, apoi, că nu ar putea să 
destacă mult, căci din mult ese câștig simțitor la așa 
negoț 1

— Vor fi având poate dreptate, Mateiu...
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A doua zi, pe când însoțit de d-na Seimeanu, Ma- 
teiu se ducea la gară, întâlniră pe colonelul Borneanu. 
Acesta le făcu semn să oprească, drept răspuns la 
salut.

— Ei, știi, tinere reformator, că am scris d-lui 
General... Da unde te duci ?

— Așa degrabă ? Mulțumesc domnule colonel.. Mă 
duc la Craiova..

— Vezi că aș voi, de va permite Generalul, să 
pregătim treaba pentru primăvară...

— Domnule Colonel, esclamă Mateiu, sânteți mai 
presus de orice laudă!

— Ia ascultă, Mateiu! N’ar fi nemerit să te pre
zinți și tu Generalului?

Mateiu se gândi o clipă.
— Dați-mi voe să nu fiu de părerea d-voastră... Ce 

se poate petrece între militari, e bine să rămână în
tre ei 1 Când se amestecă civili, in unele Gestiuni, spi
ritul milităresc se revoltă la unele grade supreioare... 
și isbânda se poate pierde, chiar dacă avea sorți fa
vorabili...

Colonelul își trecu mâna peste mustăți...

— Dreptate! Nu, aceasta, n’o au. Dar așa e cu ne
gustorii aceștia, când o vână de negoț nu e întreagă pe 
mâna lor. Ei nu vor numai câștig drept și cinstit,— vor să 
esploateze, să ia tot... ori nimic... Am rămas numai 
cu Mănoiu, știi, ca mândrie pentru el de-a avea din 
preducțiunca aceasta, — dar nu înseamnă pentru mine 
rezultatul ce aș fi dorit dela Gorjeni pentru Gorjeni. 
La urma urmei, am să fac o plimbare la Craiova, și 
plec mâine chiar...

— Mă iași așa de curând, Mateiu dragă, gemu 
bătrâna.

— Mă intorc după două zile, dragă mătușica ; ce 
e drept însă că după întoarcere, nu voiu putea sta de 
cât alte două, cel mult.

— Și iar cine știe când ne vom mai vedea.!.
— Dacă nu vii și dumneata la Vuceni...
D-na Seimeanu nu răspunse.
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— Poate că ai dreptate. Ori cum, treci pe la mine- 
dupe întoarcere.

— La-revedere domnule Colonel..
— Cu bine, Mateiu. Sărut mâna, d-nă.
Si, cu pas apăsat și rar colonelul se depărta...
Dupe întoarcerea acasă a d-nei Seimeanu, îi veni 

la vizită Emilia Zaban cu mumă-sa.
— Am auzit că domnul Mateiu e aei... și am ve

nit ca să-i zic bună-ziua, dacă dumnealui nu a avut 
această dorință, zise Emilia, cutezătoare.

— A avut afaceri, dragă Emilio... Chiar acum l’am 
dus Ia gară. A plecat la Craiova, și peste două trei 
zile se va întoarce...

— Cum văd eu, anul acestanu vom avea petrecerile 
frumoase de anul trecut... zise Emilia, cu părere de 
rău...

— An cu an nu se aseamănă, dragă Emilio. Ma
teiu și Cosmin au de lucru iarna aceasta...

— A, că-i pomeniși numele : ce face încântătorul 
nostru domn Cosmin? întrebă, cu ton ironic...

— încântătorul d-voastră domn Cosmin e sănătos,. 
Emilio... și ți-a trimis salutări...

— ’Și-a adus aminte de mine? îi mulțumesc... Nu 
’i-am lăsat însă presemne amintiri tocmai plăcute, de 
vreme ce nu s’a gândit să’și vadă ăst-timp amicii...

In glasul Emiliei era ceva ușuratec, care, displă
cea... In realitate, sub acea înfățișare, se ascundea 
nemulțumire adâncă: să’l prindă pe Cosmin în mre- 
jile grațiilor ei ’i-ar fi fost satisfacțiunea vanității, cu 
folosul real de-a fi dobândit soț bogat...

De câte ori se desmierdase cu ideea aceasta și cât 
de mult așteptase iarna, cu dorul de-a’l vedea venind 1...

D-na Seimeanu o privi ciudat ascultându-i vorba: 
nu cumva și Emilia își pusese ochii pe Nicu? ori 
cum, era mare deosebire între simțimântul Anei și 
al Emiliei, după chipul cum fiecare 'și-l făcea vădit 
fără voe.

— Ce amintiri era să-i lăsați 1 zise muma Emiliei... 
din două, trei seri de petrecere și abia cunoscându-vă 1...

Emilia își increți buzele într’un zâmbet par’că dis-
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prețuitor, ca răspuns poate tainicei ei desamăgiri, 
și tăcu.

Doamna Seimeanu rămase, după plecarea lor, cu 
nuștiu ce nemulțumire privitoare la Emilia. N’o vă
zuse încă așa de ciudată și’și mărturisia că era alta, 
că nu-i plăcea așa cum i se arătase acum.

Mateiii ajunse pe o noapte minunată de iarnă, în 
Capitala vechilor Bani.

Luna poleia acoperemânturile încărcate de neaua și 
da caselor și curților înfățișare cu totul deosebită, a 
ceva luminos fără strălucire.

încă nu văzuse orașul și eu toate că’l cuprindea 
din ochi, in fuga trăsurii, i se ivia mai plin de viață 
de cât Jiul, mai impunător oare-cum, ca un om ma
tur față c’un tânăr a căruia neexperiență s6 întrevede.

Trase la otel, își alese camera, puse să-i facă focul 
și eși să guste ceva, înainte de-a se da somnului...

Intră în o berărie si se așeză mai de-oparte, ca să 
poată fi mai sigur cu cugetările lui.

Plimbând asupra salei priviri nu tocmai luătoare 
aminte, i se păru eu toate acestea, la a treea masă 
(lela el, aproape cunoscută figura unui tânăr. In min
te i se lămuri un nume, dar barba schimba fisiono- 
mia știută altă dată. Poate să fi fost vr’o asemănare...

Pe când mânca, deja cuprins de gândul dragostei 
lui, și pierdea cu încetul noțiunea locului și a sgo- 
motului, tânărul bărbos începu a’l privi din ce în ce 
cu mai multă atențiune...

După ce schimbă câte-va cuvinte cu amândoi în
soțitorii lui, din caro unul se arăta a fi sătean, după 
vestmânt,— nu se mai putu ține și veni la masa lui 
Mateiii.

— Mă înșel, ori tot nu te-am uitat: ești Mateiii 
Bădilă...

El se ridică, mișcat, cu zâmbetul pe buze.
— Tot drept îmi închipuisem: ești Vașile Țapu...
— Ei da, țapul fără barbă, de odinioară, azi bărbos ce

va mai mult decât un țap... respunse tânărul, strângân- 
du-i mâna...
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Sg sărutară, emoționați, mână in mână, ochi în ochi. 
Intr’o clipă își văzură amândoi viața de patru ani de 
gimnaziu, frăția ce-i legase printr’un început do vrăj
mășie, despărțirea plină de lacrimi când unul urma 
să se întoarcă la țară, iar cel-l-alt să plece la Craiova 
cu părinții : tatăl lui Vasile era funcționar și se du
cea unde’l mutase Ministerul de Finanțe.

După ce grăiră, unul lângă altul, plecați unul către 
altul, înfierbântați de amintiri, Vasile îl îmbiă la ma
sa cealaltă, și aci Mateiiî făcu cunoștință cu învăță
torul Daniil Roșu și cu institutorul Pralea. Țapu în
suși era institutor de un an, în acest oraș.

— ’Ți-ai văzut dar visul cu ochii, Țapule dragă : 
să fii institutor, îi zise Mateiti.

— Cu toate cele patru clase dela Jiu, am putut să 
intru în școala normală, luând treaba d’a capul, apoi 
am trecut în școala normală de institutori și așa ’mi- 
am văzut visul,— vorba ta... Dar tu, Mateiti fir de 
meiu,— cum îți ziceam,— fiindcă numai do țară ne 
vorbeai,— cum o duci cu sfoara ta de moșie? Nu 
cumva te-ai făcut, milionar?

— Milionar nu, dar am adunat ceva mai mult de 
cât milionul...

— Miliardul? Ol... dar atunci ai ajuns nabab... Ra- 
jah de Singapur ori de Pendjab ?

— Tot tare la geografie, hai ? râse Mateiu.
— Da, răspunse Vasile, cu scriositate, pot zice că 

cunosc perfect de bine harta județului Dolj... Ce te 
aduce însă în Craiova, firule de meiii?

Eată momentul nemerit, ca fără numai decât să 
caute a face propaganda ideilor lui, să înceapă a le 
deșfășura. Și, cu căldura convingerii și a admirațiunii 
pentru tânărul lui învățător dela Șerdinești, povesti 
aproape tot, deșteptând interes în cei trei ascultători, 
și însuflețind cu deosebire pe învățătorul Roșu.

— Doamne, dar e programul cel mai splendid de 
activitate particulară, exclamă el. Când zici că va fi. 
adunarea învățătorilor Gorjului, la Jiu?

— De. sigur că in timpul zilelor Crăciunului.
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I

Colonelul Borneanu, râsucindu’și mustățile, în chip 
nervos, citia pentru a treia oară scrisoarea ce bine
voise Generalul a-i trimite atât de curând, — cum nu 
se aștepta.

— Hm! Hm! tușia uscat, Colonelul... Nu zice da,

— Te rog, inștiințează-mă. Aș putea să viu încă 
cu câțiva colegi vecini...

— Cu cea mai mare mulțumire, domnule Roșu. 
Cum seva stabili zilele, iți voiri scrie de timpuriu, ea 
să ai timp de pregătire...

— La noi în Dolj, a ajuns întru câtva svon do 
faptele unui domn Cosmin, în Teleorman, însă mulți 
nu le dă crezământ, mulți iarăși le socotesc ca o vo
ință de-a face, dar știți, ca la noi, voință mărginită 
și isbăndă cu popasuri multe pe la fiece greutate... 
Acuma însă m’ați uimit, domnule Bădilă, m’ați fer
mecat, m’ați înălțat cu gândirea și ’mi-ați înflăcărat 
dorul... Voiu veni să văd, să ascult și să învăț... Nici 
odată poate ca acuma menirea învățătorului n’a do
bândit însemnătatea ei adevărată, atât in ochii săi 
proprii cât și în cunoștința conducătorilor învăță
mântului.

— Au început și sătenii, vedeți d-vs. să simtă 
nevoile timpului. Instinctul li s’a subțiat. De-aci 
dorul de schimbare în bine. Atât numai că nu știu 
incă, în ce fel. Eată pentru ce ivirea oamenilor în
treprinzători, e necesitate a timpului și pentru ce 
isbânda lor află tărâm priincios...

— Sa lucrăm, să dăm avânt instinctului, prefă- 
eându’l in cunoștința sigură a acestor nevoi, mate
riale și sufletești, zise Roșu. Voiu veni și voiu aduce 
cu mine frați de luptă...

La despărțire, Matei ducea cu el promisiunea celor 
doi institutori ca a-doua zi chiar sâ’l poarte pe la 
neguțătorii de frunte.

Adormind, se gândia :
— Cred că Nicu va fi mulțămit de mine...
Și înc’o imagine, zâmbitoare, ii mulțămia pentru 

hărnicia lui.
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cu tărie, ca să nu’și ia răspundere; nu zice ba insă,, 
și aci e miezul... Vorba e că’mi dă voe să rumeg 
bine lucrul... și să-i raportez confidențial cât mai lă
murit... E-hei, domnule General, d-ta nu știi că eu 
te ghicesc că ești om de inimă, că ai și minte multă 
subt chipiu... Văd eu că am să fac o plimbare la 
Craiova, eu proectul în toată regula...

Iși frecă manile cu mulțumire și se răsturnă pe 
spatele fotoliului de la biurou, rămânând cu ochii, 
țintă la tavan... ceea ce însemna la el cugetare adâncă.

Un drăgălaș băețel de vr’o șapte ani întredeschise- 
ușa și întrebă cu glas sfios :

— Să intru, tăticule?
— Tu ești, Mișule? Intră. Ce vrei ?
— A venit un domn dc la țară...
Colonelul se ridică repede.
— Trebue să fie ex-sergentul meu major.
Tocmai se ivia Bădilă...
— Intră, sergentule reservist, intră...
■—■ Vă salut don’Colonel...
— Sa vedem... da... foarte „reglementar*1. A mai 

rămas ceva milităresc la tine...
Ii strânse mâna cu voioșie.
— Ce face Craiova? îl întreba apoi.
— Craiova e vrednică dej vechiul ei renume, dom

nule Colonel. Am dat peste’ încurajare și peste sim- 
țimânte ce mă temeam cum-va să nu le aflu...

— Ia șezi... Ia ghici ce spune scrisoarea asta?
— V’a scris domnul General ? întrebă Matei cu 

bucurie...
— Hm 1 Hm 1.. a scris... Ascultă, sergentule reser

vist... ascultă
ri începu a citi, eătând să facă a reeși intențiunea 

bună a Generalului... Apoi, întrebă :
— Ei, ce zici, Bădilă ?
— Zic, domnule Colonel, că treaba va merge după 

dorința d-vs...
— Da, va merge... Du domnului Cosmin dar vestea 

și spune-i că doresc să’l văd spre a ne sfătui.
— Va veni, fiți sigur...
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xvni
Pe zarea iubirei sale de mama, Maria Cosmin vedea 

că se apropie doue ;evenimente de odată. 8i Nicu,. 
și Lidia purcedeau pe calea iubirii. Ea, prea tânără, 
încă; el, în de-ajuns de matur ca gândire, dar și 
în de-ajuns de tânăr încă... Pentru amândoi, nu era 
par’că timpul.

Și se întreba, îngrijată întru cât-va, cercetând cu 
mintea viitorul, dacă liniștită le va fi desvoltarea sim- 
țimântului...

Nu știa de ce, dar i se părea ca mai lipsită de 
sbucium inima Lidiei în dragostea ei naivă pentru 
Bădilă, de cât inima lui Nicu în dragostea lui pentru 
domnișoara Lemenyi.

Nici o prejudecată n’o turbura. Ar fi dorit totuși 
mai degrabă o româncă pentru Nicu.

Cu însuflețirea ei pentru tot ce era românesc, de 
la vestmântul care acopere corpul până la simțământul 
care înviorează sufletul, purta nestrămutată credință 
manifestărilor intime și sociale curat românești; —avea, 
cultul românismului în toată puternicia ființei sale 
etnice.

Dupe jumătate de fora Bădilă pornia Ia tipograf,, 
unde vezu proba reclamei, și pe urmă acasă, spre a 
se pregăti de întoarcere la țară.

Abia putu d-na Seimeanu să’i înduplece să rămână 
până dimineața.

Seara o petrecu în familie la d-na Zaban, cu mă- 
tușă-sa și cu Ana, și puse în inimile fetelor turbu
ram, promițăndu-le vr’o două seri plăcute cu venirea 
lui Cosmin în Tg.-Jiu.

D-na Seimeanu, aproape de momentul plecării lui 
Matei, îi spuse gândtd ei de-a veni la Vuceni, de 
Crăciun si de-a căuta să cerceteze inima d-nei Cosmin 
cu privire la iubirea lui pentru Lidia...

Calea lui Matei dară, până acasă, fu un vis neîn
trerupt. încă nu se simțise vre-o-dată așa de fericit.
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*) Vezi: „Tribunul Poporului'1.

Când un strein pătrunde în intimitatea familiei ro
mânești, nu s6 poate să nu aducă și să nu caute să 
facă să domniască unui măcar din simțimântele sale...

Iubirea bărbatului tolerează Întâi, apoi începe a se 
obicinui și ajunge să primiască cu totul înrâurirea 
ce devine faptă...

Ce-ar fi putut să aducă lulia Lemenyi in viata lui 
Nicu, încă nu’și putea statornici; intru cât va fi fost 
să se plece Nicu acestui necunoscut, iar nu putea 
să prevadă... Totuși un glas lăutric umbla s’o încre
dințeze că Nicu ei era dintre cei sfințiți să sufere 
mai de-grabă de cât să primiască vr’o înrâurire ce’l-ar 
fi vătămat în cultul pentru românism.

Cu drag apoi își pironi ochii pe o scrisoare ce 
atunci îi sosise de la scumpa ei Marcela...

Această scrisoare o lega așa de bine de momentul 
de când plecase de la Vadu-Lung, în cât viața ei 
de acolo, se urma aici fără nici o întrerupere.

Și-i scria Marcela dr. Rustovici:
„Scumpă și dorită mamă,

„Dacă ar fi cu putință să strâng în primul cuvânt, 
tot ce iubești, tot ce te interesează, ca de-odată să aibă 
tonte, intâetatea, aș face-o cu dragă inimă..

..Intr’atât de mult se confundă în sufletul dumitale 
mare, iubirea de copii cu iubirea pentru sătenii 
noștri, cu iubirea pentru prieteni, cu iubirea de țară, 
că, ori cu care ași începe, nu-i așa că celel’alte nu 
s’ar considera umilite?

„Dacă ne-ai întreba pe noi: copii, săteni, prieteni, 
am răspunde de-asemenea într’un glas unic și cu 
aceeași căldură, cu aceeași părere de reu că ne lip- 

. sești, că ne e dor de dumneata, că lung e timpul de 
când te-ai dus, că mult e până să te întorci.

„Ne deprinseseram, Gică și eu, cu casa dela Iglița, 
•cu chipul bun și trist al mamei Rustovici, cu \
simpatic și plin de resemnare al Ceciliei...*)

„A trebuit să ne așezăm la Vadulung și, câteva
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zile numai au Cost de ajuns ea să ne pară și mai a 
noastră, casa dumitale, scumpă mamă, fiindcă crai 
dumneata cu noi.

„A trebuit să pleci însă, și dc când te-ai dus, încă 
nu ne putem deprinde cu lipsa dumitale ; casa ni se 
arată goală, ne e dor de cealaltă, sântem cu gândul 
împărțit.

„Gică al meti, mai ocupat, este mai legat de Ioc; 
eii insă sânt mai mult pe drum la Iglița, ori în aș
teptare să văd pe Cecilia că vine la Vadulung.

.Sântem de altmintrelea mulțămiți că, în ziua de 
Sfântul Nicolae, am avut mare sărbătoare a întovă
rășirii.

..La reședința fic-cărei regiuni din o plasă, în fie
care plasă la reședința ei, și la reședința principală 
dela Vadulung, s’a început sărbătoarea în aceeași oră, 
eu acelaș program : servicii! religios, adunarea la pri
mărie și proclamarea tovărășiei...

.Iată un județ, dragă mamă, al doilea după Su
ceava, eu totul emancipat economicește, puternic ca 
factor de progres, cu comunele aproape autonome, zic 
aproape, fiind-că numai prin legea administrativă de 
azi, mai țin de forma veche, a aservitei politiccști.

Primarii nu mai sânt ai unui guvern sau ai altuia, 
notarii nu mai sânt niște unelte de imoralitate, niște 
mici tirani; și unii și alții s'au format în școala dela 
Aricești, ori în școala de notari de la Vadulung, ce 
abia se înființa, după moartea tati. Subprefecții sânt 
fericiți, căci dacă inspectează comunele, o fac spre a 
le trece de urît, căci altceva n’au de lucru... Nici cer
cetări, de oare-ce nu sânt certuri; nici ordine neîn- 
deplinite, de oare-ce au cine să le îndeplinească, sen
timentul datoriei fiind în inima fie-căruia. Prefecții, 
unul după altul, vin ca să admire ce-aii putut face 
eâți-va ani dc adevărată educațiune și de instrucțiune, 
ce le-ași putea numi „săteneșfi“, cu adevărat sătenești. 
Asemenea mers liniștit, iți dă cea mal îmaltă idee 
de om și de însușirea de-a’și pricepe și de-a’și crea 
mediul ce i se potrivește.

„Știi că, în luna plecării dumitale, era să se facă
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^alegerea deputatului colegiului al III, declarat va
cant prin moartea titularului.

„Iși puseseră candidatura Păcleanu, ca opoziționist, 
iar din partea guvernului, unul din ai săi...

„Păcleanu se bizuia pe aceea că fusese ales în Te
leorman, pe când trăia tata. Guvernul spera eă va 
eși candidatul săti, ca totdeauna ori-ce candidat la a- 
cest colegiu, în ori-ce județ.

„Ei, știi, ce s’a întâmplat, mamă dragă ? Vadulun- 
. genii s’au sfătuit în taină să aleagă pe doctorul; el 
însă ’l-a rugat să’șl întoarcă privirile asupra învăță
torului Aluneanu și comitetul Casei de Economii a 
și trimis scrisoare tuturor secțiunilor tovărășiei, spre 
a le întreba. Toate au răspuns că primesc eu bucurie, 
— iar la alegere, spre adânca mirare a lui Păcleanu, 
dar mai ales a guvernului, — a eșit candidatul săte
nilor, eu unanimitate de voturi.

..Se poate zice cu drept cuvânt că Aluneanu e în 
adevăr reprezentantul intereselor sătenilor, ales,— iar 
nu numit prin asemuire de alegeri.

„Acești săteni ai noștri sânt cetățeni conștiincioși, 
îndeplinesc față eu Statul toate legămintele, dar au 
voința lor pe care Statul, prin guvernele ce ’și dă, 
nu o poate înrîuri.

„Și fiind-c'am pomenit de Păcleanu, de când a că
zut partidul lui de la putere, s’a văzut în o stare ciu
dată: să mai stea la București, nu mai avea motive, 
în afară de ziar care putea merge și fără el; să vină 
la țară, în ce chip avea să’l primească Cecilia ?

„Cu toate acestea trebuia să vină in județ, pentru 
candidatură.

„Cecilia a dat fuga să se sfătuiască cu Gică și cu 
mine. Ce atitudine trebuia să păstreze față cu omul 
acesta, pe care nu’l mai văzuse de-atâta timp, de 
care îi era teamă și pentru- care avea desgust adânc ?

— Dragă Cecilio, i-a zis Gică al meii, primim adese ori 
în casă oameni pentru cari nu avem nici o stimă. 
Intru cât nu te-ai despărțit de el, e soțul tăti. Intru 
cât nu mai merită nici o considerațiune din parte-ne, 
primește-1 ca pe un străin care cere ospitalitate. Îmi
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incbipuese cât de greu iți vine să stai de vorbă cu 
omul acesta, însă nu ai încotro. Fii mărinimoasă ca 
de obiceiu și fă-i onorurile casei... fără nici o alusiune, 
la trecut, fără nici un cuvânt cu privire la viitor.

— Cel puțin fiți și voi la Iglița, cât va sta el...
— Bucuros, ’i-am răspuns eii.
„Cu toată hotărîrea, eram și noi neliniștiți, la Va- 

dulung, și biata Cecilia la Iglița.
-Totuși am fost de față când a sosit Pâcleanu. S’au 

făcut palizi, și el și Cecilia, s’att salutat fără a’și a- 
tinge mâinile. Mama Rustovici n’a voit să’l întînt- 
pine. Nu mi s’a intîmplat încă, scumpă mamă, să 
văd o masă mai ciudată ca în seara acelei zile,— și 
numai mulțumită lui Gică s’a putut întru câtva urni 
vorba, mărginită la subiectul alegerii.

„Oricât a căutat Pâcleanu să-i afle cugetul, și prin 
al lui pe al sătenilor, în privința candidaturii sale, 
doctorul a arătat o tactică minunată; astfel, Pâcleanu 
nu a putut să cunoască de fel, dacă îi avea pentru 
el ori în contra.

„Au fost zile de marc chin pentru biata Cecilia, 
cele șase zile cât a stat Pâcleanu...

— „Ori cât vreau să fiu de generoasă, îmi șopti 
intr’o zi Cecilia, îmi e peste puteri, dragă Marcelo, 
să șuier pe omul acesta... De departe îmi e indife
rent; nu mă gândesc nici o clipă la el. Când îl am 
in față, îmi vin gânduri de revoltă și par’că dorul 
de-a rupe și legătura cea din urmă, a lanțului legal.

„îmi veni aproape de gură să-i răspund : „rupe-o" ; 
însă m’a oprit nu știu ce înfiorare și am tăcut.

„Am deschis însă lui Gică vorba, de acest lucru, 
și el ’mi-a spus că era singura deslegare, dar că lăsa 
Ceciliei libertatea de-a se hotărî. De altmintrelea, îmi 
zise Gică, evoluțiunea spiritului Ceciliei către această 
deslegare merge... Odată să’l mai vadă că vine la 
Iglița, și eii cred că Cecilia va hotărî, fără chip de 
întoarcere.

— Și Pâcleanu e tare însă. Primește situațiunea cu 
multă dominare de sine. Gică ’mi-a spus că, nici nu
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*) Vezi ,,Străin în Țara iui.*

’i-a dat cât de puțin să înțeleagă eă ar dori vr’o 
schimbare.

..Teama de refuz și prin urmare de a fi umilit, il 
oprește de sigur să ceară vr’o lămurire; pe de altă 
parte s’a și obicinuit poate cu așa fel de libertate în 
care dispune de jumătate din venitul zestrei, ce-i 
dă Cecilia.

-Dumneata, scumpă mamă, in ce chip cugeți? 
Cecilia ’mi-a zis într’o zi: de ce nu e doamna Cosmin 
aci ’? și m’a întrebat pe când te vei întoarce ?

„A doua școală, în felul celeea din Aricești, *) este 
pe cale de alcătuire, în partea de sus a județului. 
De primă-vară se va începe clădirea.

-Exploatarea pădurii statului, de tovărășia regio
nală, merge cum nu se poate mai bine.

„Fabrica de frânghii, își adaogă o nouă secțiune 
pentru pânză și facere de saci...

-In toamna aceasta și până a dat neaua, schela 
tovărășiei, de la Dunăre, a funcționat de minune: am 
mers, după cum știi, și noi odată de-am văzut cum 
veniau caicele să încarce producțiunile tovărășiilor. 
Nu-i așa, mamă dragă, că era frumos să vezi ase
menea rezultat al muncii obștești ?

„Impresiunea de atunci ’mi-a remas, și mc înfioară 
de plăcere și de mândrie și în clipele acestea...

-Ai avut-o și dumneata, dar îți vorbesc de ea ca 
de ceva necunoscut par’că, spre a’ți da sensațiunea 
unei descoperiri îmbucurătoare.

„Acum, scumpul meu bărbățel lucrează, cu câți-va 
fruntași, la așezarea unei instituțiuni de activitate 
nouă a tovărășiei, și’mi face onoare să mă ia părtașa 
la întocmire...

-îmi șoptește că aș fi având și eu oare-care însu
șiri de pricepere...

„O 1 îl știu eu pe Gică cât e de bun și cum nrn 
iubește de deplin!

„In adevăr, scumpă mamă, nu îndrăgostită de el,



tră iubire și recunoștință.
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Nicu intră la dânsa cu Bădiță de mână.
— Mamă, îți aduc pe fratele Mateiu. Se întoarce 

plin de isbânzi...

-Și acum, să te întreb dragă mamă și de Nicu, de 
Lidia și de ceil’alți frățiori...

l’am luat. Voiam să îndeplinesc dorința adoratului 
nostru tată. Dupe căsătorie însă l’am iubit, adânc- 
pătrunsă de iubirea lui duioasă, plină de gingășii de 
care n’aveam idee, — și acum sânt fericită de ale
gerea tati, sânt fericită că viața noastră este așa cum 
’mi-ai prezis-o dumneata, cum trebue s’o fi avut 
dumneata cu tata.

„In ziua de sfântul Nicolae, dupe sărbătoarea to
vărășiei generale, sătenii s’au dus la mormântul tati...

-Eată că plâng de emoțiune.
„Cu respectuoasă jale, cu vie recunoștință, ’i-au săr

bătorit amintirea, în frumosul decor de iarnă al zilei, 
in măreața simplitate a simțimântului lor pios...

„A vorbit unul din conferențiarii ambulanți ai re
giunii, și a fost ascultat eu religiositate, în timp ce 
ochii tuturora rourau...

„Ah! mamă, dragă mamă, cât îl iubesc de mult 
sătenii și cât de mult îl regretă!...

-In viața lor îmbunătățită, c un punct negru ce nu 
se șterge : că l’au pierdut prea curând; dar împreju
rul acestui punct poate sclipi lumina amintirii eterne 
de dânsul și aceasta li-i mângâiere.

-Vă văd cât sunteți de fericiți eă vă aflați împre
ună și ’mi-c gândul pururea la dumneavoastră.

-Cum aș vrea să fim și noi acolo... Cine știe... dacă 
de Crăciun nu vă vom face o surprindere plăcută...

-încă nu ’i-am vorbit lui Gică al meu, dar în min
tea mea să întărește din ce în ce mai mult gândul 
acesta.

„Spune-le cât ii dorim și că-i sărutăm cu drag,— 
iar dumitale, scumpă mamă, îți trimitem adânca noas-

,,Marcela11.
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Mateiu, emoționat, sărută mâna doamnei Cosmin 
și răspunse:

— Nicu e prea bun... El o cârmuitorul, el le pre
vede și le orânduește toate ; prin urmare, nu eu nu
mai decât, ei oricare altul s’ar duce să împlinească 
hotărârile lui, ar avea isbânda, în care, mai întâi 
de toate, trăește ideea... ideea lui.

— Dragă domnule Bădilă, îi răspunse Maria, cu 
zâmbetul ei, ideea, oricât de măreață ar fi, dacă nu 
are apostolii săi devotați, rămâne ca născutul înainte 
de timp, între viață și moarte, mai degrabă să piară 
decât să trăiască. Sânteți, și dumneata și Nicu, plini 
de puternicia tinereții, însuflețiți de-aceeași voință, a- 
vând aceeași țintă: mergeți mână in mână, priviți-vă 
egali înaintea muncii și egali veți fi înaintea isbân- 
zii... Viața e scurtă, ideea cuprinde prea marc tărâm 
de luptă, lupta va fi prea îndelungată... Dați-vă nu
mai timpul de-a gândi, și gândiți mult, în timp puțin, 
ca să puteți lucra mult fără să se pară întreruptă 
munca, și ca sătenii să se poată folosi cât mai repe
de de bine-făcătoarea înrâurire a ideei.

— O I doamnă, cu asemenea sfătuire, și dată cum 
numai d-voastră știți s’o dați, dorul de muncă ia aripi,— 
strigă Mateiu, înviorat la chip, cu sclipiri de energie 
în ochi,— așa cum încă nu’l văzuse Nicu.

D-na Cosmin zâmbi cu adânca ei bunătate ; Nicu, 
cu ușoară ironie, fără răutate...

— Copii, vă las puțin, să’mi văd de-ale casei. Dom
nule Mateiu, vei fi cu noi ziua aceasta, nu-i așa ?

— Da, doamnă...
— Atunci, haidem în biurou, Mateiu.
Cum intrară înlăuntru, Nicu îi zise.
— Va trebui dar să merg la Jiu, chiar săptămâna 

aceasta. Pe lângă vorba cu eroicul colonel, am de 
orânduit adunarea învățătorilor. Toți ’mi-au răspuus 
și toți, la un gând, au fixat ziua a treea a Crăciu
nului și a patra zi, lucrătoare.

— Bine, domnule Nicu... Am însă, încă o cestiune, 
de natură intimă, legată cu mergerea d-tale la Jiu.

Nicu ridică la Mateiu ochi mari întrebători.



Mateiu, eu sfioșie întâiu, apoi cu liniște ii povest 
cele întâmplate cu d-șoara Ana Troicea.

Nicu îl ascultă, privindu’l țintă, emoționat, dar și 
uimit : el uitase pe Ana.

In fața descoperirii neașteptate că o ființă suferia 
din iubire pentru el, se simți înduioșat ; dar alăturea 
eu această pornire firească din bunătatea inimii 
lui, se ridică repede iubirea lui pentru lulia Lemenyi...

Când Mateiu tăcu, Nicu stătu câteva clipe cu ochii 
in jos, înroșit la chip, între imboldul de-a spune lui 
Mateiu ce-avea în suflet și codirea dacă trebuia să 
dea pe față taina acestui simțimănt abea în fașă. Lui 
Mateiu nu-i fu la îndemână această atitudine a lui 
Nicu. De obiceiu el răspundea numai de cât, și acuma 
cată’l că se gândea, vădind luptă.

Dupe ce Nicu făcu câțiva pași prin încăpere se o- 
pri Înaintea lui Mateiu și-i puse o mână pe umăr.

— Cu tine voiusăfiu sincer, ca totdeauna, Mateiu. 
Descoperindu-ți o taină, voiu să mc încredințez, la urma 
urmei, că în adevăr ea există în sufletul meu.

Mateiu să înfioră: o taină! Fi-va la fel cu a lui? 
Dar pentru cine? căci de-ar fi fost Ana Troicea în ca
uză, altfel ar fi vorbit și Nicu.

— Mateiu dragă, în urma ta s’a petrecut ceva nou 
in viața mea. Până acum anii mei au cunoscut nu
mai iubirea de muncă; acum cunosc și iubirea pentru 
o femee...

Iși făcea glasul sigur de sine, dar emoțiunea îl 
străbatea.

— Am întâlnit la Gordin pe ființa care va ține loc 
însemnat in viața mea. lulia Lemenyi, fiea arhitectului 
proprietar, este una din acele alcătuiri ce par supra
firești, fiindcă ni se ivesc înconjurate de puternica lu
mină în care ne visăm totdeauna idealul inimii. Ivirea 
lor ne farmecă, ne orbește, ne fură cu totul; au în 
înrâurirea lor fatalitatea ursitei... ce prin nimic mise 
poate înlătura. Dacă putem schimba, întru câtva pasul 
ursitei, o putem face numai ca să suferim cu bărbă
ție; suferința însă ne va fi de îngrozit și în ea trebue 
să lăsăm o parte din energia vieții...
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XIX
Manole Vulpeseu pornise dela Măineștii-Plopilor 

din Suceava, cu mare tragere de inimă.
Crescut pe locurile pline de amintirea marelui în-

Se întunecase la chip : par’că ar fi proorocit, stră
bătând în negura viitorului.

— De ce te gândești numai de cât la suferință,, 
domnule Nicu? murmură Mateiu.

Nicu ridică fruntea.
— Fiindcă, acum uite, în momentul acesta, nuștiu 

de ce, pentru întâea oară mi se face a suferință. Cine 
știe 1 Poate că voiu iubi in deșert! Oare biata d-șoară 
Ana Troicea, nu iubește așa?... Și’mi e dureros gân
dul acesta, să fiu cuiva fără voe cauză de suferință, 
când știu bine că nu aș putea nici o dată să fiu, cu 
voință. In situațiunea aceasta dar, ce alinare aș fi în 
stare să aduc sufletului d-șoarei Ana ? Ce’mi-aș putea 
face mie însumi, ca înrâurirea d-șoarei Lemenyi a- 
supra’mi, să nu mă turbure, să nu mă împătimească?

— Nu poți face nimic, domnule Nicu; adecă, poți 
lăsa inimii dumitale calea deschisă către iubirea acea
sta. Conștiința îți este ne îngreuiată, căci nu ai că
utat prin nimic să atragi către dumneata pe d-șoara 
Troicea, iar sfletul îți este curat și în drept să se bu
cure de iubirea d-șoarei Lemenyi. Meriți toată fericirea 
fără nici un gând ascuns din partea soartei...

— lulia mă va iubi însă cum simt că o iubesc eu ? 
murmură Nicu, gânditor.

— De ce să te îndoești ? Nu o cunosc; sânt sigur 
însă că inimele vi s’au înțeles. Cred că nici nu se 
putea altfel...

— Ce bine ’mi faci Mateiu... Credința ta dă avânt 
credinței mele... o! ce dar sfânt are prietenia !..

Și mult timp vorbiră de simțimântul lui Nicu, iar 
Mateiu nu cuteză să se destăinuiască și el lui Nicu, 
în asemenea momente...

Totuși, faptul că Nicu știa ce e iubirea, îi da și 
lui credința că amicul lui nu-i va sta în potrivă, la 
timp anume.
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vățător Victor Cosmin, se simți adânc- mulțumit să 
ducă priceperea lui și munca, acolo unde fiul trăia și 
lucra, pentru săteni.

învățase în școala model dela Măinești, apoi tre
cuse la Lăptăria tovărășiei sătenești din acea comună 
și se făcuse meșter in toată orânduiala.

Nalt, subțiratec, dar puternic; cu ochi mici dar scân- 
teetori de deșteptăciune și cu căutătura dreaptă, înfă
țișă tipul săteanului născut și crescut în belșug și’n 
hărnicie cu rost.

Se întorsese acum, de câteva zile, dela București, 
cu toate uneltele pentru așezarea lăptăriei și cu loc 
asigurat pentru desfacerea întâiului fel de produeți- 
une: untul.

După ce se va fi împiciorogat bine producțiunea și 
dupii ce se va fi sădit bine credința în asemenea in
dustrie, în sufletul sătenilor încă la începutul des- 
voltărei lor, Manole avea să complecteze afacerea și 
prin celelalte produse ale unei lăptarii-model.

Dăduse o fugă la Brașov, unde ființau câteva lă
ptarii din acestea și’și mai inbogățise cunoștințele, 
dobândind și în privința desfacerii amănunte folosi
toare.

In ziua de zece Decembrie era mișcare multă în 
sat, și nu venirea subprefectului o pricinuise.

Toți sătenii se îndreptau pe locul unde se ridica mo
desta alcătuitei a „lăptăriei", curată prin prejur, curată 
înlăuntru, frumos înpodobită cu unelte, vase și cu ra
muri de brad printre ele.

0 tablă, spunea, eu litere albe pe fondul negru: 
.Lăptăria tovărășiei Brăliășești" , și toți citeau eu mân
drie, și toți își arătau din ochi și cu râs de mulțu
mire firma nonei lor tovărășii.

Steagurile, care înfățișează ideea de Patrie și dă 
aspect sărbătoresc locului și ideei de muncă, împo
dobeau clădirea, fâlfâind vesele.

Nu ora soare, dar era lumină multă ce pornește din 
nemărginirea acoperită de nori albi subțiri și din al
bul de neaua proaspătă.

Fulgi rari,-rătăcitori, cari par’că nuși găseau locul,
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fluturau din când în eănd și nu'și puteau însemna; 
punctul unde se așezau.

In mulțimea strânsă înnaintea curței stăteau pier- 
duți cei șeapte, cărora nimenea nu le lua seama, în- 
tr’adins.

Și ei, subt greutatea unei asemena porniri obștești, 
plecau capul, se simțeau singuri și nu le venia să se 
apropie unii de alții să vorbească și să înfrunte pe
deapsa ce le da obștia.

Cunoșteau, acuma numai, că greșiseră și că li se 
cuvenia plata după faptă...

Veselia tuturora îi întuneca și totuși nu puteau să 
se împrăștie, parcă ’i-ar fi țintuit locului necazul și 
rușinea.

Vișoiu, rezemat de gard, era al optulea, pus subt 
acelaș obroc. In sufletul lui însă se pornise căința și 
hotărîrea de-a face pasul întâiu către indurarea ob- 
știei. Aștepta numai clipa priincioasă.

Părintele Fuică, îmbrăcat cu vestmintele bisericești, 
începu oficiarea sfințitei apei și capetele se descoperiră.

Apoi, după ce stropi cu apa sfințită așezământul 
întreg și pe cei șasezeci de tovarăși, grăi mulțimii de 
bucuria ce o simte, ca păstor al turmei credincioase, 
pentru noua dovadă de muncă a unei părți de săteni.

— Doamne Dumnezeule,—împlini la urmă, cu glas 
ridicat și mișcat adânc, — bine-cuvintează străduința 
credincioșilor tăi; îndreaptă-ți fața ta plină de ne
mărginită bunătate către munca aceasta și fă-o rodi
toare pre ea, și dă-le celor ce se vor cuprinde intr’- 
însa mulțumirea belșugului și bucuria sufletului, că 
toate,spre lauda și mărirea ta vpr fi,— că tu ești 
Dumnezeul îndurării și al bunătății, și ție se cuvine 
mărire, cinste și închinăciune, acum și pururea, și în 
vecii vecilor,—amin!

Binecuvânta cu dreapta lui sfințită, mulțimea ce 
stă înfiiorată de credință și de speranță, mulțimea 
care murmură: „amin, dă Doamne — apoi Manole 
luă graiu și cuvântă, lămurind fabricațiunea, însem
nătatea faptului și foloasele.
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Cum ii sorbiau sătenii cuvintele!... Dela extazul 
credinței, treceau la bucuria materială, în care cea 
dintâiu viază mai cu temeiu.

Și e flreaseă legătura aceasta dintre una și cealaltă, 
in procesul rațional al existenței, după cum firească 
e legătura dintre elementele marei-naturi și viața 
omenească de subt ele.

Nu se simte omul oare mai pornit către bine, când 
starea lui materială e înfloritoare ?...

Și credința prinde atunci rădăcină adâncă în su
fletul lui...

Poate, dacă e chinuit, să'și îndrepteze privirea către 
cer și să ceară îndurare. Ori cât de religios, credința 
lui va fi însă șovăitoare, căci va cunoaște temerea și 
mizeria,— căci împrejuru-i nu va vedea sprijin a- 
propiat.

Morala credinții se înțelege mai greu...
Eată de ce toată străduința trebue îndreptată temei

nic către buna stare materială a săteanului,— și Cos- 
min, cu urmașii lui, de aci au pornit, iar ce-a fost, 
le-a dat dreptate că judecata lor nu greșise mijlocul.

Sătenii se împrăștiară subt înrâurirea bunei isbânde 
a celei dintâi fabricațiuni, subt ochii lor chiar.

Pe calea întoarcere!, Vișoiu se alipi de urma părin
telui Fuică.

— Părinte, părinte...
Preotul se opri, cătâ la el cu ochi cari-i spuneau 

că nu putea să’l asculte, și’și urmă drumul.
Vișoiu să ținu însă de urma pașilor sfinției sale, 

și când să intre sfinția sa în curte, îi grăi:
— Părinte, de ce vrei moartea păcătosului î
Vorba aceasta îl făcu pe părintele să se oprească.
— Lasă-mii să’ți vorbesc părinte Fuică, fiindcă mă 

căiesc și voiu să ridic de-d’asupra capului meu pe
deapsa obștiei...

— Bine, fiule, grăește...
— Mi-am cumpănit greșala și mă cunosc vinovat, 

părinte. In ce chip cumpănești acum și Sfinția-ta, ca 
să pot dovedi că am prins minte ?
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— Am să vorbesc comitetului de săptămână, și 
dacă va socoti, te va chema.

— Să-i spui, părinte Fuică, să-i spui te rog, că 
voiu să intru in tovărășia obștească și că'mi e curat 
gândul... Să mă pue comitetul la cercare și o să vadă 
că sânt om de cuvânt și harnic când este Ia adecă...

— Bine, fiule, bine... Dumnezeu să te lumineze și 
să te întăriască...

— Amin. Mulțumesc, Sfinția-ta... și, cu sănătate...
— Mergi sănătos...
Vișoiu porni mai înseninat la chip.
Dacă se schimbase părintele,— de ce nu s’ar fi 

schimbat șl el ? Dacă părintelui i se ertase, de ce nu 
i s’ar fi ertat și lui că nu fusese dela început ca toți ? 
Dar nu ; de părintele nu știuse nimeni că nu fusese, 
fiindcă pe față păruse ca toți. Lui 'dar nu avusese ce 
să i se erte... Ori cum, părintele putea să pună cu
vânt pentru el, fiindcă îi era cu putință.

Prăvălia ce voia tovărășia obștească să deschidă, îi 
facea cu ochiul. Comitetul oare, primindu’l tovarăș, 
nu ’i-ar fi lăsat-o lui pe mână? Tot nu mai era chip 
să țină cârciumă... și priceperea lui era pentru pră
vălie, orice ar fi voit să aibă în ea de vânzare...

Firește că va fi cinstit față cu tovărășia, fiindcă 
nu se putea altfel... vorba e că putea fi prăvăliaș-. 
Asta îi stătea lui pe inimă.

Și visându’și apropiata isbândă, se îndreptă spre 
casă, din ce în ce mai mulțumit.

Mai erau două zile până ]a Crăciun, pentru familia 
Lemenyi, și bătrânul abia aștepta să treacă ziua în- 
tâea, ca să vadă mai degrabă pe Arpad că se duce 
la București.

Starea lui Arpad era neliniștitoare pentru bătrân, 
căci cu cât îl observa mai strâns, cu atât se încre
dința că fiul lui cădea mai adânc în haosul pasiunei 
pentru doamna Cosmin.

Se făcuse tăcut, întunecat ța chip, lipsit de aten
țiune, fără poftă de mâncare ; fața-i mai pierise ; ochii 
lui dobândiseră adâncă expresiune de suferință.
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luliâ se încercă în deșert să’l facă să zâmbiască; 
și se mira de boala aceasta a tatălui ei, și căuta lă
muriri la bunu-său, fără să le poată avea...

Bătrânul înțelegea că asemenea stare era mai grea 
prin faptul că Arpad nu’și deschidea nimănui inima,— 
și el nu voia să-i siliască destăinuirea. Arpad era om 
matur și cine știe dacă nu Par fi înrâurit în rău a- 
mestecul bătrânului, socotindu’l ca epitropie nepotri
vită cu etatea lui.

Pasionaț.ii iși alcătuesc anume vederi asupra legă- 
turei lor cu cei din familie chiar. Firea cea mai bună 
a omului, sufere schimbări ciudate, când i se declară 
in suflet lupte pentru pasiunea care’l domină.

Cel puțin, cugeta bătrânul, do s’ar ivi prilej, ca să-i 
pot vorbi fără să par că am voit să’l silesc să’mi 
spună păsul ce’l turbură.

Și prilejul se ivi.
Arpad voia cu stăruință să mai vadă pe d-na Cos- 

min,—și nu ca în vizită obicinuită, ci la ceva sărbăto
resc. I se părea lui că ar fi putut găsi mai degrabă 
moment potrivit ca să-i vorbească, în fine, de pa
siunea lui.

Da, era hotărât să-i vorbească,— cu toate că din 
minte nu-i mai piereau cuvintele ei privitoare la cul
tul pentru soțul ei mort.

Poate că ar fi găsit în sufletul lui atâta tărie de 
accent, în cât s’o mișce și acest moment unic ar fi 
fost de-ajuns, își închipuia el, să determine în inima 
ei o schimbare.

Românea Măriei timpul de-a să obicinui cu ideea... 
de a mai face pe cineva fericit: pe dânsul.

De-aeeea, plănuia să invite pentru sărbătoarea Cră
ciunului romano-calolic, de peste două zile, familia 
întreagă Cosmin.

Intâiu se sfătui eu lulia și dânsa primi cu bucurie.
Rămânea bătrânul, și ca să-i vorbească, îl turbura 

par’că neînțeleasă teamă.
Bătrânul îl ascultă, mirat în. sine de multele mo

tive ce Arpad înșira, unele după altele, fără să fi fost 
nevoe. Dar avea bietul Arpad, un cuget ascuns, și
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cu nedumerirea aceasta,

din cauza aceasta le născocia, ba pe unele încă, a- 
■proape copilărești.

■— Dragă Arpad, îi vorbi bătrânul, nu’ți parc că 
familia Cosmin, ca ortodoxă, n’ar simți tocmai tra
gere de inimă pentru sărbătoarea noastră?... să faci 
pom, pentru copiii mici ai familiei Cosmin... par’că 
nu’și are locul. înțeleg dacă am avea noi, copii mici, 
în casă...

•— A ! tată, cum iei d-ta lucrurile ! răspunse el cu 
oarecare necaz...

■— Nn te supăra, Arpad... Ești domn în casa ta și. 
numai fiindcă m’ai întrebat, m’am esprimat astfel... 
Fă, dacă vrei numai decât... Intru cât mă- privește, 
nu înțeleg scopul și rămân 
fără să-ți cer explicațiuni.

Arpad plecă ochii, ca un copilandru.
Cum îl schimbase amorul!
— Când pleci la București ? îl întrebă bătrânul, 

fără transițiune.
Arpad îl privi întunecat.
— De ce mă întrebi de plecare, tată?
— Cred că ducerea ta mai repede, ’ți-ar schimba 

starea sufletească...
— Ce stare sufletească? Ce’ți închipuești d-ta?
Momentul venise ; bătrânul nu’l lăsă să se piardă. 

Ba luâ atunci hotărârea să loviască de a dreptul: era 
mai bine poate.

— îmi închipuesc... sau mai bine, văd ce este. D-ta, 
dragă Arpad, te-ai înnamorat de d-na Cosmin...

El tresări șt se ridică, cu ochii scânteietori, cu mâna 
pe inimă.

— Și dac’ar fi așa! exclamă; isbuenind.
— Ar fi rău; nepotrivit, nu cu etatea d-tale, dar 

față cu caracterul doamnei Cosmin.
— Ce te face să crezi una ca asta?., esclamă Arpad.
Și cu înflăcărată pornire începu a-i vorbi de iu

birea lui, de credința lui în viitor, arătând că Jn 
de-ajuns fusese omul afacerilor și sclavul familiei,— 
ceea ce nu regreta, de sigur, — dar care cestiune o 
considera ca terminată.
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Va mărita pe lulia, căci o va lua cu el la Bucu
rești,— și apoi va putea fi liber, ea să mai poată fi 
fericit, cu femeea, eăreea, începuse a’i închina gân
durile toate, viața ce mai avea de trăit...

Bătrânul zâmbi, mai mult în sine, in fața unei 
asemenea învăpăeri. 11 privi lung și’l întrebă eu liniște...

— îmi dai voe, Arpad, să vorbesc și cu ?
— Poftim, tată, răspunse el cu ton de resemnare, 

și șezu.
— Negreșit, Arpad, că nu mai am nici o autori

tate asupră’ți și nici voesc s’o mai ar. j-------
trântii. Totuși m’aș îndemna par’că să’ți 
Jnnim norn z-o Pni m'fnf I

îmi e greu să mai desmormântez trecutul, fiind-că 
va trebui să mă mai recunosc odată vinovat; pe de 
altă parte trebue, căci trece peste noi o împrejurare 
neașteptată de-o gravitate in de-ajuns de mare... 
înainte de-a fi filosoful de astă-zi și din timpurile 

magnat care crede, că 
odată ce arc avere multă, are și dreptul s’o risipească 
cu amândouă manile... Când te-ai făcut pentru școală, 
me mai țineam în lumea mea mai mult prin credit 
și prin posițiunea de consilier intim al Impăratului- 
Rege... Scufundarea venide-odată însă, aducând moar
tea mamei tale și începutul remușcărilor melc. In zăpă
ceala acestei stări de lucruri, ’ți-am sacrificat viitorul 
și te-am trimis la Roma, prin îngrijirea Cardinalului 
Arhiepiscop. Ai studiat, spre a te pregăti pentru ca
riera preoțească; numele de familie avea să te facă 
să urci trepte înalte sacerdotale... In acei câți-va ani 
insă, eu ’mi-am restabilit situațiunea de om de onoare,, 
dacă nu averea. Nu mai aveam datorii, dar nici mo
șiile; nu mai aveam averea, dar aveam judecata și 
nu’mi plăcea cariera în care erai aproape să intri. 
De aceea, când ai venit să mă vezi pentru cea din 
urmă oară, înainte de-a primi tonsura, ara întrebuin
țat toate mijloacele ea să te fac să lași preoția. Tu 
arătaseși în școală deosebită aplecare pentru mate- 
mateci. Ori cât erai de îndoctrinat catolic, ai ascultat 
și te-ai dus să urmezi politehnica, de unde ’mi-ai

.r

.m, începu bă- 
pți amintesc un 

lucru, pe care s’ar părea că l’ai uitat. Pc de-oparte 
î_: - : J----------------------■-*—  ------------ -...1

va trebui să mă mai recunosc odată vinovat; pe de

neașteptată de-o gravitate

din urmă, am fost marele
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venit diplomat eminent al șeoalei. Așa, dragă Arpad, 
ai intrat în cariera care, azi, ’ți-a dat avere Însem
nată, in țara aceasta. Actele tale însă s’au resimțit 
totdeauna de educațiunea iezuitică ; ai fost și ai rămas 
bun catolic. Nu doctrinar, ca tine, dar bun catolic 
sânt și eu... Și eată de ce voiu să’ți deschid ochii 

• asupra acestui lucru, în momentul când pasiunea 
ta te face să te gândești a’ți da de tovarășă o or
todoxă... De la o fată tânără, te-ai fi putut aș
tepta la o convertire; de la femeea aceasta să na 
ne treacă nici un moment prin gând asemenea lucru... 
Apoi, noi nu putem învoi altă practică religioasă în 
casa noastră.,. Și mai este o cestiune. La etatea voas
tră a amândurora, nu-i peste putință pe urmă, să 
aveți copii... Voința căruia va triumfa, în privința 
religiunei acestor copii ? Inchipuindu-ne că d-na Coș- 
min ar primi să te ia, de sigur că va pune condi- 
țiunea ortodoxismului pentru acești copii... Credința ta 
însă nu va putea admite aceasta, ori cât ’ți-ar fi 
amorul de puternic. Eată dar, de la început, o pie- 
decă serioasă de trecut, și nu știu în ce chip ai pu
tea-o trece... Judecă și tu; întreabă-te, dacă încă nu 
te-ai întrebat, și cârmuește-te dupe cunoștința ade
văratei situațiuni a lucrurilor...

Arpad nu se gândise încă, ce e drept, la partea 
aceasta a cestiunei. întunecimea căutăturii sale do- 
vedia, pe când vorbia bătrânul, că avea de dus altă 
luptă acum, împotriva lui însuși.

Vechiul elev al șeoalei .,Propagandei Fide" renaște» 
din adâncul ființei sale sufletești și imposibilitatea 
unirii sale cu d-na Cosmin i se ivia mai cu tărie de 
cât ori când.

Nu mai putea fi vorba de întâmplătoare» ci ne- 
primire de a’l lua, ci de,siguranța că ea nu va voi să 
audă de convertire, ori cel puțin de altă religiune 
pentru copiii ce ar dobândi.

Se ridică dar, dupe ce bătrânul termină; se ridică 
foarte serios la chip, dominându’și suferința, și răspunse:

— E fatal să sufer... D-ta, tată, cum zici să fac?
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— Să pleci la București ca să schimbi aerul, după 
cum ’ți-am mai spus...

— Și să uit, nu-i așa ? îngână, cu zâmbet plin de 
amărăciune.

— Să te dominezi pe deplin, dacă nu vei putea 
să uiți. Să’ți pui totdeauna înainte problema că omul 
are mai mult de suferit, fiind-că dorește prea multe, 
și că vrednic de viață e numai acela care știe să 
predomine împrejurările...

— Bine, tată... Dupe amează mă voiu duce să’mi 
iau rămas bun de la familia Cosmin, cu hotărârea 
de-a fi după dorința d-tale.

— Dupe conștiința ta, Arpad... Te voiu însoți și 
vom lua și pe lulia... odată ce și ea te va însoți la 
București.

■— Bine, tată. Ne vom duce cu toții.

Cu o seară înainte Nicu vestise pe Maria că a 
doua zi trebuia să plece la Jiu cu Matei și cu Mirilă.

Amândoi tinerii erau de față.
— Știți că ’mi-ar fi pe voe sa văd și eu Jiul? 

răspunse Maria.
— A! ce bună idee! eselamă cu însuflețire Matei. 

Am trage cu toții în gazdă la mătușă-mea, care n’ar 
mai putea de bucurie... Ea vă cunoaște deja, doamnă, 
din spusele mele, și vă va primi ca pe o bună și 
veche cunoștință...

Desbătură eestiunea aceasta câte-va momente și se 
invoiră, iar Matei dădu fuga, săltând în inimă-i de 
mare mulțămire, și telegrafia doamnei Seimeanu.

A doua-zi, dis-de dimineață, câte patru porniră la 
Jiu, in două sănii.

In casa familiei Cosmin rămase dar cârmuitoare 
pentru câteva zile, Lidia, mândră de-asemenea rol de 
încredere.

Pe ea, singură, o găsiră musafirii dela Gordin, in 
după ameaza acelei zile.

Contrarietatea lui Arpad fu fără margini, pe cât 
de mulțumitoare se înfățișă întâmplarea pentru bă
trânul Lemenyi.
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și lulia fu însă cu partea sa de mâhnire: avea să 
plece pe-atâta timp, fără să vadă pe Nicu... fârăsă’și 
.fi spus cu viti graiu iubirea, ceeace ar fi fost legă
mânt statornicit pentru viitor...

Cum să facă însă ca măcar Lidiei să’și mărturi
sească simțimântul, să ’și-o facă trăsură de unire in
tre, ea și Nicu ?

întâmplarea îi înlesni calea.
Pe când vorbiau de lucruri de puțină însemnătate, 

ca să nu pară vizita prea scurtă, — intră un tânăr 
sătean...

Acesta se opri cu sfioșie, ne așteptându-se să în- 
tâlniască chipuri streine.

— Bună ziua, domnule Starcu, îi zise Lidia întin- 
zându-i mâna cu prieteșug... Domnul Starcu este 
conferențiarul ambulant pentru comunele vecine, il 
înfățișă musafirilor...

— Conferențiar ambulant? întrebă bătrânul cu sur
prindere. Cum aceasta? Din partea cui și pentru ce?

— Domnule Lemenyi, începu copila, nu e de ajuns 
■pentru noi ca numai comuna Brăhășești să înainteze 
în buna ei stare. Fratele meu a pornit doi, trei ti
neri săteni și aceștia călătoresc prin comunele apro
piate deocamdată, unde, dând pildă cu Brăhășeștii, 
pregătesc sufletele să primiască sămânța roditoare a 
îndreptării. Dacă doriți, d-nul Starcu vă poate lămuri 
în ce chip lucrează...

Bătrânul se grăbi să primiască lămurirea, ca să 
schimbe intru câtva disposițiunea sufletească a lui 
Arpad...

— Dragă Lidio, zise lulia, noi am putea face pu
țină muzică...

— Dacă domnii o permit ?...
— Mă rog, mă rog...
— Atunci, dragă lulio, vrei să’mi ajuți să le pu

tem mai intâiu servi domnilor câte o ceașcă cu ceaiu?
— Da, Lidio...
După jumătate oră ceaiul fu gata, iar fetele răma

seră în camera Lidiei.
— Și zi, dragă lulio, te duci la București? o
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Curios... Ce greu îmi

trebâ Lidia, cu întristare... Și ce bucuroasă eram că 
te făcusem prietenă și că aveam să fim mai mult 
timp în apropiere !...

P. > rl ZZ.t Tizii.. P IIZA 1“> I I Z\ ZA ZA __—— Ce să fac, dragă Lidio... Trebue să însoțesc pc 
tata... răspunse ca. Cu părere de rău mă voiu des
părți de dumneata...

— Dar Nicu ce va zice? exclamă Lidia cu im
prudență...

Apoi se înroși de odată...
Câtă repede in ochii lulici, cu sfioșic ; dar în loc 

dc surprindere văzu duioasa revărsare a unui zâmbet...
— Crezi că va zice ceva ? întrebă ca cu glas 

năbușit.
— Dragă lulio, suntem bune prietene, nu-i așa?
— Din toată inima, Lidio.
— Îmi dai voc atunci să’ți spun ce mă gândesc ?
— Te rog chiar.
— Eu cred că frate-meu...

vine acuma să spuiu.
— Spune, zău, spune,..
— Nu-i așa că v’ați plăcut amândoi, unul pe altul? 

întoarse Lidia vorba.
Acuma era timpul să ajungă și lulia unde voise, 

și în chip mai firesc.
— Dar cum ? de unde ți-a venit asemenea idee ? 

întrebă, urmând să zâmbească dulce și îndemnător.
— Din chiar întâia zi de când am fost la dvs. Când 

iți vorbiam de Nicu, din înfățișarea dumitale, din 
căutătura dumitale care sc ducea mereu la dânsul, 
am înțeles că fratele meu îți plăcea...

— Așa de bine știi să observi ?
— 0 1 nu te supăra că ’ți-am spus...
lulia o sărută,..
— Să mă supăr? Nu, Lidio... E adevărat... și de- 

aecea plecarea noastră mă umple dc părere de rău, 
de neodihnit...

— Ce rău ii va părea lui !... Cum să nu se întâm
ple aci, tocmai astăzi!... Poate — că... știu eu ?...

— Ce?
— Poate —că mijlocea pe lângă ai dumitale să
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rămâi la Gordin... Nu-i așa că mai degrabă avea tata- 
mare nevoe de îngrijirile dumitale ?

— O I dragă Lidio, ce bună oști !... Cât spirit dră
gălaș de invențiune !...

— Dacă ’mi dai voe, voin încerca eu pe lângă 
domnii Lemenyi...

— Nu cred în isbândă, răspunse ea, cu tristețe... 
Ar trebui prea mult timp să-ți lămuresc pentru ce 
trebue să ascult de hotărârea ce-au luat, pentru ce 
voința mea nu ar putea fi eu trecere...

— Eu totuși am să încerc...
— Bine, nu te opresc... mai mult pentru convin

gerea d-tale, drăguță Lidio.
— Dacă nu voiu isbuti, lulico, voiu spune cel pu

țin lui Nicu eă ai plecat mâhnită...
— Să-i spui, Lidio... să-i spui că mă voiu gândi 

la el, că’mi va fi dor de el..., că nu’l voiu uita nici 
odată !... zise lulia cu învăpăere și genele i se dia- 
mantară.

— O 1 doamne, par’că n’aveți să vă mai vedeți,, 
așa vorbești, lulico...

— Cine știe 1 șopti ea și se ridică spre a’și domină 
emoțiunea.

— Hai la domnii Lemenyi... să vedem... sânt dum
nealor atât de autoritari, ca nimic să nu-i mlădie ?

Oricât se sili deșteaptă și agera copilă să-i con
vingă pe domnii Lemenyi, cu drăgălășia graiului și 
cu tăria argumentelor, bătrânul mai ales rămase ne
mlădiat.

Oare nu începuse a bănui apropierea între lulia și 
Nicu Cosmin, din ziua când copila venise acasă in
solită de tânărul ei cavaler?

El nu uitase bucuria fetei, schimbarea întregii sale 
înfățișări și în zilele următoare putuse a’și da seama 
că o nouă împrejurare eră gata să întunece și mai 
rău sufletele...

Nu-i vorbise nimic lui Arpad, nu dăduse a înțe
lege Miei, dar hotărîse pe Arpad să ia și pe co
pilă cu el...

Eră de ajuns pentru familie că Arpad suferia...
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Nu’și putuse închipui că deja era prea târziu și cu 
lulia...

Credea numai într’un început de atracțiune care 
putea să dispară."

De aceea, înainte de plecare, avea să recomande 
lui Arpad să caute să mărite pe lulia în mersul iernii.

După pornirea lor, Lidia rămase tristă.
O munceau gânduri nelămurite carc-i alcătuiau ca 

un presimțimânt de nenorocire.

Din multele gânduri ce se urmau foarte repede în 
mintea lui Nicu, pe. calea către Jiu, unul rămase 
predomnitor, pe când începuse a se apropia: că avea 
să întâlniaseă pe Ana Troicea.

De nu ’i-ar fi spus Mateiu ce taină eră în sufletul 
acestei fete, de sigur că abia 'și-ar fi amintit de ea. 
Acuma însă, fiindcă o cunoștea, se simțiâ stânjinit, 
par’c’ar fi fost răspunzător oarecum de suferința ce 

. avea Ana.
In ce chip trebuia să se poarte față cu biata co

pilă?... O răceală din partea lui ar fi făcut-o să su
fere și mai mult; aceeași prietenie veselă și afec
tuoasă ce-i deosebise felul de a fi, — in anul trecut, 
față cu societatea d-nei Seimeanu,—ar fi putut să-i 
țină într’aripate speranțele și dorul.

Gestiunea i se înfățișă ca foarte delicată și merită 
toată luarea lui aminte.

Ii părea rău că nu pusese în cunoștință încă pe 
mumă-sa, ca dela experiența ei să fi putut prinde 
cuvenita călăuzire. %

Maria îl vedea cât era de absorbit în gândurile lui 
și’și dădea seama că in sufletul lui se petrecea ceva 
cu totul nou pentru ea.

După cum știa de bine a-i citi în cuget, înțelegea 
că nu eră numai preocuparea obicinuitelor lui lucrări. 
Totdeauna 'el îi spunea fără stânjinire ceea ce voia 
să facă.
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De sigur că iubirea lui pentru lulia Lemenyi i se 
adâncea din ce in ce mai mult in inimă, și aceasta 
il făcea să tacă, iar pe dânsa o îndemnă să nu-i tur
bure tăcerea.

Când se zări orașul, Nieu par’că se deșteptă. 0 
privi lung câteva clipe și se hotărî de odată a-i po
vesti pe scurt întâmplarea cu Ana Troicea.

Sania alunecă repede și ușoi' pe drumul bine bătut 
și numai zângănitul clopoțeilor ce’și ducea răsunetul 
in urmă, punea ca un fel de ritm cuvintelor lui.

— Ai făcut bine, Nicule, că m’ai vestit, îi răspunse 
muma. Gestiunea e foarte delicată, în adevăr... Cine 
iubește și așteaptă un semn dorit, pune iubirea mai 
presus de anume preoeupațiuni de altă natură, așa 
ca nu ți s’ar îndreptăți, față eu așteptarea d-șoarei 
Troicea, altă atitudine decât cea de anul trecut, sub 
motiv eă acum te absorb afaceri de insemnătate mare... 
Firea ta sinceră te oprește a te arătă altfel de cum 
simți; în unele împrejurări ale vieții insă, trebue să 
fii prudent, și prudența nu înseamnă prefăcătorie. Ai 
in de-ajunș tactul trebuincios; vei ști dar cum să’ți 
cumpănești atitudinea. Iar dacă crezi că’ți pot sta în
tru câtva in ajutor, voiu căută să fac aceasta, de în
dată ee’mi voiu da seamă, prin mine însămi, de ca
racterul domnișoarei Troicea.

, ,D"na Seimeanu primi pe d-na Cosmin cu acea a- 
dancă mulțumire sufletească ce nu are nevoe de cu
vinte sgomotoase.

Dela întâia privire, dela întâia strângere de mână, 
cele două femei se cunoscură, se simțiră prietene, își 
dădură seama că se vor iubi...
, Chipul in care d-na Seimeanu îmbrățișa pe Mateiu, 
impresionâ pe Maria: eră nespusă dragostea pentru 

Lera ceva părintesc, duios și adânc...
O impresiona cu deosebire insă, ceea ce nimeni 

poate nu observase încă, o asemănare în trăsurile 
generale ale chipului tânărului, cu ale doamnei Sei- 
meanu.

înrudirea putea prea bine să lămuriască asemăna-
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rea, dacă ar fi fost mai vagă. Eră tipică însă, când 
i se luă aminte mai de aproape, în anume potriviri, 
ea zâmbetul bunioară și ca felul căutăturii,— iar din 
punctul de vedere fizic, mai ales potrivirea mișcărilor 
in anume atitudini.

Când rămaseră apoi singure, după plecarea tineri
lor in oraș, d-na Seimeanu începu a-i vorbi de Mateiu, 
și numai de el, povestindu-i cât de fericită fusese în 
tot timpul cât il avusese la ea, pentru învățătura în 
gimnaziu, căci numai atunci văzuse ce însușiri deo
sebite avea băiatul.

— Aș fi putut să-i dau vânt mai departe, doamnă, 
însă n’am voit să’l văd un strălucit nefolositor, cum 
ajung a fi cei mulți, în mediul orașelor. L’am legat 
de pământ, l’am convins că va fi de o mie de ori 
mai in largul lui, ca plugar, și de o mie de ori mai 
princios lui și altora ca plugar conștiincios, — și el, 
mintos, m’a înțeles și n’a dat greș. A fost mare 
noroc în adevăr că a întâlnit un Nicu Cosmin, prin 
care să poată dobândi perfecțiunea și un scop lumi
nos, insă chiar de nu l’ar fi întâlnit, ca mic pro
prietar ar fi putut să urmeze o cale de mijloc dar 
sigură și tot atât de onestă...

— Doamnă, îi răspunse Maria, te pot și eu încre
dința de meritele deosebite ale domnului Bădilă. Nicu 
îl iubește, îl vede ca pe un frate; iar mie’mi pare, 
iți spun drept, că am în el alt copil...

D-na Seimeanu avu cel mai dulce zâmbet de mul- 
țămire, însă și prudența de-a nu grăbi să ajungă 
unde promisese lui .Matei.

După jumătate de oră se arătă Ana.
Aflase de venirea ui Nicu Cosmin, însă nu și de 

venirea mamei lui.
De-aceea, când o prezintă d-na Seimeanu, Ana se 

înroși, plină de sfioșie, drăgălașă atitudine de încur
cată prin care 'și trădă numai de cât starea sufletului.

1 se lipi numai de cât Măriei de inimă.
Din repede comparațiune eu lulia, o judecă mai 

potrivită cu Nicu, pe Ana.
Cealaltă era frumu ețea ce voește sau e preursită
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eu

nu impresionata 
de însușirile lui

să domineze în căsnicie; în întovărășirea ei cu omul 
iubit, intra și voința de-a’l cârmui; în iubirea ei 
putea fi și vanitate.

In înfățișarea Anei era simplitate, nevinovăție dră
gălașă, temere de-a nu supăra, blândețe și bunătate.

Maria o potrivia Lidiei sale.
Ana pornise a iubi dar pe Nieu, 

de superioritatea pozițiunei lui ci 
sufletești. Ea putea fi mândră de-a fi fost iubită de 
Nieu, însă neînsuflețită de vanitate ; ea putea să-i fie 
tovarășă de viață fără gând de întâetate în căsnicie; 
șa, ca româncă mai ales, putea să-i înțeleagă faptele 
și să se alipească cu sufletul de ele...

Totuși, era silită să nu arate copilei dulcea im- 
presiune ee-i făcuse și să se mărginească la politeță, 
aleasă de sigur, dar nu plină de-aeea afecțiune ce 
merge dintr’odată la inimă.

Ana, firește, nu ceru mai mult; dar asupră-i înfă
țișarea mamei lui Nieu, avu adâncă înrâurire insu- 
flătoare de respect și de admirațiune.

In timpul acesta Pavel Trimiraș pusese pe gânduri 
ciudate pe bucătăreasă.

De eând văzuse pe Mirilă Ganea, Pavel se întu
necase la chip, se făcuse altul. Umbla dc colo, colo, 
bombănind, încurca pe femee în treburile cuinei, și 
la cuvintele ei de ceartă, în care se vedea nedume
rirea, el începu să respundă cu căutături supărate 
și chiar cu drăcuiri.

In cele de pe urmă bucătăreasa îl dădu afară.
Pavel se înfipse afară lângă un stâlp al porții și, 

cu ochii în pământ, iși înfierbânta ființa ferecând-o 
eu gânduri de răsbunare.

Cum ură de adânc pe Mirilă! Și omul acesta i se 
punea iar în calo, tocmai când se soeotia mai de- 
dărtat de cât ori când, de el.

Depărtat, da; uitat însă, nu. întâlnise oameni din 
sat și avea știință că se logodise cu Catrina...

Era să-i ia dar pe Catrina, care nu-i putea pieri 
de pe zarea sufletului...
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Era să ’i-o ia!..
Nu’J avea la îndemână însă, chiar în casa în care 

servia ?
Uite potrivire a ursitei ! Era scris presenme să 

moară Mirilă de mâna lui !..
Un rânjet de lup îi înrăi chipul sbuciumat: de-ar 

fi trecut Mirilă atunci, fără doar și poate s’ar fi a- 
runcat pe el...

Ii veni în minte în clipa aceea vârtoșia lui Mirilă 
și parcă nu-i fu la îndemână...

Nu fățiș dar trebuia să se dea la el, ci de la pândă, 
și nu pentru luptă dreaptă ci pentru lovitură de cuțit...

Nu era de mult acolo când eacă se iviră, spre 
a pleca în oraș, Matei, Nicu și... el... Mirilă... uciga
șul norocului lui.

Ar fi vrut să intre în pământ, ca să nu dea ochi 
cu Nicu și mai ales cu Ganea...

Dar nu era chip să se facă înlături...
— Eaca, dumneata, Pavele? îl întrebă Nicu Cosmin...
— Eu, domnule răspunse Trimiraș, cu falșă umilire...
— E argat la mătușă-mea, rosti Matei.
— îmi pare rău de dumneata, Pavele, că a trebuit 

să lași Brăhășeștii... Săteanului îi c dat la plug să 
vrednicească, nu la argăție de oraș...

— De! domnule... fie-care, cum poate...
— Eu aș zice, Pavele, să te întorci înapoi, că oa

menii buni, unii cată să uite e’au greșit și alții că 
lor le-a greșit cineva.., zise Mirilă... Pune’ți aceasta 
în gând și toți te vom primi ca pe un frate și’ți 
vom înlesni traiul...

— Ia lasă, că nu-i trebue omului numai pânea de 
gură... răspunse el, cu ochii în pământ, cu glas fieros 
și intră in curte repede...

Tinerii se priviră o clipă și își văzură de cale.
Mirilă și Matei rămaseră la Mănoiu, jbăcanul, iar 

Nicu porni la Prefect.

Prefectul Zădăricescu, pornit pe calea bătrâneții, 
putea fi prefect fiind-că îmbătrânise in partid.

Fără avere, când era în opozițiune, trăia cum da
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a partidului, spre a’și îmbunătăți traiul.

Era onest, era bun, era blând, însă nu era admi
nistrator ; mai mult ținea loc de prefect, de cât in 
realitate era cârmuitorul județului.

II respectau concetățenii pentru chipul cum se purta 
cu ei, în relațiunilc lor sociale ; încolo, știau că ju
dețul nu-i simția mâna și nu’l învinuiau, fiind-că așa 
ii cam obicinuiseră mai toți Prefecții ce avuseseră...

Trebuințile județului se îndeplineau ca dela sine 
par’că, când nu putea să fie altfel..

Nici un spirit de inițiativă, nici o dorință de acti
vitate sistematisată, nici o prevedere, nici o pătrundere.

Nicu Cosmin îl află acasă pe domnul Prefect.
Domnia-sa cunoștea pe Nicu dela seratele d-nei 

Seimeanu, de anul trecut. Atunci ascultase fără nici 
o însuflețire, ceea ce el numise : ..frumoasele utopii" 
ale lui Nicu, zâmbind cu bună voință insă, ca și cum 
ar,fi tolerat asemenea idei unui creer încă prea tânăr.

11 primi dar cu obicinuita sa înfățișare de bine
voitoare politețe, fără surprindere pentru vizita aceasta, 
fără curiositatea de a-i afla numai decât scopul.

— Vă mai aduceți aminte poate, domnule Prefect, 
de omul ..frumoaselor utopii11, îl întrebă Nicu.

— Negreșit, domnule Cosmin, și vizita d-tale îmi 
face plăcere.

— Vă mulțumesc, domnule Prefect. Știți însă că 
oarecare parte din ideile mele a început a lua ființă?

— Cum se poate ?...
— E adevărul, și pentru împlinirea alteea din ele 

’mi-am permis a vă vizita... spre a vă cere concursul...
— Concursul meu ? întrebă Prefectul oarecum sur

prins... Dragă domnule Cosmin, partidul trece prin o 
criză și e foarte cu putință să lăsăm puterea chiar 
Înainte de Crăciun... Cum vezi, e vorba numai de câ
teva zile, spre a se limpezi situațiunea. Ce-aș putea 
face pentru cauza dumitale, in asemenea împrejurări? 
Aș. mai înțelege, îți spun curat, dacă ai fi din partid...

— Domnule Zădăriceanu, sânt cestiuni de-așa în
semnătate, că pot face onoare oricărui partid, de-a le
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fi Îmbrățișat măcar pentru momentul când i s’a cerut 
concursul... Binevoiți, vă rog, a’mi da ascultare cel 
mult un pătrar de oră și apoi veți decide...

Ajungând să cunoașteți ceea ce s’a făcut pân’acum 
in comuna Brăhăsești voiu ajunge și eu in chip logic 
și lămurit, la scopul vizitei mele...

Prefectul se Înclină, cu vădită înfățișare de resem
nare, de oarece era sigur că lucrul nu’l putea interesa.

Xicu nu păru că ia seama și-i povesti pe scurt dar 
foarte limpede desvoltarea sătenilor din Brăhășești, 
apoi lămuri adunarea învățătorilor ce trebuia să fie 
in ziua a treea și a patra de Crăciun.

— Cum vedeți, domnule Prefect, călcăm din ce în 
ce mai adânc pe brazda faptelor. Această adunare a 
învățătorilor județului își are deosebită însemnătate, 
căci dovedește cât sunt de doritori de-a lupta pentru 
sătean, deci pentru țară... Și v’am răpit, un timp pre
țios, de sigur, numai spre a vă pune în curent...

— Bine-ai lăeut, domnule Cosmin, căci aș fi fost 
surprins, in adevăr, răspunse Prefectul...

— Și poate că ’i-ați fi atribuit cine știe ce scop... 
ascuns, rosti Nieu pe un ton ciudat.

Prefectul cugetase, în timp ce Cosmin vorbise. In 
el se deșteptase omul politicei: partidul putea trage 
folos. Ar fi putut să se zică, și el înșuși ar fi putut-o 
zice, că chiar în ultimele zile de guvernare, nu se dă 
in lături dela acte care însemnau un pas înainte în 
propășirea poporului.

Ca prefect, el nu se ostenise să aducă lucrurile aci. 
I se ivia ocaziunea,— de ce s’o lase ? Era de altmin
trelea singurul lui fapt de merit, dacă ar fi făcut ceva 
pentru adunarea aceasta, și de sigur că concetățenii 
i Far fi ținut în seamă...

— Ori cum, scop ascuns nu ’i-aș fi atribuit, răs
punse el cu seriositate. Repet,— m’ar fi surprins nu
mai. îmi pare bine însă că te-ai gândit să ’mi aduci 
la cunoștință și în acelaș timp să’mi lămurești scopul 
adunării, căci lucrul îmi place și voiu să i se dea ca
racter sărbătoresc...

— Credeți că ar fi de trebuință?
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— De ce nu, de ce nu! Adunarea aceasta însem
nează o eră nouă pentru județ... Să nu ne credeți, 
domnule Cosmin, că sântem indiferenți față cu izbân
da unei inițiative particulare... atât de patriotică prin 
rezultatul ce ar da... Deci, e de nevoe să mișcăm și 
pe orășani, să-i facem părtași măcar cu sufletul...

— Dați’mi voe atunci să vă întreb, în ce chip ați 
dori să întâmpinați adunarea aceasta ?

— Uite cum, răspunse Prefectul după puțină gân
dire. Mai întâiu, un Te-Deum, la care să asiste și a- 
utoritățile... Să vă dăm apoi sala primăriei, ca fiind 
mai încăpătoare... ori a gimnaziului mai degrabă.

— Noi am ales deja pe-a gimnaziului.
— Așa? bine. E cea mai potrivită. învățătorii apoi, 

vor avea nevoe de loc pentru dormit, de masă...
— Am orânduit tot, domnule Prefect...
•— Ori cum, comuna și județul vor trebui să voteze 

o sumă pentru măcar o parte din cheltueli...
— Le-am luat pe toate asupră’mi...
— Nu e nimic; promit să eontribuească și aceste 

două autorități... Vom face din partea administrațiu- 
nii un apel către cetățeni spre a le vesti evenimen
tul îmbucurător și-i vom invita să întâmpine pe în
vățători cât mai simpatic... Da, da... Prefectura, po
liția, primăria vor lua toate măsurile...

— Mulțumesc, domnule Prefect... dacă toate aces
tea le credeți trebuincioase. Ce] puțin adunarea, pro
mit și eu că va răspunde, mai presus de așteptări, 
scopului ce are.

După petrecerea Iui Nicu, Prefectul porni la pre
fectură, hotărât să facă partidului o reclamă puterni
că de patriotism.

In timpul acesta Mirilă și Mateiu interesaseră pe 
Mănoiu la fapta ce avea să fie.

Până în seară și alcătuiră un comitet, apoi dară la 
tipar scrisoarea ce trebuia trimisă fie-cărui învățător, 
spre a-i arăta și programul adunării.

A doua zi, înainte de-a se fi lipit pe ziduri, ape
lul, cetățenii aflaseră, în mare parte, nu cu puțină mi-
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rare, vestea neașteptată,— și, prin cafenele, începură 
disouțiunile p’cntru și în contra...

In așa oraș mic, în care viața cuprinde puține fapte 
în afară de obicinuință, adunarea aceasta era un eve
niment...

Ii surprindea pe toți deopotrivă că fapta se făcea 
pe delături de ei; credeau aproape toți că era o cer
care fără nici un folos practic; erau curioși nespus 
de mult să cunoască programul adunării și până să’l 
afle, alcătuiau ei unul, banal și nelămurit.

Cine era apoi Nicu Cosmin? Ce ambițios mai eșia 
oare în undă, cu eterna ^chestiune țărănească" drept cal 
de bătae, — amăgitor al eelor naivi, propagandist de 
idei nerealisabile, doritor de mărire?

Uimirea le fu și mai mare când eu apelul sem
nat de primar, când citiră programul Gestiunilor de 
discutat, limpede, interesant, bine întocmit, cu ten- 
dinți hotărîtc; când auziră că Prefectul a luat mă
suri administrative și că vor fi față autoritățile la Te- 
Dcum și la adunare.

Era dar serios lucrul, ticluit de mult, se vede; dar 
atunci cum de se ținuse în secret?

De sigur că Prefectul, în ajunul de a cădea dela 
Putere, pregătise asemenea act de popularitate pen
tru partid...

Oposițiunea începu să se miște, să cerceteze, să a- 
runce fel de fel de șoapte, să semene neîncrederea 
în rindurile a-lor ei și aceasta încălzi pe guverna
mentali să dea adunării învățătorilor față de ma
nifestare politică...

Ziarul guvernului începu o serie de articole umflate, 
prea mărind solicitudinea guvernului pentru fapta pa
triotică a lui Cosmin, pe care aproape îl numi „un 
inteligent și energic partizan"...

Lupta între reprezintanții amânduror partizilor se 
porni, pe Gestiunea aceasta, cu aprindere, și orașul se 
învăpăiâ, începu a trăi o viață mai sgomotoasă...

Fruntașii opozițiunii căutară să cunoască pe Cos
min și să-i stabilească coloarea politică...

Nicu, arătându-se cum era, numai omul ideilor
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A doua-zi seara după sosirea în oraș, Nicu avu o- 
caziunea să vadă pe Ana Troicea.

Nu fără anume emoțiune o întilni pe drăgălașa 
copilă.

Fiindcă se strânseseră câteva persoane insă, între 
care și colonelul Borneanu eu soția, îi fu mai lesne 
să se arate prietenos fără caracter de intimitate.

Pornind de-aci, putea să urmeze aceeași linie de 
purtare, și să obicinuiască cu încetul pe Ana cu ideea 
neindeplinirei dorului ei.

Ea neînțelegându-i gândul, fu, în acea seară, nes
pus de drăgălașă, de-o veselie discretă, mulțumită, 
în taină, că-1 vedea, ne căutând de fel a-i atrage a- 
tențiunea și privirile.

Cu totul dimpotrivă, Emilia Zaban era politicoasa 
cu stăruința de-a provoca pe Nicu să aibă atențiuni 
pentru ea, și mai ales de-a fi de spirit, sarcină in
grată, căci nu i se potrivea.

Maria Cosmin o prețui și mai mult pe Ana, prin 
comparațiunea cu Emilia, după cum deja o apreciase 
prin altă comparațiune cu Iuda Lemenyi.

Nicu atinse numai, cu colonelul, cestiunea ce a- 
veau de discutat amândoi și statorniciră pe a doua 
zi o întâlnire.

In această zi, in adevăr, Nicu însoțit de Mateiu, se 
duse la Borneanu.

Colonelul îl primi foarte afectuos și primu-i cuvînt 
de întlmpinare, fu:

— Nu mai văd un ce eu neputință în împlinirea 
planului dumițale, domnule Cosmin. Iți aștept numai

mari, — ei îl clasară intre șovăitorii cari, deelarându- 
se independenți, așteaptă oferte și beneficii sigure, 
spre a intra într’un partid.

Și, fiindcă știau că zilele guvernului erau numă
rate, începură a-i face asemenea oferte, puse în lu
mină ispititoare.

In cele de pe urmă Nicu le răspunse că, de vor 
voi să’l înțeleagă, îl vor înțelege in timpul discuțiu- 
nilor adunării...
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desfășurarea Iui pe tărâm practic, ca apoi să’ți arăt 
și eu vederile melc și să ne punem astfel in potri
vire de acțiune.

— Mai îmbucurător lucru, domnule Colonel, nici 
nu se poate... Inteligența unită cu voința împlinesc 
fapte de necrezut ca posibile, chiar acelora ce pot 
înțelege lucrurile.

Sfătuirea celor trei ținu aproape două ore.
La capătul ei, chipul colonelului era luminos ca o 

zi de vară.
Nici o îndoială, nici o codire nu’l mai turburau r 

planul eră bine întocmit, matematicește cumpănit, cu 
rezultatul bun in cuprinsul ochilor...

Ii rămânea să se ducă la general cu 
va alcătui Cosmin și pe care avea să’l prescrie el 
doară.

Promise cu însuflețire că va fi față la adunarea 
învățătorilor și se despărți de Cosmin și de Mateiu 
cu nemărginită dragoste de amândoi, cu adevărată 
părere de rău că trebuia să se despartă.

— A! de ce nu ești militar 1 ii strigă, pe când 
strângea mâna lui Nicu.

Cosmin zîmbi:
— Poate că n’aș fi făcut ce fac, ppntru cauza să

teană, îi răspunse în chip glumeț.
— $i diavolul meu de ex-sergent-maior Bădilă mi-a 

răspuns în felul acesta... Poate că ai dreptate.

Era noapte, în ajunul întoarcerei lui Cosmin la 
Brăhășești.

Se lăsase ceață deasă din care burniță mărunt și 
umed. >

Felenarul din' dreptul casei d-nei Seimeanu par’că 
pătimea de vr’o boală, așa lumină pierdută arăta prin 
desimea ceței...

Erau toți în casă, in jurul mesei pe care aburii 
ceaiul, toți, afară de Mirilă Ganea.

întârziase în oraș pentru cele din urmă măsuri ce 
mai avea sarcina de a lua, înnainte de plecare.

Vorbeau de el, surprinși de-atâta întârziere.
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vjctima.
— Ce s’a întâmplat, Mirilă? întreba Nicu, de cum 

îl eunoscu.

Desimea ceței învăluia îndreptul porței, către partea 
unde se făcea o cotitură a uliții, închipuirea unei făp
turi omenești ce sta în nemișcare...

Din când în când făptura aceasta, cu căciula înde
sată pe ochi, s6 cutremura de frigul cu care o pă
trundea umezeala.

De sub marginea căciulii ce făcea sprâceană ochi
lor, porneau în întuneric sclipiri, care ar fi voit par’eă 
să înlăture întunecimea ca să poată străbate în de
părtare.

Un braț îl avea strâns la pept, făcut pumn în de
schizătura unei mantale militărești, veche și cârpită. 
Ținea par’eă ceva, în încleștarea mâinei drepte și din 
când în când cerca cu stânga, ca spre a se încredința 
că dreapta, cu obiectul ascuns, era acolo.

De-odată par’eă i se năluci apropierea cuiva, dupe 
sunetul înnăbușit de pași ce venia dinspre cotitură.

Să înțepeni in loc, pe picioare, după ce ’și mișcă 
corpul, spre a-i da mlădiere, și luă atitundinea fiarei 
la pândă, gata să se arunce.

Pașii se apropiau, in adevăr; în curând să putu zări 
că om era trecătorul și că spre casa d-nei Seimeanu 
se îndrepta grăbit.

Era aproape să intre, când, cel ce pândea, se repezi 
și lovi.

Mirilă scoase un strigăt, auzit de cei din lăuntru. 
Ne luând in seamă durerea, avu tăria să apuce pe făp
tuitor și să’l apropie de el.

— D-ta Pavele ? întrebă, surprins. Ce-ai făcut ? 
Dacă mă ucideai ?

Pavel îi aruncă o căutătură de fiară prinsă în laț...
— Ce mămăligă am fost!.. mormoi.
— Va să zică, iti pare rău că nu m’ai ucis?..

, Atunci se iviră Nicu și Mateiu, speriați, nedumeriți.. 
Strigătul ce auziseră le dase prin gând că putea fi, 
cine știe, o crimă, dar nu’și inchipuiseră că Mirilă era
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— Ce să fie ? Nenorocitul de Trimiraș 
mă ucidă...

— Să te ucidă ? esclamară amândoi.
— Sânt ud de sânge...
— Repede in casă, Mirilă, zise Nicu, să vedem unde 

te-a lovit...
— Duceți-vă și lăsați-miT pe seamă, zise Mateiu. 

Și după ce se făcură nevăzuți Nicu și Mirilă, îl scu
tură cu putere de taur, pe Trimiraș, furios îmbrân- 
cindu’l în curte și de aci în odaea lui de servitor.

Trimiraș se lăsă fără nici o împotrivire, dar fierbând 
în sufletul lui, ațâțat că nu omorâse, umilit de îm- 
brâncirile violente ale lui Mateiu, mai tare ca el 1

Ascultă, cu capul plecat, potopul de mustrări ale 
acestuia și apoi, privindu’l drept in ochi, când ter
mină, răspunse cu asprime :

— Păcat c’am să mă duc la ocnă degeaba!..
— Și nu te căești, blestematule ! îi strigă Mateiu, 

mai mult surprins acum, de cât mânios, de încăpă
țînată ură pe Mirilă, a făptuitorului.

— La ce ? Fiindcă ’mi-a luat pe Catrina?
Și par’că i se învălui pe denaintea ochilor, unde’și 

aminti iar de dânsa.
— Dar bine, mă Trimiraș, îi zise Mateiu; ai avea 

dreptate să crezi că 'ți-ar fi luat-o, dacă ea s’ar fi 
fost uitat la dumneata... Nu te jignească însă că îți 
spun, căci și dumneata știi de altfel prea bine, că ea 
nu’.ți-a dat pas la dragoste. De n’o lua Mirilă, ar fi 
luat-o altul...

— Tot una mi-ar fi fost de urât și ori care altul 
ar fi luat-o...

— Și ’ți-ar fi fost de geaba, Pavele... Așa a vrut 
ursita cu dumneata și nimeni nu’ți poate fi vinovat..

— Ia lasă-mă, domnule Mateiu. Oiu mânca de-a- 
cuma pușcăria și., pace bună!..

Atunci intră Nicu.
— Ei, cum îi este ? întrebă repede Mateiu.
— L'a lovit mai jos de umăr, adânc dar fără pe

ricol, cred. Ori cum, alerg la un medic, căci nu știm 
ce poate fi până mâni... Ascultă Pavele, îi zise tot a-

a vrut să
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tunci Nicu. Mirilă te cartă și nu te dă pe mâna pro
curorului... Eată-te a doua oară ertat. De-aeum Dum
nezeu să’ți lumineze mintea și să’ți întoarcă pașii de 
la calea urâtă pe care umbli...

Pentru întâea oară, acum, la auzul cuvântului că 
și după asemenea faptă, era ertat, — Pavel par’câ'se 
înfioră,— și fără voea lui murmură, nedumerit.

— Cum ? mă eartă ? N’o să mă mănânce ocna ?
— Nu, Pavele, îi răspunse Cosmin. cu blândețe.
— Știi ce, domnule Nicu, îi zise Mateiu, mă duc 

eu la medie. Rămâi dumneata acasă...
— Bine, Mateiu, du-te...
După eșirea acestuia Nicu se așeză pe scaun, sin

gurul din odaea nu prea îngrijită, și grăi mult timp 
lui Pavel, cu silința de a’l face să înțeleagă că putea 
fi folositor, că cu muncă cinstită se uită doruri grele 
sufletești, că nici o patimă, că nici o mâhnire nu tra
buc să doboare pe rumânul adevărat.

Cu capul în jos, Trimiraș asculta, și par’că găseau 
loc în sufletul lui asemenea povețe. Era stăpânit de 
singurul gând că : fusese ertat, că nu avea să păti
mească închisoare.

Nicu nu-i pomenise de căință; îi pusese atâta,subț 
ochi, calea pe care se poate dobândi bunul traiu și 
bucuria de-a fi luat în seamă, de-a fi deopotrivă cu 
toți cei buni, de-a simți la urma urmei, bunătatea pro
priilor lui fapte.

In acea noapte Pavel nu închise ochii, nu se mișcă 
din colțul în care par’că’l țintuise o putere de neînfrânt.

Tăcerea rămăsese domnitoare în juru-i; ființa lui 
se cufunda ca îhtr’o prăpaste întunecoasă ce nu mai 
avea fund.

Firea-i, bună de altfel, în adâncimea curată a su
fletului, fusese înrăită de viața fără nici o grijă te
meinică, ce dusese la oraș, ca ordonanță.

După ce se întorsese la țară, sărăcia d’acasă îi Înăs
prise inima și nu găsise tăria s’o alunge prin muncă. 

. Se îndemnase el o clipă, dar numai subt îmboldirea 
dragostei de Catrina. Eacă însă că nu ’i-o dădeau 
părinții ei și îndemnul îi pierise, iar pentru acela care
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ora să aibă de dânsa parte, prinsese ură și pornire de 
răsbunare...

Nu avusese nici în așa întâmplare tăria să se stă
pânească și să uite...

Câți flăcăi se îndrăgostesc de fete și nu ajung să 
le ia, iar gând de ură și de răsbunare nu-i turbură ; 
ori dacă alunecă pe priporul mâniei, li se luminează 
mai la urmă mintea și se astâmpără...

Cum de nu putuse fi și el așa !
Și pe sine însuși începu apoi a se judeca și a se 

blestema amar.
Văzu închisoarea, își dădu seama de rușinea de 

lume și de necinstea lui și începu să ofteze adânc..
Ținu mult închipuirea aceasta a pedepsei, care’l 

munci de groază, fără răgaz...
Dar apoi o luminiță par’că se rupse din întuneric 

ți prinse a-i flutura pe dinaintea ochilor...
Așa i se spusese, că, Mirilă îl ertase...
Avea dar să scape din închisoare... Bine, să scape... 

Dar ce să se facă ? Să mai argățiască ? I se ivi ca 
ceva rușinos, argăția... și par’că îl încinse dor de 
câmp și de plug...

I se așternu ca pânză curată de in, priveliștea 
satului lui plin acuma de bunătăți dobândite cu mun
că, și îndemn de a fi și el ca toți cei buni din sat, 
îi isvorâ din sufletul ca ars de sete.

Dar oare îl vor primi sătenii, de vor mai auzi și de 
isprava aceasta ?

Mai erau sate în județ, dar vezi că de satul lui i 
se făcea dor. Acolo voia el să trăiască și să moară 
de bătrânețe... Că, unde vede omul lumina zilei, acolo 
ii este drag să se lege de pământ și de muncă cin
stită...

Zorii 11 apucară deștept, ostenit, trudit, bătut par’că 
cu maiul, dar peste trupul lui trecea par’că ușurare, 
dar peste sufletul lui trecea par’că suflare de speranță...

Se ridică mai liniștit și după ce ’și răcori ochii 
arși de nesomn cu apă ca ghiața, se puse să pân
dească ivirea unuia din tineri.
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Cei doi vizitii îngrijiau deja săniile și caii pentru 
întoarcere.

Eacă se ivi Matei gata îmbrăcat... Pavel îi eși 
în cale...

■—■ Domnule Matei, rogu-te... am să’ți spun o vorbă.
-86 traseră amândoi de-oparte și după ce întrebă 

de Mirilă, Pavel îi grăi lui Matei de căința lui, de 
dorul lui, cu atâta pornire curată de adevăr, că acesta 
se înduioșă și-i promise să mijlocească pe lângă Cos- 
min și Ganea.

La plecare Cosmin îi zise :
■— După sărbători voiu mai veni la Jiu și voiu vedea 

cum iți mai este gândul... Rămâi aci și cumințește-te.
— Domnule Mirilă, iartă-mă... Nu’ți-e rău tare la 

braț ?...
— Nu tocmai 1 fii pe pace... și, vorba domnului 

Nicu... eumințește-te...

In seara acelei zile Lidia chiămă de-oparte pe Nicu 
și-i povesti vizita familiei Lemenyi, iar cu tristețe 
vădită, plecarea luliei la București...

— Și'ți pare în adevăr așa de rău, Lidio ? o în
trebă, c’un zâmbet sub care voi să’și ascundă tur- 
burarea.

— Adecă ai voi să zici, nene, că dumitale nu’ți 
pare î

Și copila zâmbi răutăcios, cătând lung la frate-său.
— Ce vrei să înțelegi cu vorba ta, Lidio ?
— Nene, sânt mai mică de cât dumneata, e ade

vărat, și nu merit încrederea de părtașă a tainelor 
de inimă... Inlia însă m’a crezut în de-ajuns de se
rioasă, cu toată etatea mea, și ’mi-a spus...

Se opri și’l privi iarăși lung... cu acelaș zâmbet...
— Ce ’ți-a spus ?.. întrebă el, râzând, pe un ton 

de indiferență...
— Al nene, nu râde, te rog... In aceste trei zile 

am mai crescut puțin și de la mărturisirea luliei mi 
se pare că am și sărit pragul copilăriei...

— Ce spui? zise Nicu, în chip glumeț, adânc în
fiorat insă, emoționat și curios să afle taina...
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— Uite, par’că te ved, nene dragă, că nu vei mai 
râde... lulia ’mi-a spus că te iubește, că nu te va 
uita nici-odată, că pleacă adânc mâhnită... Și’n ochi 
avea lacrimi, nene, — iar mie mi-au trecut fiori prin 
inimă, par’că n’ar fi fost să vă mai vedeți...

— Taci cu vorba aceasta, Lidio, ii răspunse Nicu, 
ridicându-sc fără să’și mai poată domina și ascunde 
emoțiunea și mâhnirea...

— Nu te întrista, nene, fiindcă ’i-am spus că și 
dumneata o iubești..

— Tu? tu ’?.. Dar cum? de unde ’ți-ai închipuit?..
Și eată’l pe băeatui viguros și în puterea tinereții, 

rămânând sfios, încurcat, în fața fetiței care-i înțelesese 
simțimântul.

— Vezi că, și de la ducerea noastră la Gordin, mai 
crescusem puțin,.. îi răspunse ea eu drăgălășie..

De-aci vorbiră mult, mult împreună, ca doi tova
răși, așezând pentru întâea oară între ei și prieteșugul 
ce pornește din împărtășirea emoțiunilor iubirii...

Și după cum din vorba cu Mateiu Bădilă, tot de 
lulia, isvorâră pentru Nicu speranțe zâmbitoare, din 
vorba cu Lidia, cu surioara lui duioasă, isvorâ acum 
credința că iubirea lui nu putea să sufere.

Tot in acea seară, înferbântat de destăinuirile Li- 
diei, își deschise și mume-si inima...

Maria se feri de-a-i micșora avântul cel dintâiu al 
tinereții, prin vre-o judecată a împrejurărilor în care 
se născuse iubirea lui, îl sărută ca pe un copil însă, 

•cu înduioșarea mamei ce va fi gata să’și apere fiul 
la trebuință, și-i puse înainte atâta doar ca simți
mântul să nu-i înrâurească datoria de-a lupta pentru 
idealul căruia se devotase.
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PARTEA A Il-a

I

In ziua de 26 Decembrie trenul și fel de fel de tră 
suri și de sănii aduseră și revărsară în Târgul-Jiu pe 
învățători, de pe iei, de pe colo, însoțiți și de preoții 
pe cari ideea mântuitoare îi însuflețise.

Din Dolj, se ținură de vorbă și veniră Vasile Țapu, 
institutorul, și învățătorul Daniil Roșu însoțit de cinci
sprezece învățători ce putuse Roșu să aibă timp a-i 
vesti.

. Strada Unirii era împodobită eu steaguri; Bule
vardul gării, cu obieinuiții stâlpi din zile de sărbători 
naționale; piața Tudor Vladimirescu cu ghirlande de 
brad intre stâlpi. La gimnaziu se ridicase arc de tri
umf din crăngi de brad cu stegulețe.

Sergenții de oraș, cum vedeau trăsurile, săniile cu 
învățători și preoți, le opreau,. salutau militărește și 
spuneau vizitiilor unde să tragă.

La locurile de găsduire se aflau cetățeni și învă
țători din comunele apropiate cari se oferiseră a al
cătui comitetul de primire și de ordine.

Până la prânz aproape toți sosiră ; iar după amează, 
curat îmbrăcați sătenește, încinși cu brâuri tricolore, 
—însuflețiți de ideea ce-i strânsese, — se apropiau unii 
de alții ca să se cunoască,—se înfrățiau, — înfățișau 
frumoasa priveliște a unei armate paciniee de oameni
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li se 
înfru-

de inimă și de inteligență, cu dor și cu voință de-a 
lupta.

Grădina publică, culcată în somnul de earnii, pe ; 
malul Jiului, privea somnoroasă la această mulțime 
de chipuri tinere și mature ce-i înviorau odihna.

Fiecare copac, se deștepta la sgomotul glasurilor ia 
sfătuire, se mira, privea Jiul care curgea între mar
gini lucioase de ghiață, apoi căta la soarele viu stră
lucitor și se întreba dacă nu cumva, fără de veste, 
venise primăvara.

Mugurii lor, strânși bine în coaja cărămizie, îi în
credința că renașterea firei era departe încă.

Atunci pentru ce și de unde căldura aceasta ca de 
zi de Maiu, ce-i înconjura și le da înfiorare plăcută 
de întoarcere la viață?

De ce neaua ce acoperia frunzișul căzut de cu toamnă, 
de ce neaua care ascundea o parte din apa Jiului, 
de ce ghiața care-i făcea ramă de oglindă, stăteau 
nesimțitoare ?..

Căldura aceasta tainică pornia din scăpărarea mul- 
ț.imei de ochi în cari se revărsa bucurie ; căldura pornia 
din mulțimea de inimi care revărsau în glasuri raze 
de speranță...

Și asemenea curent de energie omenească dădea 
poate și soarelui mai mare putere încălzitoare, înfru
museța mai mult locul și părea că desprimăvărează 
firea ernatică.

Era ca o înviere, și copacii doritori de înviere, se 
impresionau; de aceea căutau pe însăși ființa lor 
semnul surprinzător ce le-ar fi dovedit-o.

Și cetățenii de toată mâna, ai orașului, mânați de 
acasă de curiozitate, își luau partea de însuflețire 
proprie, din însuflețirea generală.

Această lume de la țară, care, în „târgul de afară" 
din fiecare Joi, nu-i impresiona de fel, acum li se 
ivia in o lumină de frumusețe sufletească ce 
museța portul fiecăruia.

Era lumea aleasă a satelor, erau viteji ostași, obscuri 
in eroica lor luptă de toate zilele, îndeplinind în mar-
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ginea mijloacelor restrânse, o operă de seamă, de și 
Înceată, de și adesea ori disprețuită.

Obscuri, fiindcă orașele nu se interesează să le cu
noască virtutea și munca ce țin ani întregi de ziie ; viteji, 
fiindcă na-și părăsesc locul de onoare, câmpul de 
luptă; fiindcă nu râvnesc la mărire, fiindcătrăescsă
raci și cuprinși de nevoi, fiindcă sunt loviți spre a fi 
descurajați, fiindcă ori ce mână puternică îi poate vân
tura fără să se poată împotrivi; fiindcă, totuși, se în- 
tr’armează cu răbdarea, cu dragostea de cariera lor, 
cu curajul de a merge înainte, cu onerea de a’și fi 
făcut datoria!

0 adiere dacă bate înspre ei și le suflă bine cuvântat 
îndemn de întărire și de nouă îndrumare pe calea lor 
spinoasă, eată-i cum ridică numai de cât fruntea, ca- 
fâ-icum numai de cât tresar de bucurie și aleargă să 
asculte, să se sfătuiască, să se lege și să se pregă
tească pentru silință nouă.

Poate că se gândesc la sarcina care le va fi îndoit 
de grea; dar flacăra inimilor lor ce stă înăbușită de 
înrâurirea mediului și mai greu, înlătură cenușa a- 
cestui mediu și isbucnește, arzând desiluziile realității 
și aprinzând speranța ec va să le rămână fiăclie în ne- 
stingere.

Greutățile vor fi îndoite, dar la capătul lor râde 
biruința...

Bâmână eroi obscuri și de aci înainte, pentru ora
șe; in deajuns le va fi, vitejilor oștași ai catedrei să- 
tenești, gloria de-a fi Îmbunătățit soarta satelor lor, 
pregătindu-le pentru continuă regenerare, dând urma
șilor lor putința de-a lupta cu mai multă ușurință.

Eată patriotismul acestor eroi !
De-aceea orășanii cată la ei cu surprindere,  căci 

t după chip și după înfățișare, încep a cunoaște în ei 
și semnul inteligenții, și prețul voinții.

Pe unde se ivesc cetc-eete, și orășanii, bărbați și 
femei, se opresc, spre a-i privi și a să pătrunde. În
vățătorii se înfrățesc întru ideea mântuitoare ; orășa
nii intru plăcerea ce ’și-o exprimă din ochi și prin 
zâmbete, arătându-’și-i, de opotrivă de veseli și de 
mulțumiți. E adevărată sărbătoare sufletească.
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In seara acelei zile,— seară de cunoștință a tutu
ror, seară pregătitoare a învățăturilor ce vor avea si 
dobândiască și a emoțiunilor intelectuale ee-i vor ri
dica în ochii lor proprii,— sala Teatrului ii poate 
încăpea...

Toți vor să se vadă bine și să se cunoască intre 
ei, dar mai ales să vadă și să cunoască pe acela care 
a pus in sufletul lor scânteia energiei...

Numeleplui trece din șoaptă in șoaptă, când Cosmin 
șe ivește, și înfățișarea lui tânără și bărbătească ii 
înrâurește deodată, ca o puternică rază de lumină...

Se face tăcere adâncă.
Toți șe strâng, se retrag, să orânduesc și lasă mij

locul liber pentru tânărul luptător și pentru însoțito
rii lui: Dănieuță, Mateiu, Mirilă, preotul Fuică, Vasile 
Țapu și Daniil Roșu din Dolj.

Erau cu toții peste o sută cinci zeci... Câțiva nu 
putuseră veni din felurite împrejurări ce le fuseseră 
piedeci de nebiruit...

Și cu fiecare din acești o sută cinci zeci și mai bi
ne, Cosmin schimbă câteva cuvinte, până târziu noap
tea, spre a'și întipări în memoria extraordinară cu 
care era înzestrat, chipul și impresiunea ce-i făcea 
fiecare.

Memoria avea să-i facă astfel, un catalog foafle 
cuprinzător și variat, bine orânduit, pe care să'l păs
treze timp îndelungat,— poate cât viața.

Tocmai după ce termină cu toți, cunoștința aceasta 
sumară, luâ graiu și-i salută de bună-venire, arătân- 
du-le dulcea lui bucurie că-i vedea adunați din toate 
unghiurile județului, însuflețiți de-un singur gând 
și dor.

— Despărțindu-ne acum, să ne unim și glasurile 
ca să strigăm cu toții: trăiască munca, energia, vo- 

' ința 1 Cu Dumnezeu înainte spre isbândă !
— Trăiască! Cu Dumnezeu înainte ! .
Și valul acesta se revărsă pe larga uliță, apoi pe 

Calea Victoriei spre locurile de odihnă, sub înrâuri
rea puternică a personalității tânărului Cosmin, întru 
așteptarea zilei intâea a sfătuirii.
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La orele opt de dimineață clopotele Catedralei ves
tesc începutul liturghiei, în timp ce puțin încăpătorul 
ei cuprins, cu pictura păreților înnegrită, abia încape 

. autoritățile și pe învățători.
Păcat că pentru asemenea sărbătoare, priveliște! îi 

lipsea măreția deșfășurării pe loc mai larg ; ce-i lipsia 
insă ca măreție, împlinea simțimântul religios ca pioșie.

Biserica chiămâ bine-cuvântarea Puterniciei Eterne 
asupra Ideei mântuitoare și actul acesta trecea ca su
flare de credință peste suflete, dătătoare de fiori, de 
emoțiuni înălțătoare.

Prin prejurul bisericei aștepta mare mulțime de 
cetățeni.

După ce Protoiereul cuvântează arătând adânca mul
țumire i> Bisericii pentru acest pas întâiu câtre sigură 
propășire și aducând urări pentru isbândă,— învăță
torii pleaeă de la lăcașul Domnului și’și iau drumul 
printre mulțimea care-i salută.

Sala mare a gimnaziului îi primește acum, pentru 
întrunire pregătitoare :

Toți cunosc programul, dar ei vor să domniască 
spiritul de ordine strânsă, în sfătuite, ca timp să nu 
se piardă cât de puțin, în deșert.

Ei au venit să primească învățătură și doar cât să 
arate starea în ființă a lucrurilor.

De aceea au nevoe de-a hotăra cine să vorbească 
in numele lor eu înțelesul acesta.

Reputațiunea câtorva învățători o cunoșteau, a- 
proape toți, din conferințile revizorale.

Petrescu dela Topești, Voinea dela Novaci și Râu- 
reanu dela Bumbești erau cei mai cunoscuți.

După ce vorbiră aceștia și alți câțiva, se hoțărâ ca 
Petrescu dela Topești să aștearnă starea de azi a lu
crurilor iar cei l’alți doi, Voinea și Râureanu să ceară 
lămuriri, de va fi nevoe, in privința aplicațiunii pro
punerilor lui Cosmin și să’și dea și ei părerea în 
numele tuturor.

DupC gustarea de prânz se îndreptară iarăși spre 
sala gimnaziului, ca ora unu să-i afle adunați.
, Prefectul și Primarul fură punctuali și-i salutară pe 

învățători în numele județului și al comunei.
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Voinea le răspunse, iar apoi (’osmin fu proclamat 
Președinte al adunării și acesta deschise imediat șe
dința.

Petrescu dela Topești ceru cuvântul.
— „Domnule Președinte, dumneavoastră mai îutâiu, 

inițiatorul acestei adunări, mă adresez. Când am pri
mit scrisoarea dumneavoastră, mult timp am privit-o, 
de câteva ori am citit-o, și eu cât mă însuflețeam în 
fața frumusețe! luptei la care mă chemați, cu atât și 
plin de nedumerire mă întrebam dacă era aevea, ori 
visam numai la putința unei asemenea propuneri. Cu
noșteam însă din auzite munca și isbânda dela Bră- 
hășești și numele dnmneavoastră era chezășie, că cele 
ce citeam adevăr erau, că lupta cu puteri unite, la 
care mă chemați, era realitate. Am întâlnit pe colegi, 
și însuflețirea a trei sau patru la un loc a fost de
șteptare și mai temeinică, a fost bucurie și mai sim
țită : de-am fi avut putința, am fi cutreerat județul ca 
să ne hrănim și cu bucuria celor-l-alți și să hotărâm 
cu o clipă mai de grabă răspunsul de ostași la che
marea comandantului. Nuștiu cum v’aș putea arăta 
nerăbdarea sufletului de-a vedea că ni se vestește 
ziua de seamă a adunării sub acest steag nou.

-Aci nu mai era vorba de obicinuita conferință ale 
căreea foloase nu e timp să le discutăm ; era vorba de 
lupta liberă pe alăturea cu catredra, in scop de-ai- 
■împlini lipsurile, fără să jignim autoritatea superioara, 
dar și fără să așteptăm toate de la ea...

„Guvernele sânt legate de prejudecăți și oprite n 
loc de multe feluri de pedici, chiar fără de voealor; 
inițiativa particulară este insă expresiunea adevărată 
a libertății și a progresului sigur.

„De-aceea am salutat-o ca pe o lumină. învietoaro 
și o întâmpin cu semnele celei mai depline însufle
țiri și încrederi.

„Nu vă putem mulțumi, domnule Președinte, căci 
încă nu avem tăria; tăria o dă oțelirea în luptă. Când 
vom fi siguri și de noi, când ne vom vedea vrednici 
de dumneavoastră, atunci și num ai atunci fi-vom vred
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nici și să vă aducem mulțumirea noastră adâncă, și 
călduroasă, ca prinos, (aplause)

„După ee-am zis aceasta, fie’mi învoit, domnilor 
colegi, să vă strâng gândul și cunoștințele realității 
lucrurilor, ca să le aștern acum, și împreună să le 
privim față cu viitorul ce începe, din prezentul șovă
itor ce va fi peste puțin : trecutul.

„Școala săteneaseă s’a întocmit pentru săteni, însă 
după chipul și asemănarea șeoalelor primare de oraș, 
ea fond. Se deosebește întru câtva ca formă, dar așa 
chiar, nu răspunde și n’a răspuns dela început nevoilor 
săteanului ca plugar și ca ostaș pe viață.

„De-aceea lui nu ’i-a putut deschide bine ochii a- 
supra foloaselor ei, nu’i-a deșteptat instinctul lucrului 
bun, intuițiune ce numai de cât o are, îndată ce bu
nătatea lucrului o simte,

„De-aceea nici nu se îndeamnă a’și da copiii la 
școală... căci numai a seri, a ceti și a socoti nu-i pare 
lui că ar fi tot folosul trebuincios.

„Ce-ar mai trebui, firește eă nu’și dă seama, fiindcă 
peste el s’au adunat de multe zecimi de ani cauze 
anume, însă presimte că ce i se dă nu-i e de ajuns, 
că nu e ce-ar trebui.

„Aproape în deșert se iau măsuri apăsătoare ca să-i 
ațâțe îndemnul. El le ia drept pedeapsă fără să se 
cunoască vinovat, și murmură, se supără.

-Xoi, firește, ne împlinim datoria, muncim din răs
puteri, însă tot in marginea programului stabilit de 
sus. Am fost formați pentru așa lucru și pentru lu
crul acesta, așa cum este, ne străduim.

„Nu’mi voiu permite să iau programul, să’l analizez 
și să’l discutăm. El va rămânea tot cum este, și după 
critica noastră. De unde știm apoi că am putea să’l 
Împlinim, măcar ca dorință exprimată, potrivit ne
voilor, întru cât nu avem înșine direcțiune și cuno- 
știnți practice amănunțite ’?

„Am venit dar numai să ascultăm, să învățăm, să 
primim direcțiunea și să cunoaștem cum să putem a- 
plica pe alăturea cu programul, cunoștințele nouă, pe 
temeiul cărora Brăhășeștii s’au pus pe cale bună de 
progres.
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„Starea lucrurilor de astăzi e vădită ași fi trăit 
traiul; până să poată însă, cei de sus a legiui schim
barea dorită, ne vine nouă partea de drept să stăm 
mână de ajutor săteanului prin inițiativa particulară- 

„E o greutate însă afară de a muncii în sine, de 
care nu ne ferim : alăturea cu programul, când vom 
putea avea orele trebuinciase, nu atât pentru noi, cât 
pentru aceia pe care vom voi să-i învățăm la rândul 
nostru ?

„Negreșit că domnul Cosmin a prevăzut si întâm
pinarea acestei greutăți; de aceea, terminând, aștept 
împreună cu dumneavoastră dragi colegi, setos, cu
prins de emoțiunea necunoscutului, cuvântarea ace
luia ce este sufletul adunării noastre“.

Toți răsplătiră, pe deșteptul învățător cu aplause 
călduroase.

Cosmin se ridică, pentru întâea oară în viața lui 
emoționat in fața unei adunări.

Se întinse peste sală cea mai adâncă tăcere, par'c ar 
fi încetat într’o clipă ori ce suflare.

—Fraților, începu Cosmin, cu glas ușor tremurător, 
programul ce v’am trimis, ca să cugetați la el. este 
foarte întins. Vă însemna numai principiile de-muncă 
și pe cât este eu putință va trebui să le iau unul 
câte unul și pe fiecare să’l desvolt pe tărâmul practic. 
L’am împărțit în trei, după cele trei regiuni bine de
terminate ale județului nostru. Din punctul de vedere 
general, împărțirea în trei, rămâne: muntele cu codrii 
și cu pășunile lor naturale; colinele și văile, adică 
regiunea dintre câmp și munte; câmpul apoi, singur, 
cu specialitate unică, agricultura propriu zisă.

„Din punctul de vedere ce ne interesează de aproape, 
ne oprim numai la cele două din urmă împărțiri.

„Vom vorbi de ele dar, întâiu, ca ochire generală 
asupra trebuințelor, asupra chipului cum s’ar cădea să 
fie lucrurile și, al doilea, asupra aplicării, cum ar tre
bui adecă să muncim spre a le aduce la împlinire.

„Fraților, hărnicia înrâurește asupră-ne mai întâiu 
prin simbol, prin icoana închipuită a muncei, și apoi 
prin faptul concret, pipăit, care se sprijină pe puterea 
noastră de voință și de execuțiune.
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„In cc privește simbolul, învoiți-mi vă rog să dau 
cuvântul lui Mirilă Ganea, fratele meu de luptă, care
va avea onoarea să vă grăiască de un Domn puternic 
și iubit, dorit și respectat, cunoscut de toți și părând 
necunoscut multora în felul cum ar trebui să’l cu
noască..."

Cosmin se dădu in lături, pe mica scenă împodo
bită cu steaguri și .cu portretele Suveranilor, — și, în 
mijlocul surprinderii tuturora care nu înțelegeau pe 
deplin introducerea ..simbolului",— se ivi... Mirilă 
Ganea.

Bărbăteasca lui înfățișare plăcu și înrâuri mulțimea 
mai mult, în acest moment, de cât in întâlnirile de 
până aluneca, cu el.

Mirilă, aprins la față de emoțiime, înainta spre tri
bună și rămase lângă o lăture a ei.

Din murmurul ce cauzase surprinderea, se făcu ia
răși, tăcere.

— Fraților, față cu Tara, in iubirea noastră pentru 
ea, cele-l-alte țări par’că piei n’ar fi... Ne bate inima, 
numai pentru 'cele ce se petrec în cuprinsul ei si po
vestea mea în acest cuprins trăește fără grija de va 
fi trăind și alt-undeva in lume.

„A fost odată dar, ca nici odată, un Voevod pu
ternic căruia totdeauna soarele îi căuta înfață pentru 
bunătatea lui neîntrecută...

„Râuri mari și mici ii brăsdau cuprinsul moșiilor 
părintești; munți înalți cu stânci eerbieoase colea, cu 
codri de brad dincoaci, i le făceau frumoase și mărețe... 
Văi așternute de-a lungul colinelor și câmpii Întinse 
i le făceau gingașe, roditoare.

„De pe aeeaste moșii de preț, răsăriră lui Vodă în 
timpuri de pace plugari harnici și în timpuri de răs- 
boae ostași viteji.

.Si toți îl iubeau pe vodă, și toți îi ziceau : ..Marin 
Sa Offorula...

Ca un freamăt trecu prin sală: acum înțeleseseră. 
cu toții simbolul; și freamătul se schimbă în aplause..

„Măria Sa Ogorul, când se născu odată cu pământul, 
trei ursitoare străbătuseră nemărginirea întunecoasă
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mult să ai a-

încă și se opriseră la fereastra răsăritului de undo 
zăriseră pe Domnescul prunc, în leagăn de cer alba
stru țesut cu stele.

..Și fermecate fuseseră de mândretca lui, și atunci 
cu drag se sfătuiseră să’l ursească pentru eternă fe
ricire...

„Una din ele începu să râdă, râs de bucurie, și 
râsul ei se făcu lumină și din lumina aceasta săltă 
un ghem care’și făcu mai întâiu loc pe zarea cerului. 
Peste ce va fi dat acolo, eine-ar sta să poată spune ? 
Vorba e că ghemul se aprinse, așa că pe lângă lumină 
începu să împrăștie și căldură. Era soarele.

„Și ursi atunci zâna întâea :
— Căldură și lumină să’ți fie partea, ca să dai și 

altora și ori cât ai da de mult, tot mai mult să ai a- 
pururea.

De-aceea soarele ii cată totdeauna în față.
„Cea de-a doua zână plânse, plâns de bucurie, și plân

sul ei se prefăcu în pete albe care nu se puteau pi[5ăi; 
începură a semăna cu trâmbele de pânză și a pluti 
cu ușurința fulgului. Unele furară din lumină și ră
maseră albe ; altele din întuneric și rămaseră negre; 
altele din amurg și rămaseră cenușii; altele din zori 
și rămaseră nici negre nici albe.

„$i ursi atunci zâna a doua:
— Nori să te înconjoare și ploae aducătoare de 

bine să’ți sature setea, să’ți umezească uscăciunea, 
să’ți spele leșia omăturilor, să te țină răcoros și ro
ditor...

..Cea de-a treea râse și plânse, râs și plâns de bu
curie, și din râs cu plâns răsăriră nenumărate pică
turi pe care ochii abia le puteau zări, pe care apoi 
le străbătu lumina, și ochilor atunci li se năluciră ca 
■o pulbere de diamant, poleiu minunat pe albăstrimea 
cerului.

„Și ursi atunci și cea de-a treea zână:
— Pe moșiile tale răsări-vor flori și erburi, ver

deață și grâne care ’ți vor fi podoabă și mulțumire... 
Rouă să’ți fie parte ca să le-o dăruești pentru păstrarea 
tinereții lor fragede...
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era potopitoare ca să umfle râurile-

„Se prinseră de cingătorile lor care erau eureubeuri 
și încinseră horă, ursind intr’un glas:

— Ogorul fi-va numele tău, și viața ta, de-apururea... 
Legase-vor de ființa ta și de numele tău făpturi cu
vântătoare cărora le vei fl bucurie și isvor de viață... 
Domn vei fi și puterea ta nu va trece; părinte vei 
fi și mulțimea fiilor tăi nu va avea capăt; bătrânețea 
te va ajunge, dar fiii tăi- te vor întineri... Ii vei avea 
plugari și ostași.

„Și ce ursiră ursitorile se împlini...
„Măria-sa Ogorul crescu și ajunse Domn, fu Voevod 

puternic ; fiii săi se înmulțiră și-i fură plugari în timp 
de pace, și-i fură ostași în timp de resboae...

„Plugăriră fiii lui, ce e dreptul, din neam în neam, 
in curgerea secolilor, fără grijă, cu socotința că Măria-Sa 
era tot tânăr... Ce le trebuiau unelte și meșteșuguri, 
odată ce ursitoria se împlinia la timp și bine; ploae, 
rouă, căldură ?..

„Nici ploaea nu <
și să înnece; nici rouă nu scădea fiind-că nici căl
dura nu era din cale afară...

„Ori cum, se gândia Măria-Sa une-ori, la ursitoria 
cealaltă că: „bătrânețea te va ajunge, dar fiii tăi te 
vor întineri11...

„Era să se împliniască oare și asemenea ursire?
„Dar dacă Măria-Sa se gândia une-ori, fiii lui nu 

se gândiau nici odată, cu toate că o știau.
„Belșugul îi făcea nepăsători cu toate că le era 

drag Măria-Sa; puneau sămânța și sămânța eșia; să
mânța eșia și da spor...

„Așa va fi apururea, iși ziceau fiii Măriei-Sale..
„Dar, vedeți dumneavoastră, ursitoarele sânt ară

tarea unei voinți de care omenirea nu'și dă seama.
„Voința aceasta așa le rânduește toate în lumea, 

de sus pentru lumea de jos, că un firicel de iarbă 
nu se mișcă fără anume pricină, făr’o batere de 
vânt, — fără ceva din rânduirea Dumnezeiască.

„Dumnezeu a lăsat binele, dar a lăsat răul prin care 
să se cunoască și mai mult prețul binelui; dar a mai
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socotiră

lăsat apoi îndreptarea răului pentru redobândirea bi
nelui care să fie pe urmă păstrat mai cu grijă.

.,Și eacă veni ee fusese ursit: Măria Sa Ogorul În
cepu să'și simtă bătrânețea; și mai începu Măria Sa 
Ogorul să simtă și părerea de rău că fiii săi nu a- 
veau ochi să-i vadă slăbiciunea și să-i cioplească toiag 
de sprijin tot pentru binele lor.

„Sfi rugă de Dumnezeu atunci Măria Sa să coboare 
semne prin care fiii lui să poată vedea mântuirea.

..Si Dumnezeu asculta pe Măria Sa Ogorul...

..Aci trimise ploi repezi si potopitoare care revăr
sară râurile și aduseră înnecuri: roadele se prăpădiră...

...Fiii lui văzură însă numai prăpădul și socotiră 
ploile potopitoare ea întâmplătoare urgie.

’ ..Aci trimise atunci Dumnezeu secetă, căci soarele 
porni asupra pământului uscăciune și stârpire.

..Fiii Măriei Sale văzură și atunci numai porniri ale 
întâmplării...

..Atunci se amestecă demonul, ca să mărească ne
cazurile lumii. .

..Negru ca fundul ceaunului, rău ca cugetul fără 
cârmă , lung la trup ca ziua fără mămăligă, și sub
țire ca ața care leagă punga săracului, demonul se 
strecură într’o noapte în gândurile fiilor Măriei Sale...

..Alesese noaptea, ca negru din negru să nu se de
osebească, și răsbi să le ia cârma cugetului, ca să-i 
apropie de vitrega vieții, sărăcia.

..Dacă’și lăsară cârma în gliiarele demonului, cum 
făcură ochi a doua zi, mi se aruncară năvălitori ca 
niște streini de loc și de lege, asupra codrilor...

,Firesc era să le trebuiască lemne și pân’atunci 
tăiaseră cu socoteală. Acuma începură a dărâma in 
dreapta și’n stânga copaci tineri și bătrâni..., buni 
pentru atunci și buni pentru mai târziu...

„Și știți cu care potrivire de judecată? Că adecă, 
să facă mai mult loc de semănătură...

„Când ploile, când seceta, le răpiau din belșug. 
Dacă vor avea mai mult loc, paguba nu avea să le 
fie așa de însemnată.

„Măria Sa Ogorul începu să plângă și să’și vaete
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bătrânețea, că tocmai la asemenea mâhnitoare răs
pântie a vieții, îi fusese dat să vadă rătăcirea întu
necoasă a fiilor lui...
f „Innălță dar ochi aprinși de umilită rugăciune tot 
către A-Tot-Puternicul și ceru să’l lumineze pe el, ca 
de la dânsul, ea părinte, să purceadă îndreptarea fii
lor, dacă fiii săi nu puteau să se îndrepteze prin ei 
insiși...

„Dumnezeu îi grăi însă că rostul lucrurilor era ca 
omenirea prin ea însăși să se îndrepte:

— Eu am dat acestei omeniri putere de Ia Mine 
ca să mă cunoască și putere să’mi pătrundă unele 
taine. Din pătrunderea aceasta vor isvorâ învățături 
și din ele vor purcede fapte prin care traiul să ia 
inbunătățire... Lasă, Voevodule, mers firesc lucrurilor; 
crede și nu te descuragia.

_Ce se întâmpla?
„Despăduririle fără socoteală înnăspriră seceta și o 

făcură să dăinuiască și mai mult.
_Nu mai era pedeapsă prin care să se deschidă 

ochii; ajunsese boală a firei.
.Demonul se dusese în adâncurile lui negre ca și 

el; lucrul lui însă urmă să fie.
„Fiii Măriei Sale începură la urma urmei, intr'o bună 

dimineață, să se uite ca prin sită și să stea nedu
meriți ineă, dar străduitori să zărească coada lăului.

-In tainele firei lege este ca, străduirea mulțimei 
în a afla pricina unui lucru, să dea unuia dintr’însa 
atâta putere, în cât să vadă, pentru toți, pricina.

„Acesta o vede nelămurit încă și mai mulți ajung 
s'o vadă ca el, până ce altul strânge în el puterea a- 
cestora și vede mai bine...

.Așa se face că es apoi în curgerea timpului oa
meni cărora noi le zicem : învă[a(i, și aceștia isbutesc 
a deslega tainele, a așeza învățămintele și a Ie pre
face in putere de hărnicie, adecă a le aplica, a le pune 
in practică.

„Măria Sa Ogorul avu bucuria să vadă pe unii a- 
Icși din fiii săi porniți să lucreze spre a-i da întine
rirea...
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va avea capăt; bătrânețea 

rămânea ne-

„Ursitoria începea să se împlinească.
„Unii se îndeletniceau să-i dea înapoi podoaba eop 

drilor, căci acești codri sânt rânduitori mintoși ai 
ploilor la timp, sânt cărmuitori ai schimbărilor ae- 
rului.

„Alții se îndeletniceau să-i dea Măriei Sale doftorii 
plămădite care să’l împuternicească...

Și erau la îndemâna ori cui doftoriile, dar nimenea 
nu se gândea la bunătatea lor și ce tărie aveau in 
ele.

..Așa se încredințară toți că gunoirea țarinilor este 
adevărat folos pentru toată plugăria, mică și mare.!.

„începutul fusese greu; pe urmă se rânduită la în
demâna fiilor Măriei-Sale mulțime de alte doftorii, 
care de care mai cu rost pentru plugărie, mulțime 
de unelte care să stea intr’ajutor brațelor și să așeze 
bielșugul pe cale sigură.

„Măria Sa Ogorul întineri ca prin minune, par'eă 
fusese numai tânăr, — iar dragostea fiilor lui era a- 
cuma luminată de învățături și luminoasă de fapte, 
— adevărată dragoste care dă mulțumire și bucurie.

„Și urmează și astăzi a-i avea Măria-Sa buni plu
gari în timp de pace, ca să-i împodobească moșiile 
cu spor; ostași viteji în timp de răsboiu, ca săi a- 
pefe și să-i încoroneze fruntea cu luminoasă glorie.

„Măria Sa Ogorul este viața fiilor săi și ursita se 
împlinește ca să-i vadă apururea legați de ființa și 
de numele său...

„Domn este și domnia sa nu va trece; părinte este 
și mulțimea fiilor săi nu 
l’a ajuns, dar fiii săi l’au întinerit...

„Dragostea lor pentru El este și va
pieritoare...

„Să trăiască Măria Sa „Ogorul.
„Faptele noastre pentru mărirea lui să fie de-apu- 

rarea; să învățăm, să ne pătrundem, să ne înălțăm 
până la el, siguri că pre noi înșine ne vom inalța...

„Eată adevăratul patriotism...
„Trăiască Măria Sa Oțfâul!"
— Trăiască 1 răsună intr’un singur glas urarea tu-
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II

turora și puternice aplause răsplătiră cuvântarea sim
bolică a lui Mirilă Ganea.

Nicu Cosmin se ivi iarăși la.tribună, după Ganea.
— Fraților, incepu el, din chipul simbolic în care Mi

rilă Ganea ne-a vorbit, am înțeles că sântem popor 
de plugari pentru care ogorul este singura vână ce 
aduce sângele la inimă. Ogorul este îndrumător la 
bogăție, și tot ogorul ține sărăcia la capătul brazde
lor. Pe unii ii saltă, pe alții îi face de’și pierd și pa
pucii: aceștia sunt capitaliștii, unii cu cunoștință mai 
veche ori mai nouă de plugărie, dar cu răbdare și eu 
oare care milă de ogor ; alții cu gând de repede îm
bogățire, dar cu puțin capital și fără milă de ogor, 
umblând să’i stoarcă și măduva în trei, cinci, ori șapte 
ani de arendășie.

„Din cauza aceasta, am văzut în cuvântarea lui 
Ganea, pe ogor îmbătrânit, adică adus la micșorarea 
puterii de producțiune, pe aceleași întinderi.

„Fără să intrăm în cercetare amănunțită, vom sta
tornici dar cauze și efecte, în chipul acesta: fel de 
plugărit, învechit ; lipsă de îngrijirea ogorului; de 
aci: sărăcirea ogorului, producțiune puțină de cali
tate, schimbătoare între mijlocie și rea. Rare ori bună, 
și atunci ca lucru deosebit. Raritatea aceasta însămi 
poate, așeza în suflete chezășia că se va întâmpla 
mereu așă.

„De la sine vine vorba dar că trebue, că a venit 
timpul să’și înfigă toți gândul în căutarea mijloace
lor de a îmbunătăți ogorul.

„Lăsăm de o parte pe proprietarii cu multe ogoare 
și ne aruncăm privirea la proprietarii mici, sfințiți 
proprietari de legea de la 1864, sătenii noștri, în 
mijlocul cărora sânteți dumneavoastră, fraților, che
mați a viețui cu scopul de a'i învăța și a'i îndruma.

„Grija noastră va fi : comuna ca loc de mișcare 
■ publică a săteanului; casa și căsnicia lui, ca loc de

15
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trăia și de rândueală; ogorul lui, ca Joc do muncă și 
de producțiune, ca mijloc de existență.

„Fratele din Topești a zis în cuvântarea sa că în
vățătorii nu se voi’ da înlături de la noua sarcină, 
cu drept recunoscând că sarcina va fi pentru dum
neavoastră munca în nouă direcțiune, odată ce Statul 
v’a hotărât de mai nainte muncă anume.

„Intr’adevăr, știu că nu vă veți dâ în lături ; știu 
că sarcina vă va fi, foarte grea încă ; dar fără dum
neavoastră pas înainte nu poate fi...

„Tovarăși pentru pasul acesta veți avea și pe 
preoți, fără cari iarăși munca, în plinătatea puterii 
sale, nu va putea fi...

„învățători și preoți, preoți și învățători, sânteți 
ursiți a fi fiii Măriei Sale „Ogorul", și fii fruntași, 
cari să arate celorlalți calea, și sufletește, și materia
licește.

„In ce chip, vom vedea.
„Mai întâiu, să ne dăm scama ce anume putem 

ținti să facem ?
„Să luăm regiunea dintre câmp și munte.
„Prin însăși firea lor, colinele și văile strimte, se 

potrivesc unor anume îndeletniciri.
„Felurile ce intră în alcătuirea pământului coline

lor, le statornicește firea și le face să primească mai de 
grabă cutare producțiune, decât alta, ori cât de mult 
ar obicinui-o sătenii locului.

„De aceea producțiunea obicinuită stă pe loc cu 
bunătatea, după cum stă pe loc și mintea neluminată a 
săteanului.
 „Colinele sunt minunat de potrivite, pășunelor... Dar 

s’ar mai potrivi și unor anume feluri de pomi ro
ditori.

„Se va putea zice insă : dar sânt pășuni, dar sânt 
pomi roditori în regiunea colinelor.

„Sânt și nu sânt; sânt de unii și nu sânt de alții; 
sânt pășuni și nu sânt cum trebue; sânt pășuni și 
nu este ce ar mai trebui să fie, legat de existența 
acestor pășuni.

„Mai in toate părțile sătenii se mulțumesc cu pă-
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șunile naturale, care cresc adecă- din voința naturii 
locului, la întâmplare, pășuni supuse schimbărilor ae
rului, pătimitoare de secetă mai ales, din cauza slă
biciunii pământului.

..Acestora va trebui să li se spună că se pot face 
pășuni artificiale, adică din semănare de anume fe
luri de sămânță, unele singure, altele amestecate în 
deosebite cătinii. Va trebui să li se arate cum să are 
locul, cum să’l semene și când... și mai cu seamă 
cum să’l împuternicească prin gunoire.

„Gunoiul trebuc și el anume păstrat, pregătit și 
împrăștiat pe locuri, în anume timp și cu anume în
grijire apoi.

„Cum vedeți, nimic nu merge la întâmplare; toate 
■se pot, cu voință și cu rost.

„Când vă voiu vorbi de școală, vă voiu arăta, și 
exemple.

„Urmez dar, în linie generală: de bunătatea pă- 
șunei și de statornicirea ei pe anume parte de loc 
a fiecărui sătean, ține altă ramură a plugăriei : cre
șterea vitelor : oi, boi, vaci...

„Lăsând oile pentru -partea muntoasă, unde se pot 
hrăni turme întregi, rămân boii și vacile al cărora 
neam trebue îmbunătățit prin împerechiare și ținut 
în stare bună prin pășune bună.

„Neamul vitelor noastre s’a pipernicit din cauză că 
nimeni nu se gândește cum e taurul, și, la drept vor
bind nici au sătenii de unde să’l caute.

„Ce nu poate face însă fiecare sătean de-oparte, 
o poate face în tovărășie cu alții, și aceasta o vom 
vedea la rând.

„Creșterea vitelor de neam bun, a ajuns a fi ne- 
voe strigătoare, nu numai pentru folosul lui Stan și 
Bran, dar cu țintă mai însemnată: exportul.

„Streinătatea ne cere vite, fiindcă poporațiunea s’a 
înmulțit pe acolo de speriat și nu-i mai ajunge car
nea pentru hrană, numai de la vitele țărilor ei.

„Gâdindu-ne apoi, la noi chiar, sătenii, oare mult 
timp va mai trebui să dăinuiască hrana noastră 
proastă, lipsa de îngrijire ce ne-o săntem datori'?
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loc de la suta de

„Ori cum vom întoarce lucrul, de pe toate fețele- 
lui va eși un folos : pentru casă, pentru ogor, pentru 
comerțul cu străinătatea.

„Să trecem la pomii roditori.
„Felul cel mai răspândit, este prunul, fără să fie 

însă peste tot locul, iar unde este, fără să fie îngri
jit cum se cade.

„Dacă fie-care sătean din comună ar avea măcar 
un pogon de prunet in condițiuni bune de căutare, 
toți din o comună ar avea la un loc de la suta de 
pogoane în sus.

„S’ar lega prin tovărășie, iarăși tovărășia, căci în 
ea stă puterea, și ar face la un loc, în velnița co
mună, în velnița tuturor-, țuica, o țuică bună după 
regule anume de fabricare.

„I-ar costa mai puțin fabricațiunea, ar dobândi 
produs foarte bun și ar lua preț mai mare din des
facerea ei...

„In ce chip, se va vedea iarăș la rând.
„Numai prunii pot avea precădere’? Negreșit că nu: 

regiunea colinelor mai ales priește nucului, și nucul 
nu costă mult ca întreținere, și nici nu ia timp mult 
săteanului.

„Dacă nu poate face nucet, să’și înconjoare fie-care 
curtea și să-i pună de-a lungul locurilor ca linie de 
hotar.

„In streinătate se caută nucile și se plătesc bine, 
pe lângă că pot servi ca hrană spre a o mai schim
bă, în zile de post.

Uleiul de nucă e minunat apoi, in locul untdelem
nului, pentru casă, afară că se caută în comerț pentru 
anume întrebuințări.

„Lemnul nucilor apoi îl caută pe preț foarte bun 
anume meșteșugari...

Tăiem parte din ei și-i vindem, și în locul lor 
alții, ca folosul să nu se curme.

„Regiunea colinelor, în spre câmp, priește merilor 
mai ales. Acelaș lucru îl putem face cu merii.

„Regiunea colinelor ajunge la anume timp să fie 
numai flori...
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Dar schimbarea priveliștei dacă nu ne înrâurește 
sufletul prea încărcat de grijile vieței, să ne amin
tească încai că ne mai putem întinde hărnicia și a- 
supra altei ramuri folositoare...

„Există un popor de vietăți într’aripate, pildă vie 
de muncă cu rost și fără preget, albinele.

,.De pe urma străduinții lor și a puținei str'ăduinți 
din parto-ne pentru ele, putem avea mierea și ceara...

„Cât ar face tovărășia unei comune și pentru co
merțul bine orînduit cu aceste două produse de preț 1

„Atâtea numai de-ar cuprinde timpul și (hărnicia 
sătenilor noștri din regiunea aceasta, ar < însemna 
pentru ei isvor nesecat de bielșug, și de la belșug ar 
trece fără sbucium la grija de partea sufletească...

..Ca să ajungem a le da asemenea dar de propă- , 
șire sigură, de nu o putem face către ei de a dreptul 
și dintr’odată, o putem face prin copiii lor, prin șeoală,

„In ce chip, vom vedea iarăș la rând.
-Și de-a dreptul, cu încetul îi putem înrâuri și ho

tăra prin sfaturi din zilele de sărbători și de’rdumi- 
nici, puse în cuvântări de pe catedră și din amvon.

„Picătura lovește piatra cu încetul, dar nu se poate 
să nu-i roadă tăria și să nu-și facăvăduleț pe dânsa...

.0 virtute a apostolilor acestei mișcări/va fi îna
inte de toate răbdarea, stăruința și credința.

Răbdarea- și stăruința își au șezământ in om, sânt 
de purcedere omenească, din voință; credința este de 
la Dumnezeu și ea întărește voința ; ea c partea su- 

etului omenesc.
„Pe lângă cele arătate, mai există o producțiune 

care ține de aproape de om, căci e în legătură cu 
na lui...

„Cu toate că s ar părea a fi întăea în rândueala 
lucrurilor, eu o pun la urmă. Voiu să vorbesc de 
porumb...

„O pun la urmă, fiind-că dacă nu-i priește în de- . 
ajuns pământul, o putem lăsa. Avem mijloace, din 
celelalte, prin desfacerea lor, și prin urmare ne-o 
putem cumpăra de la cei din regiunea câmpului.
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..Dar să zicem că săteanul s’a obicinuit numai de 
cât să vadă pe ogorul lui și toaca porumbului...

„Ii vom spune atunci că chipul in care îl produce 
nu-i cel priineios nici porumbului, ca fel de alegere 
a semânței.

„Este anume fel de porumb care se potrivește re
giunii colinelor prea apropiate de munte, porumbul 
moldovenesc sau hdnyănesc, de pildă. Și-i vom arăta cum 
să are,—și iarăși cum să îngrașe ogorul,—când să’l 
pună porumbul și în ce chip cu rost, când și cum 
să’l sape și să’l culeagă.

-Cum au apucat, — vorba lor, —■ nu poate să mai 
dăinuiască.

„Cu tot obiceiul însă de a folosi porumbul ca hrană, 
ii vom arătă că grâul este și rămâne cel mai folosi
tor, ca fiind cel mai hrănitor prin bogăția de sub
stanțe ce cuprinde.

„Căci, și aceasta va fi grija noastră, după cum am 
mai spus, în treacăt, să Ie schimbăm felul neîndes
tulător al hranei.

„In această isbândă se cuprinde cel mai de seamă 
principiu al propășirii : sănătatea, prin urmare pu
terea de resistență și de muncă.

„Le-am dat sănătatea, le-am îmbunătățit firea în
treagă. Când sântem sănătoși, ne putem cunoaște. 
Ne dăm seama de apucăturile noastre rele ; rușinea 
de ele ne vine pe neașteptate. Va să zică inteligența 
ni s’a. luminat și putem cumpăni binele și răul cu 
putere de judecată.

„De aci, ce mai rămâne până la statornicirea vo- 
inții ? Un pas, și pasul îl facem cu hotărâre... iar 
zarea ne rămâne deschisă pentru toate faptele vred
nice de menirea noastră de oameni.

„Să batem dar la poarta minții fie-căruia pentru 
dragostea de grâu, pentru obicinuința cu pâne, și to
vărășia tuturor va fi mijloc ușor de-a da comunei 

' brutăria ei care să servească obștia.
 „Acum, ca parte din urmă pentru regiunea aceasta 

și privitoare la înfățișarea comunei și a drumurilor ei



231.

de legătură cu comunele vecine, este plantarea linii
lor comunei și a drumurilor ei.

..In județul nostru se află spre Tismana... o pădure 
de castani, rămășiță din străduința de odinioară a 
călugărilor greci.

..Castanul s’a aclamatizat in acest județ. Nu are în 
rodul ce dă, bunătatea rodului din țările cu climă 
caldă, însămi s’a sălbătăcit. Castanele din acea pădure 
sânt mici, dar sânt cu gust bun și au lucruri priin- 
cioase hranei. Să le fierbem cu carne, ori numai să 
le coacem în spuză, și ne vor plăcea, și le vom avea 
ca mâncare ce ne va mai varia felurile prea restrânse 
de hrană.

..Principiu înalt de înțelepciune, în viață, este să 
nu înlăturăm nimic din ceea ce ne poate folosi cât 
de puțin...

..Deci, nu s’ar putea mai cuminte lucru, de cât să 
stăruim ca sătenii să facă răsadă de castani și să-i 
răsădească pe liniile comunelor și pe drumurile din
tre ele.

..Lasă că vor avea loc umbrit pe timp de arșiță, 
dar se și vor folosi, in tovărășie, de rodul acestor 
pomi : dar și comunele vor avea înfățișare de gră
dini.

..Aerul va fi tot deauna mai curat; comunele vor 
dobândi chip plăcut la privire.

_Și când vor ajunge să vadă bunătatea unei ase
menea prefaceri a comunei lor, adânc se vor miră că 
au putut trăi atât amar do ani fără să le vină în 
gând s’o facă.

A doua regiune care ne interesează, este câmpul,— 
câmpul întins ori cu ridicături nu prea înalte și cu 
costișe nu prea repezi...

Felurile care’l alcătuesc, se deosebesc, întru câtva 
ori mai mult, de felurile care alcătuesc colinele, din 
care cauză se potrivesc bine pentru cultivarea grâului, 
secarei, ovăzului, porumbului, orzului, — ca să amin
tesc do grăunțoasele cunoscute mai bine.

Săteanul s’a deprins să semene numai porumb, atât
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pe locurile lui cât și pe cele ce ia de la proprietari 
și arendași, spre a le cultiva în parte cu ei.

„Și aceasta, fiind-că, după cum ani văzut și cum 
știm, din porumb își face temelia hranei.

„Rare ori cultivă grâu și mai rare ori de cele-l’alto 
grăunțoase.

„Dacă '1 vom hotăra pentru schimbarea acestei te
melii, negreșit că T vom sfătui să cultive grâu pen
tru pâne, iar porumbul mai mult pentru vânzare.

„Grâul nu sufere gunoire proaspătă, așa că numai 
după un an ori doi, de la gunoire, l’am putea semăna.

„Dar fiind-că ogor pentru odihnă și pentru gunoire 
nu se poate pretinde de la săteanul proprietar pe pu
țin pământ, îl vom sfătui să’și împartă ogoarele, în- 
tr’un an, între fâneață și porumb.

„Locul pentru fâneață trebue gunoit de eu toamnă; 
în toamna următoare va fi minunat pentru grâu, iar 
în locul porumbului va pune fâneață.

„Tovărășia, și aci va rândul așa ogoarele tuturor, 
în cât să poată fi producțiune de grâu, porumb și 
fâneață, — unii având grâu și’fâneață,, alții porumb 
și fâneață.

„Fâneața va fi în mai mare cătime, de oare-ee ea 
e in legătură cu creșterea cailor, — după cum în cea 

. l’altă regiune era în legătură cu creșterea vitelor 
cornute.

„Odinioară și neamul cailor românești era renumit 
până departe, în țările vecine, și mai înlăuntru încă.

„Ținta noastră, să fie să înviem trecutul, să redăm 
vechea fală acestei producțiuni, care azi răpește o 
însemnată sumă din bani țârei, pentru trebuințele 
armatei.

„Dar până tovărășiile să ajungă la putința unei 
asemenea înfiripări, fâneața bună va servi cel puțin 

. în măsura trebuincioasă, pentru ținerea în condițiuni 
bune a vitelor de jug, a cailor ce au mulți săteni, dar 
într’un hal de nedeseris.

„Condițiunile în care vor trebui să plugărească și 
sătenii din regiunea aceasta, negreșit că încetul cu
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încetul le vor cunoaște, mulțumită străduinței fraților 
învățători și preoți din comunele regiunii.

„Iar dumneavoastră veți găsi amănunțit lămurite 
toate, în cartea pe înțelesul tuturor, numită „Cartea 
Plugarului'1, ce vi se va împărți la terminarea sfătui- 
rilor noastre.

,.Am lăsat să amintesc aci de cultivarea unei plante 
foarte mult întrebuințată în economia casnică și în 
industrie, prin alte țări.

,,E vorba de cartof și el poate fi cultivat atât la 
munte cât și în regiunea colinelor, cât și la câmp, cu 
deosebirea de varietate numai, în fiecare regiune.

„Cartofilor vărateci le priesc mai bine locul mai 
cald, prin urmare câmpul ; celor tomnateei locurile 
cele mai supuse răcelelor.

.De ajuns le va fi numai să aibă pământul în pu
tere sau îngrășat prin gunoire de eu toamnă, ames- 
teeându-se bine gunoiul cu pământul. Arătura de c„u 
toamnă să fie adâncă, cea de primăvară ușoară. îi 
putem pune după grânc, ori în țelină de trifbiu, lu
cerna, pășune și chiar după altă cultură de cartofi...

„E foarte hrănitor cartoful și ar trebui să’l arătăm 
săteanului în chipul acesta, pe lângă că îl putem în
trebuința și pentru fabricarea de spirt.

„Unii ’i-au negat bunătatea hrănitoare ; în adevăr, 
n’o are ca grâul, dar o are ori cum, mai mare de cât 
ceapa, varza, castravetele și unele erburi eu care se 
hrănește acum săteanul...

„Pe urmă dă foarte mare produețiune la pogon, așa 
că, pe lângă că îndestulează casa, aduce și comerțu
lui folos cu el.

„Să’l facem pe sătean să-i înțeleagă prețul din 
toate punctele vedere și nici de pe urma lui nu va 
rămânea înșelat.

..Alt bun apoi, pentru regiunea câmpului și mai 
ales de a lungul râurilor, este fără doar și poate gră- 
dinăria de zarzavaturi, de ani îndelungați pe mâni 
străine.

„Pentru o ceapă, pentru un morcov și pentru altele
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la fel, de toată trebuința în economia casei, plătim 
tribut străinilor.

„Și trebue să cunoaștem că nu greutatea meșteșu
gului ne înfricoșează de a ne prinde și de asemenea 
product iuni.

„Este un chip greșit de a vedea al săteanului 
nostru, căci ia meșteșugul acesta drept ceva umilitor 
și această idee trebue să ’i-o scoatem din cap.

_Am auzit însu-mi săteni zicând : da ce ? sunt 
sârb, să mă fac eu zarzavagiu ?

„Și acești sârbi, pe cari îi socotește mai prejos de 
profesiunea plugăritului, duc milioane din țară, pe 
fiecare an, în patria lor.

„Ne iau parte de pământ, foarte eftin, muncesc ei 
între ei, cu stăruință, în adevăr, dar ne vând foarte 
scump, ceea ce am putea avea eu .jumătate preț, dacă 
am munci noi pe locurile noastre.

„Să ’1 facem să înțeleagă, pe sătean, că grădină
ritul este ramură a plugăriei, este ocupațiune o- 
nestă și aducătoare do bun câștig față cu orașul și 
față cu curțile proprietărești cât și economie în
semnată față eu propria lui casă.

„Și pildă îi va fi străduința dumneavoastră, de a 
avea pe lângă școală asemenea grădină, după cum 
vom vedea, la rând.

„Intru cât privește plantarea drumurilor și liniilor 
comunelor, arborii cei mai potriviți regiunii, sunt ne
greșit duzii... fără dude.

„Și, iată-ne, în legătură cu ei, că ajungem la creș
terea viermilor de mătase.

„Care din dumneavoastră nu’și amintește ce des- 
voltare luase în trecut îndeletnicirea aceasta’?

„Lasă că în fie-care căsnicie sătenească era din biel- 
șug borangieul alăturea cu inul și cu cânepa, dar se 
alcătuise comerț. întins de export, din care, fie-care 
căsnicie trăgea foloase bune...

„Nu vom cercetă cauzele disparițiunii comerțului a- 
cesta, dar ne putem miră că nu se mai poate prinde 
de obiceiuri, ca altă-dată.

„Să ne facem și din aceasta o datorie, ca să ne pu-
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tem înălță până la hărnicia trecutului, cu atât mai 
mult, că azi mijloacele de comunicațiune cu depărtă
rile sânt de-o nemai pomenită ușurință...

„Sânt multe în adevăr toate aceste îndeletniciri ce 
trebue să le legăm .de viața săteanului, dar timpul 
nu-i lipsește spre a le putea împlini cu rost și cu tra
gere de inimă.

-Repet dar că numai școala, prin practica celor cu 
putință pe lângă ea, și numai biserica prin îndemnul 
cuvântărilor ei, pot însemnă începutul și apoi să por
nească statornică înfiripare a tuturor îndeletnicirilor.

..Mă opresc aici, ca să urmez mâni înainte de amează 
cu școala și cu tovărășiile."

Nu însuflețiți de cuvinte care s’aprind și trec, ci de 
folosul real al învățăturii, ci de hărnicia care li-se des
fășura înaintea ochilor, învățătorii mulțămirăeu aplause 
călduroase tânărului sfătuitor.

Publicul ce fusese de față, plecă însă nu prea în
călzit...

Asemenea sfaturi nu-1 atingeau, nu-1 interesau, și 
învinovățiau pe Cosmin de lipsa de formă prin care 
le-ar fi putut face interesante și pentru el.

Plecă dar, publicul orășan, cu o simțire ce se ase
măna unei desamăgiri... El voise să și petreacă...

In dimineața zilei următoare, ceață deasă acope
rea pământul. Lumina era somnoroasă și posomorâtă, 
ca deșteptată după o noapte plină de visuri rele și de 
somn neîntrerupt,—și se uiia prin sura umezeală, cu 
fiori de frig și neplăcere, la noroiul subțire oare avea- 
sclipire întunecoasă pe pietrele ulițelor și pe tro
tuare.

Câtă deosebire intre ajun și astăzi I Ca Intre veselie 
și mâhnire. Și dela una până la alta, nu trece nici 
odată timp îndelungat.

învățătorii se îndreptară totuși cu grabă și bine o- 
dihniți, nerăbdători să asculte mai departe.
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In adâncul lor deja se prinsese răsadul celor auzite 
-și împrejuru-i cugetul săpase loc in care să se strângă 
alte învățături, după cum în jurul copacului sădit se 
.sapă loc pentru strânsul ploei.

Adunați eu toții, înainte de oră, își schimbau între 
-ei, cete-cete, părerile în privința celor ce statornicise 
■Cosmin și-și arătau cu viu graiu mulțumirea, întărind 
.adevărul lor și însemnătatea muticei.

Unii își exprimau teama de-a nu o putea împlini 
după dor din cauza multor împrejurări locale, dar apoi 
tot ei singuri se îmbărbătau.

Piedicile n’ar fi putut să le înfrângă voința: cel 
mult le-ar fi lungit timpul până să hotărască înce
putul.

Când se ivi Cosmin, îl îucopjurară cu vădite senine 
de dragoste.

Dintre orășeni, abia câți-va veniseră.
■ Voinea dela Novaci ceru cuvântul și voe dela Cos

min să recapituleze pe scurt cele spuse, ca legătura 
între ele și ce era să urmeze să fie mai proaspătă, și 
dovedi cu câtă inteligență își apropiase învățăturile 
tânărului propoveduitor.

Cosmin îi mulțumi pentru ideea bună ce avusese și 
începu apoi:

— Fraților, când avem în față mai multe drumuri 
care duc ]a acelaș loc, e firesc lucru să chibzuim o 
clipă, pe care să apucăm întâiu... Știm că pe ori-care 
din ele am pleca, am avea ceva de făcut; care însă 
•este mai scurt și de trebuință?

..Pentru cele ec urmărim, drumul cel mai scurt și 
mai dc trebuință, este să deșteptăm luarea aminte a 
sătenilor asupra unei cestiuni care va fi pentru ei o 
desrobire și un mijloc de a-i îndruma cu ușurință la 
toate celelalte îmbunătățiri...

„Gestiunea aceasta fruntașă este economia bănească 
din puținul bănesc ce au. Prin urmare, îndreptarea 
•către Casa de Economie a obștiei... către,, Banca po
porală".

„li înțelegeți însemnătatea: să-i deprindem a fi eco
nomi, să cunoască prețul adevărat al banului, și să-și
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•j Vezi „Tribunul Poporului".

tămână, de pildă.
.Dacă nu veți găsi

mână și mai ales cu bună-voință, cari să înțeleagă 
scopul,—veți merge de-a dreptul cu îndemnul către 
săteni, lămurindu-lc folosul și desrobirea de cămătărie 
sub toate formele, ori că pornește dela anume oameni 
interesați, ori că pornește dela proprietari și arendași.

„Chipul cum se alcătuiesc asemenea Case de eco
nomie, ii veți găsi în ..Cartea plugarului" de care v’am 
vorbit.

„îndemnul dumneavoastră față cu sătenii, va sta în 
sfătuiri de Duminecă și de sărbători.

„Eu, din parte-mi, vă voiu sta apoi în ajutor, ast
fel: yă voiu ruga să-mi arătați care comune mai apro
piate unele de altele s’ar putea strânge la un loc și 
vom alcătui prin urmare anume centre; apoi în anume 
zile, alese de dumneavoastră, veți avea câte un con
ferențiar ambulant. Pe acești conferențiari îi voiu cine
ma din Teleorman,—tineri într’adins formați în școala 
din Aricești, cărora le voiu da eu mijloace de drum 
și de traiu“.   . .

Le arătă ce era școala aceasta din Aricești *) și cum 
ajunseseră înșiși sătenii s’o fașă,—ceea ce stârni adânca 
admirațiune a tuturora,—apoi urma :

-Acești conferențiari, pe centre, acești tineri săteni 
plini dc însuflețirea scopului frumos ce urmărim, le 
vor grăi celor de-un neam cu el, amănunțit și după 
pilde in ființă, de nevoile și de isbânzile la care se 
ajunge prin voință și prin dragostea unii de alții.

deschidă ei singuri putința dc a se împrumuta cu do
bândă mică spre a-și împlini unele nevoi grabnice.

„Veți cerca în două chipuri: dacă se găsesc în lo
calitate proprietari bine-voitori, veți hotărî pe unul și 
pe doi, trei fruntași cu dare de mână, să alcătuiască 
banca în ce privește împrumuturile, iar pe săteni ii 
veți îndemna să-și pună economiile la această bancă, 
fiind că împrumut se va da numai acelora ce vor fi 
depus și vor urma să depună anume sumă, pe săp-

asemenea oameni cu dare de
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..Bucuria dumneavoastră se va arătă curând, cu cel 
întâiu semn de mulțumire al sătenilor încredințați ea 
le voiți mântuirea.

..In cuvântările dumneavoastră nu veți uita să le 
deschideți mai bine ochii și asupra școalei.

..Nopțile de iarnă sânt lungi, zilele de sărbători, 
din cele-lalte anotimpuri, sânt potrivite pentru altă 
îndeletnicire.

..Prin copii, am spus că se poate face începutul.
-Ii aveți în școală, aveți o înrâurire puternică asu- 

pră-le.
.,Veți orândui, atât pentru băeți, cât și pentru fete 

cursuri anume pe care nu le puțeți face în școală; — 
iarna cuvântări și convorbiri cu ei, spre a li se da cdu- 
cațiunea inimii; in cele-l alte anotimpuri lucrări de 
practică agricolă și de grădinărit".

După cele lămuri pe larg în ce chip să facă aces
tea, arătându-le cum s’au făcut și se fac la Brăhășești,— 
urmă :

„O parte grea a practicei agricole stă în cestiunea 
că. mulți din dumneavoastră nu ați avut cum s’o do- 
b ândiți...

..Se ușurează insă pe de-oparte prin faptul căsân- 
tcți înzestrați cu darul observațiunii și cătrăiți intr’un 
mediu agricol,— pe de altă parte prin faptul că puteți 
citi cum să vă puteți aplica.

..Afară de „Cartea plugarului" sânt acum multe lu
crări de seamă ale câtor-va tineri agronomi din ser
viciul Ministerului Domeniilor și al Domeniilor Coroa
nei... Și sânt atât de bine Întocmite, că inteligența dum
neavoastră încălzită de voință, fără nici o încordare, 
fără nici o cheltuire de. timp îndelungat, va dobîndi, 
cunoștința și o va aplica.

-A doua parte și cea mai grea, este cestiunea lo
cului pe care să faceți practica.

„Pentru ca să treceți peste greutatea aceasta, ar tre
bui să arendați câteva pogoane de pe la proprietari. 
Insă nu aveți mijloace.

„Până să se poată găsi alt mijloc, până să ajungem 
a interesă Autoritatea superioară îndrept de-a da
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concursul ei, vii autorizez fraților, să găsiți de la 
cine să arendați pentru practica agricolă, în apropiere 
de școală, Un hectar.

..In anul întâia, voiu plăti cu arenda; dc aci inainte, 
veți putea-o plăti flecare, din ce veți produce pe acest 
hectar.

.Un hectar de loc, nu este întindere mare, însă cu 
chibzuință se poate face mult pe el.

.Școlarii se vor deprinde cu munca sistematică și 
împreună cu cursurile de seară iși vor îndeplini edu- 
cațiunea și instrucțiunea.

.Și apoi, după ce vor termina școala oficială, vor 
rămânea încă în școala de adulți, după cum v’am a- 
rătat.

..Acești școlari vor fi la etatea lor, acum mai înain
tată, imbolditori hotărâți pe lângă părinți, asupra că
rora deja va fi început înrâurirea conferențiarilor și a 
cuvântărilor dumneavoastră.

-Astfel veți ajunge la cestiunea cea mai mare, a to
vărășiilor,—pentru care cea dintâiu, Casa de Economie, 
Ic-a dat deja sătenilor noțiunea bine-făcătoare.

-Casa de Economic, după cel mult trei ani de zile 
le va da putința să se întovărășească pentru cultura 
țarinilor și pentru desfacerea în comun a producțiunii.

Aci, le lămuri in ce chip au făcut tovărășia, cei din 
Brâhășești și modul funcționării în privința desfacerii 
producțiunii.

Era atât de vădit folosul, că chipurile învățătorilor 
stăteau zâmbitoare și ca un freamăt trecea în răstim
puri, prin sală, fiorul obștesc de mulțumire și de plă
cerea de-a se vedea mai de grabă puși pe lucru.

Privirile le seînteiau, în întâlnirea unora cu altele, 
spre a’și arătă deoparte dragostea de muncă și a se 
îndreptă apoi plini de admirațiunc către omtd care le 
da toate mijloacele de luptă.

— N’am spus tot, și nici nu se poate spune încă, 
fraților, urmă Cosmin. Ne vom mai întâlni însă, și de 
astă dată voiu avea mulțumirea să viu însumi la dum
neavoastră, în centrele ce vom stabili după amează. 
Treptat cu înaintarea pe cale a propășirii care ni-i vi-
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sul de aur, vom avea de discutat împreună multe lu
cruri privitoare la ce se va putea face în fiecare lo
calitate, potrivit trebuinților; iar după un șir de ani 
cred cu tărie, să putem statornici tovărășia generală- 
a comunelor prin care județul să poată fi o putere de 
ordine și de producțiune sistematizată, vrednică de ad- 
mirațiune.

întreit șir de aplause primi această încheere. Ridi- 
eându-se în picioare, învățători și preoți, îl salutară pe 
Cosmin cu strigări entusiaste.

Iar o rază de lumină se furișă din lupta soarelui cu 
norii ridicați fâșii-fâșii, ca să dea acestei însuflețiri 
omenești sfințire sărbătorească.

După amează, aceeași lipsă de interes, din partea 
orășenilor.

Pe o bancă, din fundul sălci, colonelul Borneanu, 
doamna Seimeanu, Ana și Emilia, un locotenent.

Emilia venise, fiindcă văzuse pe Ana că ținea să 
vie ; locotenentul venise, fiindcă venise Emilia Zaban.

Colonelului îi plăcea și urmărea cu luare aminte ce 
voia Cosmin și însuflețirea de bine vestitoare a învă
țătorilor.

D-na Seimeanu punea oare-care interes; însă ade
văratul imbold al venirii sale era să vadă pe Mateiu. 
Dintr’un simțimânt de mândrie părintească, ar fi voit 
să audă și pe Mateiu grăind.

Ana... ea venia de dragul lui Nieu, însăîn fața'ees- 
tiunei, cu totul nouă pentru ea, a îmbunătățirii soar- 

. tei sătenilor, își dădu seama nu fără puțină surprin
dere că înțelegea Gestiunea.

înaintea ochilor ei se desfășura priveliștea minunată 
a aetivităței și a isbândei; simțea că o încălzește în
suflețirea acestei mulțimi sincere și doritoare de luptă 
și parcă și-ar fi luat și ea avânt spre a se face folo
sitoare, spre a’și cuprinde viața într’asemcnea ideal-

Era femee însă... Trăia la oraș într’un cerc nelu- 
minos, mărginită la deșărtăciunile unei vieți liniștite.



241

16

Pe care altele dintre ținerile femei, din societatea 
Jiului, le-ar fi găsit gata să întreprindă ceva folositor ?

Și ce anume ar fi putut apoi să întreprindă?
Se simțea cu voință, cu dor de muncă; dar se vedea, 

cu mâhnire, că nu avea cunoștinți...
Din întregul program de lucru desfășurat de Cosmin, 

își bătuse capul, o bună parte din noaptea ce trecuse, 
ea să potrivească ceva și pentru oraș...

Par’că întrevăzuse ceva, dar încă nu i se limpe
zise în cuget...

Dacă ar fi destăinuit dorința ei... cui ? lui Cosmin ? 
lui Mateiu? Mai degrabă par’că lui Mateiu...

Și el știa multe ; era doar elevul lui Cosmin. Da, 
el putea să-i dea direcțiune...

In dimineața aceea, cum ar fi voit să nu lipsească 
dela adunare I Insă pe d-na Seimeanu nu o afla dis
pusă și pe mumă-sa nici vorbă putea fi s’o înduplece 
să meargă...

Dup’amează eată avusese mulțămirea de a se vedea 
iarăși in acest aer care-i plăcea și-i da sensațiuni de 
bărbăție.

îndată ce ședința se deschise, în timp ce mulțimea 
așteptă în tăcere, abia șoptitoare din când în când,—pe 
mica scenă, Cosmin, Ganea, Bădilă, Dănicuță, Petre- 
seu, Voinea și Rîureanu, cercetară pe harta județului 
comunele, și întocmiră centrele.

Apoi, Bădilă dădu cetire listei, pe care o mai în
dreptară după sfaturile învățătorilor din anume loca
lități.

Așa se statornici deocamdată treizeci și șeapte de 
centre, — douăzeci și două in regiunea colinelor și 
cincisprezece în regiunea câmpului.

Riureanu-Bumbești ceru cuvântul:
— Fraților, începu a cuvântă, in fața mărețului pro

gram de luptă ce ni s’a așezat cu deosebită pricepere, 
e firesc, cred, să ne punem o întrebare:

„Noi ne cunoaștem bine hotărâți să muncim; cu
cernicii preoți, nu ne îndoim, că se vor uni eu noi și 
că vor fi tot atât, de stăruitori.
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„Fată însă cu a noastră tovărășie, vom avea auto
ritatea constituită, a primăriilor, cu întreg aparatul ei ?

:.Primarii și notarii, sânt precum îi avem astăzi și 
nu-i putem avea altfel.

„Legiuitorul le-a dat o putere, însă fără doar și 
poate nu s’a gândit că acești executori își vor îndrep
ta-o pe căi greșite, cu voință, ori din nepricepere.

Mai întâiu de toate, în loc să avem într’ânșii să
teni, cu grijă de căsnicia consătenilor lor, îi avem cu 
căciulcle însemnate de-o coloare politică... Ii avem 
oameni de partid fără să aibă cunoștința rotărioi po
litice constituționale. Ii avem insultători de discordie 
pe șubreda temelie a politicei de interese personale 
și gata oricând să ție nestins focul vrăjmășiei între 
taberile ce au putut alcătui.

..Avem dar politica, la țară, cu toate meșteșugăriile 
dela oraș. La oraș ce] puțin e și învățătura; pe când 
la țară asemenea stare este cu mult mai periculoasă, 
căci oamenii sânt fără carte, fără cunoștința nevoilor lor.

..Primarul și notarul, ori se fac tovarăși ca să ție 
de păr pe unii și să exploateze pe alții; ori nu se pot 
ajunge eu învoiala, dacă și unul și altul sânt prea 
țanțoși, sânt cu interese prea vădit depărtate, și atunci 
o duc într’o luptă necurmată de a se răsturna, iar în 
lupta dintre ei târăsc și pe anume fruntași. Astfel, 
comuna ajunge a fi viespar de intrigi...

-Și sătenii dau mereu cu capul în jos pe cale, invâr- 
tindu-se neputincioși, în apucăturile vechi, pătimind 
și necunoscând de unde și cum le vin patimile.

„In ce chip dar vor privi și vor primi acești mici 
tirani ai vieței noastre dela țară, mișcarea noastră 
pentru desrobirea cea nouă?

„Nu mă voiu amăgi pe mine însii-mi ca să-mi as
cund că ne vor întâmpină cu ochi răi.

„Eată întâia piedică de care ne vom lovi eu sdruncin.
„Negreșit că din vădirea acestei piedici, nu va curge 

pentru noi deseuragiarea. E de trebuință insă să ne 
întrebăm cum am putea face ca să prindem în cercul 
nostru de voință, tocmai pe acești nesocotitori ai noștri ?

„Deja numai în Împlinirea atribuțiunilor noastre de
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învățători și am avut ocaziuni triste când ne-am lovit 
de încăpățânarea lor voită.

..Ce va fi acum, când vom avea de pregătit sufletele 
pentru o față nouă de lucruri ?

„Va trebui să ne facem aliații unei părți de săteni, 
ca prin mijlocul acesta să așezăm o cumpănire mo
mentană '?

„Va trebui să începem prin a avea partizani info- 
cați dar și vrăjmași înfocați ?

„Calea aceasta nu aș crede-o nemerită, căci vrăj
mășia ține pe loc un pas, chiar dacă va fi s’o biruim 
mai la urmă.

..Drumul drept este mai de ales. Să începem a vorbi 
tuturora: să nu luăm seama, pe văzute, vrăjmășiilor 
mai ascunse ori mai fățișe și să căutăm a îngloba pe 
nesimțite, eu vorba blândă dar înrâuritoare, la fapta 
noastră și pe mieii noștri stăpânitori...

„Ne va trebui energie îndoită, fără doar și poate ; 
răbdare de granit, dacă o pot nunii așa, -și erte-ni-se 
mijlocul puțin cinstit, ne va trebui poate chiar o țâră 
de vicleșug, ce ni-1 va insufla firea stăpânitorilor și 
împrejurările în care ei se vor pune față cu noi.

„Vorba este, că atât cuvântările noastre cât și vi
cleșugul al căruia fel nu-1 pot statornici pentru toți 
tot unul, — vor căuta să fie înțelepte și totdeauna la 
locul lor...

„Să nu amintim nici odată de politică, odată ce nu 
sântem și nu putem fi cândva oamenii săi; să ne fa
cem că nici nu-i cunoaștem ființa în jurul nostru; 
să-i ademenim și să ni-i apropiam pe toți pe singurul 
loc deschis și curat: al mândreței operei noastre; să 
le arătăm mântuirea și să-i ducem la ea...

„Cea dintâiu ușurare o aflăm în sacrificiul ce face 
iubitul nostru învățător Cosmin, care ne dă putința 
de a avea locuri de experimentare.

„Terminând, îl rog să bine-voiască a primi căldu
roasa noastră mulțămire și încă odată încredințarea 
că ne vom sili din răsputeri să ne facem vrednici de 
fapta sa mare, de patriotica sa străduință1’.

Un ropot de aplause răspunse acestei cuvântări
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scurte și privirile aprinse, înrourate, se îndreptară spre- 
Cosmin, emoționat și sfios.

— Fraților, începu el, după câte-va clipe," âl nostru 
frate de la Bumbești, ’mi-a ghicit gândul când a des
chis vorba de comună.

„ Arătându-i starea de acuma, 'mi-a ușurat sarcina; 
îmi însușesc, cu voea dumisale, descrirea ce ne-a dat, 
și constat împreună cu domnia-sa că așa este, din 
nenorocire...

jNe-am depărtat, la alcătuirea acestei puteri, de în
semnătatea ei reală și de folosul ce trebuia să-l aducă ; 
am lăsat eu voință par’că, de-o-parte, în negura ui
tării, o formă care a fost la noi înainte de a fi fost 
organizate orașele, înainte de a fi fos t organizat în
suși Statul.

Pe la 183'2, înainte de ..Regulamentul organic", era 
comuna rurală, eu totul independentă, cu totul auto
nomă,—o'grupare reală și de fapt. Singure comunele 
rurale înfățișau adevărata țară, și li se zicea „sate"-

,.Sătenii alegeau dintre dânșii trei, cinci sau șapte 
fruntași, cărora le ziceau „deputați" și aceștia alcătuiau 
autoritatea locală.

.,0 parte din acești deputați judecau pe săteni și li 
se zicea: jurați: altă parte strângeau dările, și li se 
zicea : cutieri.

De altmintrelea toate funcțiunile satului se ocupau 
prin alegeri, pe timp de cinci ani.

„Chipul in care cutierii adunau dările era ciula, a- 
deeă, deputății primiau porunca ce sumă avea să dea 
satul lor, și atunci făceau împărțirea sumei pe cape
tele de vite ale satului.

„Bătrânii satului erau altă autoritate, cu caracter 
moral.' Ei hotărau în ce privia căsătoriile, învoirile 
de clacă, pricinile plugărești, așezarea dăjdiilor și fă
ceau pe judecătorii  ̂acelora ce făptuiau lucruri ruși
noase.

„Tot pe acești bătrâni ai satelor îi întrebau autori
tățile orășenești pentru ori-ce orânduire de județ și 
de Stat.
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„Preotul era de drept Președinte al sfatului bătrâ
nilor, când aceștia judecau vinovățiile rușinoase.

„Satul.se înființa in jurul biserieei socotită ca semn 
al neatârnării ; satul era dar persoană morală și e- 
noria, unitate, temelia satului. El se administra după 
obiceiului, pământului iar legea scrisă era pravila, un 
fel de Constituție, un cod după care urma să se câr
muiască.

..Pe peceți, satele din Moldova aveau capul de zim- 
■ brii ; cele din Muntenia și din Oltenia vulturii.

„Cel mai bătrân din sat, era capul deputaților și el 
președea sfatul lor.

„Intru cât privea pământul, acela pe care se înte- 
meia satul, îi venia de drept proprietate, și numai 
Divanul Domnesc putea să’l desmoștenească când in
teresul obștesc ar ii cerut-o.

.Obștea satului însemna întregul locuitorilor unui sat 
și această obște judeca daraverile ce se iveau ca pri
cini între familiile răzășești.

„Prin urmare caracter republican aveau satele ; 
erau autonome și cu drepturi bine statornicite la pă
mânt, la pădure, la pășunat...

„Ca îndatoriri față cu Statul, în afară de cislă, sa
tul era obligat să dea doi sau trei ostași.

„Era ciudat felul cum se obicinuia pentru recruta
re ; ii prindeau cu funia, pe viitorii ostași, și legați 
ii dădeau zapciului.

,.Pe vreme de răsboiu satul dădea oameni, al cărora 
număr varia după împrejurări ; satul le purta chel- 
tuelile celor trebuincioase cât timp ținea răsboiul.

-Dacă ostașii se însemnau prin anume fapte vite
jești de seamă, Domnitorul, Vodă, dăruia satului câte 
o moșie în semn de răsplată.

-Astfel ajungeau unele sate să aibă anume privi
legii domnești, ca înființare de mori, cârciumi, spre a 
se bucura de venitul acestora.

-Mai toate satele erau de răzăși. Din aceștia alegeau 
stăpânitorii pe căpitanii oștilor; din aceștia a pornit boe- 
rimea adevărată pământească care a umplut pagini în
tregi din Istoria Patriei eu fapte mari neîntrecute.

%25e2%2580%259eSatul.se
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„Banul Mihalcea, Baba Novac, Aprodul Purice, Ca- 
lomfirescu, Aprozii Arbore și Movilă co ierau alt de
cât răzăși rurali ?

..Boerimea neaoșă care a alcătuit în mare parte 
Divanurile Țării, de unde pornise, dacă nu de la sate ’

„Istorici ca Brezoianu, Dionisie Fotino, Deca, Ni- 
culcea, Cantemir și alții dovedesc aceasta cu docu
mente ce nu se pot înlătura nici odată.

„Ca o din urmă trăsură caracteristică, satele fiind 
autonome, erau federate între ele. Numele de: co
mună li s’a dat mai târziu, tocmai la 1864, din tim
pul lui Cuza Vodă, marele Domn al României con
timporane.

„După 1832 Regulamentul Organic a mai restrâns 
drepturile satelor... .Era intâea lovitură ce li se dă.

„Totuși, de atunci datează o îmbunătățire și anume: 
alinierea. Casele au început să se orânduească la li
nie și cătunele să se strângă lângă sat.

„Nu știu dacă am isbutit, fraților, să dau cu lim
pezime icoana reală a ce era satul odinioară.

„E de mirat însă cum dacă am avut un lucru, a 
putut să vie un timp când acest luciu să se înjo
sească intr’atăt până săisepeardă în întregime ființa' 
reală ?

„Căci, nu ne putem amăgi că, așa cunreste, comuna 
de azi a ajuns numai o închipuire.

,,Am mai înțelege ca străinii ce ne împresurau din 
toate părțile să fi voit asemenea scădere ce le con- 
venia, fiindcă hrăniau gânduri de dominațiune. Căr- 
muitori absoluți, ar fi voit o provincie supusă, adân- . 
cită în întunecimea nepriceperei și a robiei, in care 
nimănuia nu-i este permis a judeca și a fi liber.

„Dar românii noștri trecuseră prin revoluțiune și 
înălțaseră steagul principiilor celor mai liberale; cum 
de au putut ei ajunge la o concepțiune atât de falșă 
a libertății ?

„Trebue să ne dăm bine seama, fraților, de toate 
împrejurările și de oamenii diferitelor epoci.

„Revoluțiunea au făcut-o unii, marii patrioți ai
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am-regenerării naționale,—aceia cari au avut numai 
bițiunea nobilă de a ridica Patria...

„Au fost ca o bucată mare de aur care s’a topit în 
fapte vrednice de admirațiunea urmașilor.

„Topirea aceasta a scos însă la iveală pe aceia ce nu 
fuseseră aur, de și putuseră să se amestece cu aurul.

„Aceștia erau ambițioșii de a lucra pentru ei în 
numele ideei trecute și al visurilor naționale din viitor.

„Acestora le datorăm restrângerea libertăței înflo
ritoare a satelor.

„In loc de satul care trăia prin sine însuși, cuve
niturile lui proprii, cu dreptul de creditor și debitor, 
singur răspunzător de actele lui, — ne-a dat comuna 
de astăzi, răpind moșiile din mâna rezășilor, impu- 
nându-i claca silită, luându-i neatârnarea iar locui
torilor lui libertatea, impunându-le bariere și lovindu-i 
cu impozite grele de tot felul.

„Au făcut-o umilită, o biată împărțire abstractă, o 
minciună ca viață de căsnicie obștească, o luare în 
râs ca creștere cetățenească, un cuib de apăsare, de 
corupțiune și de jaf pentru agenții partidelor politice.

„Ce e primarul de azi, dacă nu sluga plecată a 
Statului, rău făcătorul comunei, mai totdeauna unealtă 
politică a celor de la oraș, și cumătrul proprietarilor 
și arendașilor exploatatori ai pământului și ai bra
țelor ?

„Ce e notarul, de cât funcționar fără ființă legală, 
Iară răspundere prin urmare, fără chezășie dar și to
tuși unealtă de cârmuire comunală ?

„Ce sânt consilierii, de cât niște vătășei gratuiți, 
pentru cari vrednicia de consilieri este sarcină de care 
s’ar scăpa bucuros ? .

„Budgetul comunal e impus de sus, — alcătuit cu 
sume prea mari ]a venituri, cu cheltueli caii cresc 
mereu, iar din partea cea mai sigură din venituri 
răpește Statul o treime și județul alta.

,Ce este închipuita alegere comunală de cât o ro- 
tărie meșteșugită după alegerile de la oraș, plină de 
toate înrâuririle și de toate pornirile pătimașe ale vrăj
mășiei politicești de la oraș ?
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„Cu drept dar s’a întrebat fratele Râureanu-Bum- 
bești, plin de grijă, ce va avea de întâmpinat miș
carea noastră față cu starea aceasta ?

„In parte a răspuns când ne-a vorbit că răbdarea, 
blândețea, energia vor fi mijloacele pe calea ce duce 
la isbândă.

„Da, aceste mijloace mi se par și mie cele mai 
temeinice.

„Să nu uităm un lucru apoi, ca chestiune de tărâm 
pe care să seamănă sămânța învietoare : bumd simț ; a- 
cesta zace în adâncul fiecărui sătean; cu însușirea a- 
ceasta, fraților, de câte ori nu fam văzut că trece peste 
o patimă și că vede și înțelege drept ?

„Dacă nu ne-am bizui pe această însușire caracte
ristică, negreșit că lupta aș considera-o deșeartă, ori 
i-aș da cel puțin timp foarte îndelungat și o isbândă 
pusă în cumpăna îndoelei și atunci.

„Acest bun simț, ce’l pot pot numi național,.— de 
oarece sătenii sânt națiunea, — ii va strânge în jurul 
dumneavoastră eu încetul, dar sigur.

„Uneltele oficiale se vor sbuciuma negreșit, vor 
rupe din ceata cea mare pe șovăitori, dar ceata va 
rămânea mare și fără ei, iar inițiativa particulară își 
va ține mersul fără ajutorul oficialilor, dar și fără o 
știrbitură serioasă a rândurilor bine-cugetătoare, din 
partea celor oficiali.

„Știți apoi care va fi urma ce totdeauna alege ?
„Acești oficiali vor rămânea numai cu calitatea acea

sta, de vreme ce trebue să fie un primar, un notar 
și consilieri.

„Dar obștia va ajunge să-i aleagă în chip liber prin 
adevărată alegere potrivită intereselor ei bine câr
muite și ei vor fi oamenii acestor interese, carc-ivor 
privi și pe ei.

„Tovărășiile vor fi hotărât schimbarea firilor; așa 
că, chiar în rotăria administrativă falșificată, de a- 
cum, ei vor fi păzitorii adevăratei rândueli și luptători 
curați și buni împreună cu toți ceilalți.

„V’am dat în de ajuns pildă cu comunele din Te
leorman și cu Brăhășeștii de la noi ; cum dar v’ați
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cu co ri

mai teme că ați avea de luptat prea îndelungat timp 
împotriva oficialilor așa cum sânt astăzi ?

„Tovărășiile, —■ căci în chip preursit viu earăși la 
ele,— va aduce alt bun. Ele vor fi înlăturat cu totul 
legea rea a tocmelelor agricole, de care apoi nici nu va 
mai fi nevoe.

„Comitetele tovărășiilor vor intra de-a dreptul în 
vorbă cu proprietarii și cu arendașii și vor statornici 
învoelile, după localități și după felul muncii.

„Guvernul, ori care va fi el, va avea numai să le- 
giuească ființa acestor tovărășii și să chezășească ac
tivitatea lor, și această legiuire se va face, când to
vărășiile se vor generaliza, căci o va cere timpul, și 
desvoltarca lor neîndoioasă.

„Guvernul, ori care ar fi el, va legiui ființa bănci
lor, spre a le feri de lovituri neprevăzute ; spre a le 
da chezășia Statului, spre a le da statornicirea legală.

„Și eată că prin moralizarea obiceiurilor sătenești, 
și eată că prin ridicarea economică a sătenilor, va 
veni de la sine și ridicarea comunei la treapta ce i se 
cuvine în rotăria politică și socială a Tării...

„Tot de jos dar, de la noi, trebue să pornească cu
rentul, iar cei de sus vor avea numai să legiuiască, 
și vor ajunge să legiuiască drept, potrivit obiceiurilor 
care sânt legea firească ce se impune în liniște dar 
cu tărie și fără întoarcere înapoi.

„De va fi o întoarcere, va fi dar numai la starea 
de autonomie din vechime și de astă dată temeinică 
și pentru totdeauna.

„înainte dar, fraților iubiți, cu fruntea sus, cu în
credere in puterea dumneavoastră de sacrificiu și de 
muncă, cu credința în Dumnezeu și in Biserica noa
stră creștină ortodoxă, care a fost pururea națională, 
patriotică și liberală.

„Și dați’mi voe să vă aduc din suflet mulțumiri 
pentru graba cu care ați răspuns chemării unui ne
cunoscut, pentru graba cu care v’ați dat seama de 
măreția ideei; pentru curajul și dragostea cu care v’ați 
hotărât să luptați".

Ar putea spune cineva din viu graiu ori



250

erau

cerea să

să nu aibă.

cu credință că vorbia
Daniil Roșu ceru cuvântul și grăi în numele celor 

cincisprezece învățători Doljeni, cu credință că vorbia 
in numele tuturora din județul lui.

Cuvântarea ii fu ecoul faptelor de aci în inima 
Doljului, însuflețită și înălțătoare cuvântare ce înrâuri 
până la lacrimi.

El ceru la urmă lui Cosmin să se arate și în Dolj 
când va crede momentul potrivit, și promise că va 
lucra până atunci ca să pregătească tărâmul.

Soreanu, revizorul școlar, care până atunci numai . 
ascultase, luâ cuvântul și încuragiâ încă odată pe în
vățători, vestind că primise de la, minister ordin cir- . 
cular în care se cuprindeau dispozițiuni în privința ' - 
grădinilor de pe lângă școale și a băncilor poporale...

— Cum vedeți, termină dânsul, începe paralel cu 
inițiativa particulară, și o acțiune de sus, de la gu
vern, îmbucurătoare și dăruitoare de speranțe că iz
bânda nu va întârzia. In asemenea împrejurări de o 
potrivă de bine venite, nu putem de cât să ne feli
cităm și să ne urăm hărnicie fără preget.

Se hotărâ apoi cea din urmă ședință a doua zi de 
dimineață, ea rămas bun a adunării.

deiul cel mai maestru înfățișarea acestei mulțimi in 
aceste momente ?

Nu era însuflețirea unui val de oameni pe caro in
conștient il răpește și’l duce la vale puterea înnălți- 
milor de unde ’și ia isvorul.

Era însuflețirea valului de oameni ce singuri, intr’o 
înfrățire de-o clipă, își iau avânt pe loc știut, de la 
înălțimele ideei către un loc si mai înalt, pe ale că
ruia culmi luminoase strălucește răsăritul faptelor mă
rețe.

In pornirea acestui val aplauzele erau răsunetul 
mișcării: în privirile acestei mulțimi era sclipirea dra
gostei de muncă, era lumina energiei care cerea să 
se reverse și să cuprindă, să se cheltuiască și sleire-
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V

Jn acea seară învățătorii se strânseră in sala □Tea
trului Milescu" numai între ei, spre a vorbi despre- 
muzica populară, a cântă, a petrece frățește, a’și în
tipări mai adânc in minte mulțămirea de pe urmaa- 
ccstei frumoase adunări din Tg.-Jiu.

In timpul acesta încăperile locuință colonelului Bor- 
neanu strălueiau de lumină: da un ccaiu în onoarea 
lui Nicu Cosmin.

Dintre învățători poftise numai pe Dănicuță, pe- 
Petrescu - Topești, pe Voinea-Novaci, pe Rîureanu- 
Bumbești și pe Daniil Roșu din Dolj, carpi fuseseră 
prczintați mai d’aproape.

„Simplu ceaiu" vestise colonelul, fără nici o pre- 
tențiune... Totuși poftiții săi veniră învestmântați săr
bătorește, mai ales cucoanele.

Era curată pregătire de bal... și dorul de danț 
eră în privirile acestora, îndreptate către tinerii ofițeri 
singurii dispuși tot deauna, mai mult de cât civilii,, 
pentru asemenea petrecere.

Era insă un program la mijloc, orânduit de colo
nelul, bun muzicant, in înțelegere cu Nicu Cosmin, și 
vând-nevrând cucoanele trebuită să’l primiască cir 
zâmbetul pe buze.

Emilia Zaban se bucură chip de reputațiunea unei 
’ pianiste de seamă și se lăsă a fi mult rugată până 

ce se induplecă, cu modestie exagerată, a execută bu
cata de deschidere : „o berceusă~.

Felul ei de a purtă degetele pe clape eră afectat, 
dar nu’i lipsia aplicațiunea.

Nicu, în picioare lângă ea, întorcea paginele, în a- 
titudinea celui care iși face o datorie de politețe...

Felul execuțiunii nu’l putea încălzi, și fiindcă eră 
intr’un salon, departe acum de obicinuitele preocu
pări, ochii lui vedeau alt salon, departe de aci, și în 
locul îngâmfatei ființi de lângă el, strălucitoarea ivire 
a luliei Lemenyi...

W
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Privirile lui arătau în adevăr absența lui sufle
tească, pentru acela care s’ar fi uitat de aproape la 

■ dânsul...
Puțini, foarte puțini însă ascultau muzica și se o- 

cupau de persoanele de la piano...
Tinerii eurteniau cucoanele și domnișoarele; băr

bații vorbiau de adunarea învățătorilor, împreună cu 
cei de față dintre ei...

Ba într’una din încăperile vecine se așezaseră vr’o 
două mese pentru cărți... nelipsitele, fatalele, ispiti
toarele cărți de joc !

O singură ființă, Ana Troicea? gătită mai simplu 
de cât toate, mai ditigălașă de cât toate, mai ales 
prin lipsa de cochetărie și de voință de a părea, nu 
se împărtășia încă cu nimic din felul de a petrece, al 
societății.

Aproape se ascunsese după mumă-sa care, lua 
seama tuturor, cu vădită curiositate, și din acel colț 

, își îndreptă privirile, ca pierdute într’un vis, către 
piano. ♦

Ascultă poate ; negreșit însă că urmăria și fie ce 
.mișcare a lui Cosmin...

Ea numai, ghieia că tânărul, ca și dânsa, erau de 
față trupește, dar cu sufletul prins aiurea...

Cel puțin obiectul scump al privirii și al gânduri
lor ei se află tot aci... Dar pentru el, unde eră oare 
ținta depărtatelor gândiri ?

Cu acel presimțimânt care nu amăgește nici odată 
inima femeei ce mai ales iubește, bănuia, plină de 
tristețe, că Nieu Cosmin iubia de sigur.

Altmintrelea, ce l’ar fi putut izola atât de mult de 
mediul acesta?

Firește că acelaș lucru care o izola pe dânsa...
Care eră fericita ființă ee-i putuse plăcea? Cine 

eră ființa deosebită, care-i furase inima și în schimb îi 
• dăduse pe a ei, și negreșit că ’i-o dăduse cu împăti

mite ?
Pe lângă tristețea firească caracterului ei simțitor, 

se ridica insă pornirea altruistă a unei dulci mulță- 
miri că el putea fi fericit.
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Iși da seama că ea era prea simplă pentru el, prea ■ 
puțin deosebită intelectualicește și fisieește, de mediul 
in care o întâlnise, prea departe de acele ființi unice 
care pot sta alăturea cu oameni de prețul lui Cosmin.

Și’n sufletul ei se hotăra din ce în ce mai mult să 
nu se mai gândească la visul ci; să poarte lui Nicu 
numai simțimânt frățesc, să nu și’l amintească decât 
ca prieten de a căruia atențiune delicată pentru ea 
se va mândri în orele de gândire la dânsul.

Din atingerea, cu dânsul era mulțumită că româ
nea c’un dor : a se face folositoare semenelor ei... Și 
aflase calea pe care să purceadă... pe când se întor
cea, în acea seară chiar, de la adunarea învățătorilor.

Atât voia numai, să ceară sfat lui Bădilă, cum să 
procedeze.

Aplauzele de politețe care acoperiră finitul execu- 
țiunii o deșteptară din gândurile ei...

Emilia, cu privirile țintă în ochii lui Cosmin, aș
tepta, cerea cu stăruință cuvântul lui de laudă...

Și ea îl vedu cum îi vorbește Emiliei cu perfecta 
cumpănire a politeței și o văzu pe Emilia cum prefă
cea sfioșia modestiei și cum voia să’l oprească pe 
lângă ea in vorbă.

S’o fi iubit pe Emilia '? da, simți numai decât că 
ar fi durut-o adânc această alegere și .mai nepotri
vită de cât dacă ar ii ales-o pe dânsa...

N’ar fi fost însă eu putință. Nicu ar fi dovedit lipsă 
de pătrundere și de așa lipsă nu putea fi bănuit.

Colonelul îl scăpă pe Nicu de atitudinea stăruitoa
re a Emiliei, căreea el nu s’ar fi putut impotrivi, ca 
om bine crescut.

— Am vioara gata, scumpe domnule Cosmin, îi 
zise Borneanu... — Doamnelor și domnilor, se adresă 
apoi, — d-nul Cosmin vă va face o surprindere plă
cută și neașteptată. D-sa e un virtuos ai vioarei...

Negreșit că toți se dispuseră a asculta cu adevă
rat, în fața acestei invitațiuni de a dreptul...

Colonelul Însuși se așeză la piano spre a’l însoți 
pe Nicu în execuțiune, și ..sonata Kreutzer” se înfi
ripă pe coardele vioarei, cu neîntrecută măestrie, ceea
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ce, în adevăr surprinse pe câți-va cunoscători, impu
nând și celor ce nu prea trăiau eu muzica.

Acestei bucăți, urma imediat ..la rlanse rles sortiim* 
de Paganini, de-o greutate și de o frumușețe artistică 
tipică.

învățătorii de față, aveau ocasiunea să descopere 
în tânărul povățuitor și pe artistul pasionat, sigur de 
mâna lui, împătimit de frumusețea artei.

Ana, cu fața luminoasă de zâmbete, era cu sufle
tul la el, cutremurată de tresăririle de voluptate ce 
le dă celor aleși, variata expresiune a artei.

Ea cânta cu inimă, dar fără perfecțiunea cunoștin
țelor tehnice ; îi era însă dragă muzica, o înțelegea 
și o doria, în toată măestria execuțiunei, ceea ce rar 
i se întâmpla.

Emilia, în câteva pauze scurte încercase să apla
ude, spre a fi văzută de executant; însă nimeni nu 
o urmase și încetase numai decât, întru câtva ruși
nată, intru câtva necăjită și adresând asistenților, in 
gând, cuvântul de: proști !...

După ce se termină bucata, colonelul strânse cu 
căldură mâna lui Nicu... și ceilalți veniră să’l felicite 
și să-i mulțumiască.

Emilia căuta și de astădată să’l prindă de vorbă, 
hotărâtă să’l silească a-i spune că o place... Ea, din 
parte-i, ’i-ar fi și destăinuit că răspunde simțimân- 
tului lui...

Prefectul însă îl luâ de oparte ca să-i comunice că 
județul și comuna pregătiseră pentru a doua zi, la 
prânz, un banchet, învățătorilor.

De aci se începu danțul,—un valț și un cadril,—după 
care muzica avea să urmeze.

Nicu descoperi atunci pe dulcea Ana Troicea, în 
-ascunzătoarea ei, și se apropia de dânsa...

Ce fericită fu că Nicu voise a danța întâi cu ea...
Emilia, eu toate că era în vârtejul vaițului, văzu 

și nu se simți la îndemână. Ceru cavalerului să o 
conducă la loc și așteptă pe Nicu să lase pe Ana, 
ca să-i urmeze.

Dar Cosmin invită pe D-na Borneanu.
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sinceritatea acestui simțimânt

i se lăsaseră umbrele invidiei 
și pe frunte ușoara încrețitură a necazului...

La cadril iarăși nu avu parte de Nicu și de astă 
•dată își închipui că el într’adins o oeolia, nu ea s’o 
contrarieze, dar ca, prin indiferență, s’o apropie de el.

— Așa ți-e jocul ? își zise îngâmfata, lasă că știu și 
eu să fac pe indiferenta, și vei alerga d-ta, domnișo- 
nile, după mine.

Tocmai mai târziu își făcu și față cu ea datoria de 
cavaler.

Ori cât însă îl provocă, de altmintrelea cu finețe, 
Nicu nu răspunse, părând că nu’și dă seama.

Totuși ea rămase cu încredințarea că era o tactică 
din partea lui Nicu; că, nu se putea să n’o fi plăcut.

Cosmin o înțelesese însă și privirea i se dusese a- 
dese ori de la ea la Ana. Cu cât o vedea pe Emilia 
în lumina falșei sale străluciri, cu atât se simțea 
către Ana atras de o duioasă prietenie...

Și, pe timpul gustării de după mczul nopții, stătu 
lângă ea, îi vorbi frățește, îi spuse că o va vedea 
totdeauna cu plăcere și că dorința lui era s’o știe în 
mulțumire...

— Și mulțumirea, domnișoară, nu stă mai nici o 
dată, in împlinirea visurilor la care ia parte inima,- 

■ci în conștiința că ne-am împlinit datoriile și că am 
putut fi folositori...

— In adevăr așâ e, îi răspunse Ana, eu sinceritate...
Și ea să determine și mai lămurit situațiunea ei 

față cu el, odată ce Înțelesese că el ’i-o ghicise, a- 
daose:

— In datoria către noi înșine intră și o prietenie 
curată însuflețită de simțimântul frățesc... Sântem 
fericiți, domnule Cosmin, când putem fi buni prie
teni, și când simțim că ni se poate da prietenia...

— E una din virtuți, domnișoară,... și mă pot mă
guli că nu’mi o streină...

Ce ușurare se făcu în inima Anei! Cosmin îi ră
mânea prieten... Cosmin avea s’o revadă in tot dea- 
una cu plăcere și cu s ’ 
altruist...

Peste chipul Emiliei
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neplăcut.

nu să in-

Ce găsise oare „nerodul11 de Cosmin la amica ei 
Ana, o ființă fără nici o însemnătate ?

A ! dar nu eră negreșit iubire... O făcea, tot po
trivit tacticei lui față cu dânsa : eră vanitos și voia 
să facă ea primul pas către el.

Și’l făcu, imprudenta, în timpul danțului ce urmă, 
de surprinse pe Nicu în chipul cel mai neplăcut.

Eată’l într’o situațiune mult mai delicată de cât 
față cu iubirea tăcută a Anei Troicea.

Ce să răspundă provocării directe că : 
soară ? că nu se simte atins de manifestările unor 
inimi ?

Cu meșteșug fusese adusă, în adevăr, cestiunea a- 
eeasta în vorbă, dar aluziunea nu putea să greșiască 
persoana...

— D-șoară Zaban, îi răspunse el, după o clipă, sânt 
tineri... bătrâni, după cum sânt bătrâni tineri... și eu 
mă prenumăr între cei dintâi... Unii oameni se gân
desc întâi la ei, alții mai întâi la semenii lor, și mă 
prenumăr între acești din urmă.

— Cu alte cuvinte ? stărui ea.
— Aduc tributul admirațiunii mele frumuseților 

naturii, dar îmi dau seamă de starea firii mele, pe 
care, aș putea-o numi nenorocită, căci numai simți- 
mântul artei mă apropie de ele... simțimânt, după 
cum vedeți, nu tocmai de natură intimă omenească.

Să mai stăruiască, ar fi fost să cuteze prea mult. 
Trebuia insă să închee în chip demn, spre a’și scăpa 
situațiunea ce singură’și crease.

— De aceea se pare că adorați muzica...
— Nu, se pare, dacă’mi dați voe, ci in adevăr o 

ador...
Mulțămit că cel puțin avusesd Emilia îndemâna

rea de a îndepărta vorba de la înțelesul dintâiu, în
cepu a’i grăi de frumusețea muzicei, de emoțiunile 
ee le da arta aceasta, așa că cei dimprejur, auzind 
ce se vorbia, se strânseră și se amestecară in vorbă...

Incidentul supărător se terminase și Emilia rămă
sese numai eu desamăgirea și c’un necaz ce-o făcură 
să se furișeze și să se arunce in amețeala danțului.



257

17

Convingerea îi eră de acuma că domnul Cosmin se 
ținea mândru de pozițiunea lui; că de sigur nici pe 
Emilia nu putea s’o iubească și că dumnealui țintea 
să ia odată cine știe ce „princesă“ de neam...

In dimineața zilei a treea, cu tot începutul unui 
vifor neașteptat, câțiva cetățeni oficiali, și câteva din 
persoanele dela serata colonelului ținură să fie față 
la ședința din urmă a adunării învățătorilor.

Vântul sufla cu putere, vâjiind din isbirea cu pie- 
deeile ce întâlnia pe cale, fluerând de alungul liberei 
treceri pe valea Jului, mânând furios fulgii albi de 
neaua cari treceau val-vârtej. Se grămădeau la col
țuri adăpostite ridicându-se nămeți; se înălțau ea o 
ceață sburătoare din locurile deschise, de le lăsau ca 
măturate, de se vedea pământul sbârcit și înghețat 
iar pietrile ca date cu lustru.
^învățătorii treceau nu prea înrâuriți de asemenea 
capricii al timpului, iar târgoveții, cu capetele între 
umeri, duși de vânt cu pași mai repezi.

Cu toată căldura din sală, geamurile erau înflorite 
de ger; din când in când câte o suflare mai puternică 
părea că lua sala cu asalt, trecea șuerând prin co
șuri, împrăștia pe la încheeturile ferestrelor și pe sub 
uși eâte o legiune de fiori, cutremura localul, batea 
toba în tabla acoperemăntului și se înfunda făcând 
să trosniască pomii încărcați de poleiu.

După ce Cosmin declara ședința deschisă, ceru cu
vântul preotul lacovescu parohul parohiei Tismana.

înalt de statură, cam uscățiv, dar cu plin de bu
nătate chip, se ridică din mijlocul mulțimii și grăi :

— „N’arn fost chemați și noi, preoții, dar am venit, 
câțiva. N’arn fost chemați, fiindcă preotul lipsește cu 
greu din parohia sa; de el au nevoe în ori ce clipă, 
creștinii enoriași.

„N’arn fost chemați și fiindcă școala trebuia să. 
aibă întâiul pas... spre a se putea porni bine făeă- 
toarea faptă. Iar ca să’i dăm și noi, preoții, mână de’ 
ajutor la cel de al doilea pas, școala știa că ne pu
tea găsi gata, și la locul nostru.
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..Totuși am venit acești câțiva, cărora nc-a fost 
niai.cu putință să lipsim, și am venit ispitiți de mân- 
drețea întovărășire! pentru lupta cea nouă in folosul 
obștiei de la țară.

..Credința este in chiar firea preotului, de vreme ce 
har li este pogorât de la Cel-A-Toate-Văzător, să 
cârmuiască sufletele prin asemenea dumnezeească 
tărie ; credință ni se statornici asupra biruinții, de 
cum ne învrednicirăm să vedem planul mântuitoarei 
lupte.

„Și, însetoșați după învățătură nouă, ne-am În
dreptat într’acoace pașii, iar cele ce auzirăm bucurie 
ne-a sădit în inimi...

„In noi toți, preoți și învățători, — învățători și pre
oți, — trăia suflarea îndreptătoarelor de bine fapte, pre
cum în sămânță trăește planta ce va avea să fie... 
Vedeam răul, ne dădeam seama că se cădea un în
demn către schimbare ; poate că unii dintre noi în
cerca să semene un cuvânt, două... Eramrăslețiînsă, 
în încercarea noastră, și nici aveam cale deschisă de 
anume povățuiri...

„întovărășirea statornicește de odată mișcarea tu
turora ;fiiecare se simte mai tare din tăria care’l îm
presoară de la cei-l-alți : povățuirea luminoasă a unui 
mult așteptat apostol ni se pune cârmuire ; nedume
rirea ni se pierde și suflarea noastră care dormia se 
deșteaptă și pi se bate în pept pentru luptă cu vrăjma
șele legioane ale întunericului.

„Fără doar și poate, nu mai este timp de-acuma 
de codit și de dibuire ; fără doar și poate, Biserica, de 
veacuri întregi păstrătoare limbei și datinilor româ
nești, cată să’și indrumeze credincioșii potrivit nevoi
lor vremei...

„Glasul său este blând și părintească ii este cer
tarea ; în cârmuirea sa arc mărturisirea care deschide 
poarta căinții; are legarea și deslegarea, după păcat 
și pentru ertare; are harul mângâerii și al speranței: 
oțelește sufletul’și-i dă tăria de-a dobândi cele bune 
după cele drepte.

„Noi, smeriți servitori ai acestei Puteri Dumneze-
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■ești, cum vom putea sta de-oparto când îndurarea lui 
Dumnezeu» grăit prin glasul unuia din aleșii săi?

„Până să cerem ierarhicească bine-cuvântare de la 
mai marii noștri, alăturea ne vom așeza, la • dreapta 
dumneavoastră, fraților învățători.

„Voim să împărțim cu dumneavoastră, nu glorie, 
ci vrednicia dc-a fi muncit la o-l-altă...

„Cer voe domnului Cosmin să-i arăt un neajuns la 
•care domnia-sa negreșit că s'a gândit. Nu l’a adus 
în vorbă, fiindcă va fi cugetat că nu era încă vremea 
lui.

„Sătenii noștri, cu toții cunoaștem aceasta, au în 
obiceiuri de-a nu lucra în multe zile ale anului, și 
cum se nemerește, mai ales în timpul muncei plu- 
gărești..,

.Baba lucrătoare nare sărbătoare, zice O poveste a 
■vorbei...

„Biserica negreșit că trebue să facă pomenirea 
multor sfinți, cari s’au învrednicit înnaintea Dum- 
nezeirei de mărirea în care stau așezați.

..Credincioșii creștini, să le poarte în suflet pioasă 
aducere aminte, dar să se facă vrednici de amintirea 
acesta, prin muncă folositoare lor și obștiei.

„Vom avea dar, noi preoții, datoria de-a le spune 
aceasta și a le da deslegare.

., Unora din sărbători, sau mai drept grăind unor 
zile anume sătenii, din apucături vechi, le-a dat fire 
de sărbătoare. Multe din acestea sânt mai mult a- 
mintiri din practica religioasă păgânească de odinioară.

„Nouă joi, nouă marți de după paște, Foca, Ro- 
potinul, Călătorul, Rusaliile și câte altele pe care va 
trebui să le luăm aminte de aproape, ne va fi dat să 
le înlăturăm din obiceiuri, să curățim adevărata cre
dință de ele, să însuflăm sătenilor dragostea de cult 
din pornirea curată a dragostei și a cunoașterei învă
țăturilor sfinte.

„De ce nu ați făcut-o până acum? mi se va zice.
ț,Poate că am făcut-o unii din noi... Mai- spun o- 

dată însă, calea învățămintelor, pentru sătean, nu s’a 
pregătit încă în întregimea ei.
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luptă...

mire, putere și ani îndelungați, 
până la capăt fapta cea mai p""

„Să trăiți 1“
— Să trăiască! Să trăiască, isbucni glasul înfi

orător, de iubire, al tuturora, printre puternice aplauze.
Cosmin răspunse preotului cu câteva cuvinte pu

nând in lumina sa adevărată "pe preot față de păsto
riți, apoi urmă:

— La 1804, toți preoții pe atunci în ființă, au fost 
împroprietăriți ca și sătenii, ori cât de mie ar fi fost 
față cu ei numărul bisericilor. Trecând din viață unii 
și în locul lor ne mai venind alții, se făcea că pen
tru una și aceeași biserică erau de două, de trei și 
chiar de patru ori mai mult de cât 17 pogoane din
coace de Mileov și de cât 8 fălci și jamătate dincolo 
de Mileov. Cum vedeți dar, cucernici părinți, preoții 
dispuneau de în de-ajuns de mult pământ, ca să fi

„Cum foarte cu dreptate s’a grăit, săteanul trebue- 
să fie ridicat economicește, spre a’și putea găsi șr 
cumpănirea sufletească... Pururea în nevoi și în ne
știință, sfatul pentru suflet îl ascultă cu o ureche nu
mai, și ascultându-te, își zice, ridicând din umeri: 
„eu nu’mi văd capul de sărăcie și uite ce povețe mi 
se dă...“

„Nu e mai prejos sfatul pentru suflet de sfatul pen
tru îmbunătățirea traiului. Trebue să ținem seamă 
insă de-o întreagă grămădire de împrejurări aproape 
seculare, care ’i-au schimbat firea, la față.

„De-aceea, sântem siliți să dăm precăderea ce o 
cere timpul, sfatului pentru îmbunătățirea traiului, și 
negreșit că așa se va pregăti tărâmul și pentru suflet.

„De-aceea, noi, preoții, și odată cu învățăturile dum
neavoastră și mai apoi, vom avea parte de munca la 
care eu tot sufletul ne vom da.

„Vom cere și noi, mai marilor noștri bine-euvântarea 
de-a ne strânge la sfat și de-a începe mântuitoarea.

„Iar dumneavoastră, domnule Cosmin, care ne-ați 
deschis calea, dea-vă Dumnezeu sănătate și mulță-

ca să ve împliniți, 
presus de toată lauda...

Să trăiască, isbucni glasul

Cosmin răspunse preotului
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putut porni plugărie din ee în ce mai potrivita mij
loacelor moderne.

..Cât de mult ar fi folosit sătenilor pe tărâmul prac
tic !... Le-ar fi stat pururea pildă, căci după cum fă
cea taiea-părintele, ar fi făcut si ei, și s’ar fi stator
nicit de mai mult timp un început de îmbunătățire.

..La urma urmei să nu mai învinovățim trecutul 
și ceea-ce nu s’a făcut să rămână ascuns în grămada 
de împrejurări care a ținut pe loc progresul.

„Sântem însă în timpul de față și greutatea viito
rului ne apasă; am început să ne mișcăm și preoțimea 
■ca să fie cu noi trebue să ne răspundă la cuvânt cu 
cuvântul, la faptă cu fapta.

„De pe amvon să grăiască preoții; pe pământul bi
sericii să facă plugărie; de pe amvon să semene să
mânța credinții; pe pământul bisericii să semene de 
toate, să facă experiența măcar pe câte un pogon de 
Joc și nu vor pierde materialicește, și vor câștiga su- 
•fletește, căci vor fi sădit în obiceiuri încrederea în 
cultura sistematică și aplicarea cu rost și cu te- 
meiu.

„Față cu mândra însuflețire a cueerniciilor voastre 
cinstiți părinți, pentru opera ce începem, credem că 
negreșit vă veți sfătui cu frații învățători și că îm
preună veți plugări după învățămintele științei.

„Dumnezeu să ne ajute".
Preotul Robescu din Runc răspunse în înțelesul a- 

■cestui sfat eu recunoștință către sfătuitor; după care 
■Cosmin dădu cuvântul lui Petrescu—Topești.

— Fraților, începu el, am recunoscut însemnăta
tea tovărășiei pentru săteni. De ce oare n'am sfin
ți-o, ca să zic așa, prin întovărășirea noastră, a ace
lora ce vom propovedui-o ? In sfătuirea noastră de a- 
seară, ideea aceasta a răsărit de odată, fără a ne da 
seamă cum și de unde... Par’că s’ar fi luat de o- 
dată ceața de pe coline și de pe văi și ■am fi văzut 
iarba, ofelită de cu toamnă, verde acum și însufle
țită de suflarea primăverii... Mi-ați dat mândra sar
cină de-a face propunerea și ’mi-o împlinesc în clipa
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aceasta... rugând pe domnul Președinte să bine-voiască 
s’o aprecieze și să o pună la vot.

— Eram atât de încredințat, fraților, că ideea a- 
ceasta avea să încolțiască în sufletele dumneavoastră, 
că m’am ferit de-a mă atinge de ea în cuvântările 
mele. E cu atât mai frumoasă și mai de preț cu cât 
pornește din trebuința ce ați simțit-o inși-vă. Așa este, 
fraților ; întovărășirea corpului învățătoresc al județului 
Gorj, este și va fi o putere.

Era negreșit de ajuns că vă legaserăți prin cuvânt; 
dar este mai de seamă lucrul, că vă ridicați legămîn- 
tul la treapta datoriei sfințită prin așezarea unei ins- 
tituțiuni...

Să trăiască dar ..tovărășia" învățătorilor Gorjeni!
Toți se ridicară în picioare, și ast-fel, salutară cu 

aplauze sguduitoare întemeerea tovărășiei.
Se alcătui apoi un comitet pentru întemeerea sta

tutelor și a unui memoriu către Corpurile Legiuitoare 
pentru recunoașterea tovărășiei ca persoană morală.

Tovărășia trebuia să aibă caracterul de Casă de e- 
eonomie și de ajutor pentru învățători cât și scopul 
de a se putea ajuta mișcarea pentru ridicarea econo
mică a sătenilor.

Cosmin se înscrise, întâiul, cu zece mii de lei ca 
fond. z

Prefectul promise să înscrie în budgetul județului 
o subvențlune anuală și ținu o cuvântare foarte căl
duroasă.

Revizorul școlar mulțămi Prefectului și se însărcina 
să recomande Ministerului tovărășia, înaintându-i sta
tutele.

Se împărți apoi „Cartea plugarului" și după aceea. 
Cosmin Închise adunarea, luându-și duios rămas 
bun de la Învățători și zicându-le la revedere în cer
curile deja desemnate a se alcătui.

Când se cobori In sală, învățătorii îl încunjură cu 
semnele celei mai puternice iubiri, care, aduseră la
crimi în' ochii tânărului luptător.

Afară viforul urma eu val-vârtejurile lui de neaua 
care biciuiau orașul; dar în față i se ridica cetatea.
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puternică a unei instituțiuni omenești eare-i înfrunta 
voinicia, după cum avea să înfrunte un întreg vâr
tej de patimi necurate.

Aerul este limpede, geros.
Ușoară lumină împrăștie luna înconjurată de un 

îndoit cerc care par’că ’i-ar închide calea nemărginirii.
Toate zările se încondeează mai puțin întunecoase 

pe întunericul de dincolo de ele.
Pe la toate casele sclipește câte-o lumină roșatecă 

și dă satului înfățișare de viață înK noaptea ce abia 
a început.

Și viața pare și mai vie din cauza multelor lătră
turi ale cânilor stârniți de umblete, îndârjiți deținere 
glasuri, de pocnete de biciu și de dangăte de clopot.

Copiii au purces cu colindul...
Ha-ho ! Ha-ho! boii opriți 
Că de mult nu’s hodiniți,

începe colindătorul, oprindu-se la fereastra din spre 
linie, și spune, și spune cu glas lămurit povestea care 
trăește de veacuri, care, cu toate că s’a scris, cei mici 
de la cei mai bătrâni o învață din ascultate și o trec 
apoi altora fără să-i schimbe nici tonul colindului, 
nici vre-o vorbă.

Ia mai mânați, măi, 
Hăi! Hăi !

zice cu glas mai tare colindătorul și tovarășii lui îi 
răspund într’un glas : băi 1 hăi, sunând clopotul, ples
nind cu biciul... în mijlocul hămăiturilor cânilor cari 
se dau la poartă aproape cu furie...

• Și eaca sprintena leică se ivește cu nuci, eu mere 
și cu covrigi în poala șorțului, — iar colindătorii își 
pun în traiste plata urărilor și pornesc la casa vecină...

Cu câți-va ani în urmă se întâmplau încăerări în-
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tre o ceată, și alta, mai ales când intr’o ceată erau și 
băețandri.

Acuma se întâlnesc voioși, își dau seara bună, iși 
arată traistele mai pline, ori mai goale, și după ce-și 
urează „bun colind" și „noroc",—iși văd de cale plini 
de mulț.ămire și pătrunși de mândrețea datoriei.

Spre locuința lui Ilie Ion Todea pășește o ceată de 
flăcăi...

Pe lângă bice și clopote, duc doi inși „buhaiul", 
cum e obiceiul în Moldova, statornicit aci de Nicu 
Cosmin.

Buhaiul e-o putinică desfundată la partea de sus 
și acoperită cu o piele argăsită și strânsă tare cu cerc.

Din mijlocul pielei ese un smoc de per lung, bine 
prins de dinlăuntru.

Unul din cei cari duc „buhaiu" își udă palmele și 
când toți hăulesc într’un glas, el trage de smocul de 
păr și atunci se face un sgomot care seamănă eu 
răgetul buhaiului.

La Ilie Ion Todea era și mai multă lumină, că 
strânseseră mai multe fete și flăcăi la șezătoare de 
povestit.

începu a ură unul din flăcăi și glasul lui îl cunos- 
cură ai casei...

Catrina se făcu roșie de odată, se ridica dintre su
rate și rămase s’asculte, râzătoare, c’o mână sprijin 
pe corlata sobei, cu cealaltă acoperindu’și râsul.

Toți să făcură, spre ascultare, iar fetele și-o arătau din 
când în când din ochi, cu pricepere cine urâ, cu mul
țumire că logodnicul ei avea să se arate și să le facă 
mai voioasă șezătoarea.

Când răsună răgetul gros și năbușit al „buhaiului" 
printre pocnete de bice și dangăte de telinci, eu glas 
felurit, o clipă fură plini de mirare și altă clipă o 
dădură râsului...

— Ei Catrino taică, ia să te vedem ce-o să pui in 
traista lui Mirilă? zise Ilie.

— O pereche de bete, taică...
— Busuiocu din păr, Catrino... rosti o fată chipoasă...
— Da un covrig, adecă nu ? râse muma.
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— Nuci, mai bine, să le fie de răgușală la colind, 
zise Petre.

— Ia să-i chemăm, mai degrabă, să rupă din aste 
turte ou miere... grăi Călin și se îndreptă spre ușă...

Tocmai atunci năvăliau flăcăii in curte hăulind de 
zor și trăgând buhaiul de barbă, cum zicea Mirilă, 
râzând.

Și hăulind intrară in casă...
— La anul și la mulți ani dumneavoastră tuturo

ra, rosti Mirilă,—iar Catrina puse ochii in pământ,
cea mai

rosti Mirilă,—iar Catrina puse ochii 
frumoasă nevoe mare, luminoasă de bucuria 
dulce.

— An nou cu noroc, Catrino, ii grăi el apoi.
— Cu noroc, Mirilă... răspunse ea adâncindu’și în 

■ochii lui căutăturile galeșe.
— Cu noroc, urară toți...
Petre apucă buhaiul de barbă și dădu năvală la 

fete care făcură pe speriatele fugind pe la colțuri, în 
hohote de râs.

— Ho ! țară ! îi strigă Iile... Nu speria fetele să 
înceapă anul nou cu friguri...

— Frigurile in capul pustiului, tată, cum povestiâ 
mai adineauri Tudor Lupu... și vâra buhaiul sub-pat.

— Povesteați? întrebă Mirilă.
— Din cel bătrânești, răspunse Ilie.
— Că din cele cărturărești, bune ca turtele Catri- 

nei, vei povesti dumneata, frate Mirilă, grăi Călin.
— Apoi, dacă-i vorba de turte, să le cercăm bu

nătatea și să ne ’ndulcim sufletul... zise Mirilă.
Repede-fugulița Catrina întinse mahrame și tale

rele cu turte, pe care sclipia mierea ca un poleiu de 
■aur...

— Să’mi trăești, Catrino... minunate turte 1... par’că 
sântdin obrajii dumitale plini și rumeni... grăi Mirilă...

Marin Todea, tăcea; își plimba ochii, în cari tot 
mai mijia puțină patimă, de la fata lui, la Catrina, 
și nu-i tihneau liniștit îmbucăturile...

„Ce noroc pe Catrina... Cum de nu i’l ursise Dum
nezeu lui, pe Mirilă, ginere, și fetei lui, bărbați".

După câte-va clipe insă par’că se mai irnbunâ... Se
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împăcase de-al binelea, Iară nici o fărâmă de cearta ; 
Ia ce și-ar mai fi îngreuiat inima cu rimnă Ia noro
iul Ilie !...

Iși aduse aminte de Cosmin cum ii grăise odată, 
de Cosmin cum îi grăise chiar in ajun că împăcă- 
eiunea trainică era o cinste pentru el și o pildă pentru 
sat. și se îndemnă la veselie curată cu tot sufletul.

Iar când Mirilâ începu a povesti cu hazul și cu li
piciul lui. se înfrăți bucuros cu veselia tuturora.

— Mai la urma urmei,—iși zise, — mi-e rudă și e 
cinste pentru casa noastră...

La curte, Bădilă, Dănicuță, Lidia, Nicu, Vițan lo
gofătul, Manole Vulpescu meșterul lăptăriei și Starcu 
conferențiarul, erau porniți pe glume și cimilituri, in 
așteptarea lui Mirilă și a miezului nopții.

Lidia și Mateiu se perdeau din ochi de dulce gin
gășie a dragostei lor tainice și erau veseli, și erau 
fericiți, și faceau haz de nespus de cimiliturile care 
curgeau... de unele păcălituri de spirit.

Xicu le surprindea căutăturile, fără să pară că le 
lua seama ; le îndemna veselia care îl mulțămea și 
se înduioșa în taină de icoana acestei iubiri, fără să'și 
întunece sufletul cu umbra părerei de rău că-i lipsea 
aceea ce-i furase inima.

Intr o odae de-alăturea Maria și d-na Seimeanu se 
adânciseră în destăinuiri.

Acest capăt de an îl dăruiau amintirilor trecutului, 
ea desamăgiri și regrete să rămână în traista bătrâ
nului pornit pe moarte și să se ducă împreună cu el.

Și desamăgiri multe erau in viața doamnei Sei
meanu...

Se născuse din neam bun, precum se obicinuește a 
se zice. I-se dăduse creștere îngrijită de părinții 
care știuseră însemnătatea acestui lucru pentru viață. 
Din nenorocire nu putuseră să-și împlinească datoria, 
ca să și ingrădiaseă copila și cu puțină avere. Un 
proces ii sărăci și le scurtă vieața.

Aurelia, la etatea de trei-spre-zece ani, rămase in



207

t

casa unei rude, eăreea ii fu mai mult servitoare, de ■ 
la care cunoscu umiliri și asprime.

Ruda, femee bogată, ținea casă deschisă și nu-și 
ascundea în de-ajuns unele taine ale vieței de văduvă 
înconjurată și curtenită.

Felurite mreje de seducțiune începură să se țeasă 
și în jurul Aureliei,—și ciudat lucru, mătușa ei părea 
că nu se teme de nici o înrâurire vătămătoare.

Chipul cum o trata mătușă-sa, o făcuse in adevăr 
să cugete serios de timpuriu și să nu-și privească fru
musețea cu mândrie și vanitate. Insă doria să scape 
de închisoarea aceasta aurită și anume visuri nu le 
putea refuza neexperimentatei sale inimi.

Dorul de-a plecă din casa mătușei sale i se făcu mai 
viu când ajunse să-i priceapă tainele și să simtă desgus- 
tul pentru asemenea viață care-i rănia curăția su
fletului.

Dar unde să se ducă ? in ce chip ? la cine ? Și ce 
putea să facă în altă parte ?...

Nimeni, cu care să se sfătuiască!... Nici o amică, 
fiindcă domnișoarele care călcau cu mumele lor în casa 
mătușei, îi arătau răceală... o priveau de sus...

Fiul unui proprietar, agricultor și el, se arătă în 
casa aceasta, și fu ispita, și-i fu nenorocirea.

Tânăr cu inima și cu dorințele, dar oin de interes, 
văzu întâi în Aurelia pe una din moștenitorii bogatei 
doamne. Partida îi convenea, mai ales că frumusețea 
și deșteptăeiuuea Aureliei il aprinseseră.

Doamna Vucoșel primi insă pe tânăr cu măgulirea 
că tomnateca ei ființă, nu lipsită de oarecare atracți- 
une, îl făcea să’i indrăgiască casa. .

Tânărul Durățeanu se simți foarte încurcat când 
înțelese lucrul și iși ascunse deocamdată adevărata, 
țintă, urmând pe furiș cu stăruitoarea lui curte pd’ . 
lângă Aurelia.

Copila, la etatea de șeasesprezece ani, nu.putu să'și 
ferească inima și iși închipui ca ursit pe plăcutul^ la 
înfățișare tânăr, pe acest ispititor care-i cânta cân
tecul iubirii cu sinceritatea ce i’-o da mai mult 
inima ei.



268

Ea nu știa să ascundă ; eră prea fericită de iubi
rea ei și vedea prea aproape scăparea. Vorbi mătu- 
șe-si, cu lacrimi de bucurie în graiu și in priviri. Ră
mase de piatră însă în fața furtunei ce se deslănțui 
din inima femcei cochete. Cea mai de groază bruta
litate și umilire avu acum Aurelia să ic sufere, sub 
amenințarea de a fi lăsată pe drumuri.

Când veni Durățeanu, d-na Vucoșel îl primi cu 
semnele celei mai rafinate cochetării și pe de departe 
începu a’i vorbi de amorurile care duc la căsătorie, 
amoruri care trec, căsătorii care rămân și devin sar
cini... Pe urmă îl făcu să înțeleagă că e încă în de 
ajuns de tânără spre a se gândi să’și facă testament, 
și fără nici o dragoste pentru vreo rudă oarecare, ea 

-■să se creadă că ar înzestra pe vre una din ele... Cel 
mult ar putea risipi o mie, două de lei., așa, de milă, 
ca ajutor... spre a se seăpâ de „belea".

Nici d-na Vucoșel nu pronunța vr’un nume, nici 
Durățeanu nu’și dădu pe față simțimântul.

El, în tot timpul vorbirii d-nei Vucoșel, păstră o 
atitudine când de surprindere, când de politicoasă indi
ferență, ca și cum nu’l interesa cele ce i se spunea, 
dar le asculta din bună cuviință.

Pe ici, pe colo răspundea cu câte-o vorbă de în
cuviințare, cu câte-o Înclinare din cap, cu câte un 
zâmbet, și d-na Vucoșel il prețui ca bărbat de spirit, 
fiindcă n’o contrazisese, fiindcă înțelesese, fără să 

.joace rolul de mare sentimentalist gata de sacrificii 
chiar.

In acea seară Durățeanu găsi mijlocul să strecoare 
Aureliei o scrisoare în care îi spunea că avea să’i 
vorbească de lucruri 'serioase, și’i cerea pe a doua zi 
întâlnire în casa unei rude a lui, pe care o pusese în 
taina lui. O jură pe toți Dumnezeii să vină, căci de 
această întâlnire depindea fericirea lor.

Aurelia, sărmana fată, intre îngrozitoarea ei situa- 
țiune bine hotărâtă in casa mătușei și între speranța 
iubirei sincere- a lui Durățeanu, se duse fără nici o 
codire.

Durățeanu se gândise mult; se luptase cu desamă-
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girea de a nu o avea pe Aurelia, bogată, și cu pa
siunea ce simția că’l domină. Chiar dacă s’ar fi ho
tărât s’o ia și săracă, tată-său nu ar fi voit să audă 
de asemenea căsătorie. O zestre mare ar fi acoperit 
situațiunea Aureliei de fată ținută de milă. Lipsa ze
strei, ar fi făcut pe bătrân să opună această situați- 
une ca cel dintâiu motiv al neconsimțimântului.

Pasionat de frumusețea Aureliei, prins deja de ideea 
de a fi a lui, dar nu om de simțimânt, dar nu onest 
și moral, dar nu cu educațiune sufletească, Durățeanu 
găsi un mijloc de împăcare a situațiunilor protivnice, 
în folosul lui: să decidă pe Aurelia să fugă cu el, 
să trăească cu el, până ce va muri bătrânul, și atunci 
el, om de onoare, o va luâ do nevastă...

Ii vorbi Aureliei atât de împătimitor, în ce privii 
iubirea lui pentru ea; atât de duios în ce privii starea ei 
tristă; se purtă atât de respectuos in tot timpul întâl
nirii, în această casă in care erau numai ei amândoi; ii 
lăsă timp de gândire cu atâta simțimânt de grijă 
pentru conștiința și pentru inima ei, că Aurelia crezu 
și primi să se ducă cu dânsul.

A cincea zi, sub seară, lăsâ locuința mătușe-si, 
totuși nu ca fugară, ci după ce o pregătise iu timpul 
acesta că găsise loc de profesoară în casă, in Craiova.

D-na Vucoșel îi primi vestea cu nepăsare; atât 
doară că o sili să ia cinci sute de lei, pe cari ii a- 
runcâ in fundul cufărului.

Durățeanu o așeză în comuna vecină cu moșia pă
rintească.

D-na Vucoșel descoperi degrabă, ceea ce ea numi 
-intrigă romantică11 și dădu de știre tatălui tânăru
lui, ea răsbunare că acesta nu-i mai călcase în casă.

Bătrânul Durățeanu se înfuria, își certă rău fecio
rul și’l făcu să’i promită că își va lăsa „amanta", o 
fată pierdută ce merita soarta ce’și făcuse.

Inimosul tânăr se grăbi să asculte sfatul părintesc’ 
mai ales că pasiunea-i trecuse în stare de lângezire..-

Aurelia primi cu lacrimi tăcute pregătirea ce’i făcu 
Durățeanu pentru apropiata părăsire... Ea îl judecase; 
deja începuse să vadă desnodământul. La ce ar fi
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folosit imputări sau stăruința de a prelungi o situa- 
țiune asemenea agoniei ? Găsi in sufletul ei destulă 
tărie să nu’i mărturisească nici chiar starea de sar
cină ; găsi destulă mândrie să nu ceară nimic și chiar 
să nu primească ce’i oferia seducătorul urâcios...

Ce avea să facă, rămânea pe urmă de chibzuit.
După ce Durățeanu se făcu nevăzut și peste sufle

tul rănit al Aureliei se așeză, acea liniște dureroasă 
pe care o aduce siguranța că nu mai are omul dela 
cine să aștepte ceva, biata fată se hotăra să plece 
din acel sat.

Strânsese vr’o două mii de lei cu suma ce’i dase 
mătușă-sa, avea eu ce s’o ducă până ce va naște co
pilul. Va intra undeva doică, se va despărți pe un 
timp de copil, apoi îl va lua cu ea și va trăi din lu
crul mânilor... într’un oraș în care să n’o cunoască' 
nimeni.

Unde să stea insă până când să aducă pe lume 
copilul, pentru care începu să simtă iubire și milă?

Memoria îi scoase pe negândite la ivire icoana cin
stită și omenoasă a unei părechi casnice sătenești... 
din comuna Vuceni.

Tată-său, pe când trăia, botezase unor săteni din 
acel sat... și erau numai cinci ani de atuncea... De 
sigur că nu vor fi uitat’o, cu toate că n’o mai vă
zuseră ; de sigur eă’și vor aminti de facerea de bine 
ce primiseră de la tatăl ei... Se păreau foarte cum se 
cade atuncea...

Și, fără multă găndire, porni la Vuceni, numai ca 
să vadă pe sătenii Grăboiu.

Ce e drept, și bărbatul și soția o primiră, surprinși 
in întâia clipă, dar apoi cu cea mai deplină bună
tate ; dar apoi cu cea mai adâncă milă și cu dragoste, 
bucuroși s’o aibă în casa lor și să’i ușureze sarcina, 
și să’i, ascundă greșeala.

Născu în casa soților Grăboiu un băeat și’i puse 
numele Mateiu; îl lăptă ea singură, îl făcu voinic de 
doi ani și apoi se hotărâ a se despărți de copil.

Soții Grăboiu, fără prunci, căci al lor murise, se 
<gaiă să’i crească, să’i înfieze, cu condițiunea ea A-
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urelia să nu li’l mai ia; și dânsa primi, față cu ne
siguranța în care avea să’și ducă ea viața și față cu 
viitorul, modest, dar sigur al copilului.

Plecă dar, cu multe lacrimi, după multe sărutări 
ce dădu copilului, după multă luptă și sfâșiere su
fletească,—plecă și luă drumul spre București, ma
rele oraș în care să pierd multe urme și multe ființi 
ce nu au sprijin.

Eră scris însă presemne să fie cel puțin ferită de 
mizeria ce pândește pe ținerile frumuseți, nenorocite 
in de ajuns că au greșit din neexperiență.

In timpul acesta încetase din viață d-na Vucoșel. 
Cine știe din ce capriciu, ori din vr’un simțimânt de 
căință, cocheta se gândise și la Aurelia și, când își 
făcuse testamentul,—in ultimele momente de închee- 
rea socotelilor cu viața, — îi lăsase și ci trei zeci de 
mii de lei.

Succesiunea se lichidase ; numeroșii moștenitori in
traseră in posesiunea averci, în de ajuns de cuminți 
spre a se mulțumi fiecare cu partea, fără să se mai 

Judece. Legatarul universal atât mai avea de dat ; 
legatul Aureliei.

Când aceasta sosi în Tg.-Jiu, se întâlni pe neaș
teptate cu una din rude, care-i spuse vestea.

De astă dată toate rudele o primiră bine, nu atin
seră de fel ccstiunea disparițiunei ei și așa intră în 
posesiunea legatului, cu bucuria cea mai mare că 
Mateiu al său avea să aibă ceva.

Nu trecu un an și se căsători cu Seimeanu, sub
prefect, care o lăsă însă curând văduvă.

Durățeanu se întoarse la ea, căută s’o împace, îi 
oferi de astă dată mâna și putința de a’și legitima 
copilul....

De unde aflase de ființa copilului ? De la Grăboiu. 
Acesta, după plecarea Aureliei, se grăbise a înști
ința pe Durățeanu, căci își făcuse socoteala,, de cu 
să nu aibă copilul ri;. h> acela ce-i era tată ’?

Bătrânul nu murise încă atuncea. Durățeanu face 
pe surdul. Aurelia apoi era măritată.

Când bătrânul închise ochii, și când Durățeanu cu-
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refuza pe Li-

noscu văduvia Aureliei, ascultă de un scrupul târziu 
și se înfățișă victimei lui, cu ispășirea.

Aurelia însă, tot cu blândețe, dar cu hotărâre, re
fuză pe omul fără inimă și-l rugă să nu i se mai 
ivească in cale, căci ar întrebuința atunci asprimea. 
Pentru că se terminase viața de casă, pentru ea, ca soție- 
rămânea numai muma, cu iubirea de departe pentru 
copilul ei, și dorea liniștea unui traiu retras, neturbu
rat de nici o patimă.

Durățeanu înțelese și se opri de a’și mai recunoaște 
copilul. Ii dărui însă două zeci de mii de lei, cu cari 
Aurelia cumpără Vucenii, moșioară din preajma locu
rilor soților Grăboiu.

— De atunci, dragă doamnă Cosmin, am trăit de 
oparte de ori ce sbucium. Când s’a făcut copilul do 
școală, l’a'm adus la Jiu și l’am ținut la mine până 
ce ’și-a terminat gimnaziul, apoi l’am trimis să se facă 
plugar. Pentru toată lumea el e nepotul meu; pentru 
dumneata e fiul unei mume care a suferit și care do
rește din tot sufletul să’l vadă fericit, pe cât omenește 
este cu putință.

Maria Cosmin o săruta cu înduioșare și-î luâ o mână 
în mânile ei.

— înțeleg cât a trebuit să suferi și cât de vitrege 
au fost împrejurările pentru dumneata, dragă doamnă 
Seimeanu...’Simte-te însă răsplătită în bine căci fiul 
îți este om de inimă, harnic, inteligent. L’ai făcut 
plugar și ai făcut nu se poate mai bine; ai înrâurit 
asupra vieței lui întregi, pe timpul cât l’ai avut lângă 
dumneata, cu sfaturi înțelepte și cu crescere bună, 
după pilda vieței dumitale oneste; il ai după dor și 
după direcțiunea ce ai știut a’i da... Nieu meu îl iu
țește și eu îl stimez și 'l-am drag.

Cu lacrimi de bucurie în ochi d-na Seimeanu sărută 
mâna Măriei, înainte ca Maria s’o poată opri.

Nu ascunsese adevărata stare a lui Mateiu și auzise 
laudele acestei femei superioare, a acestei mamei e- 
xemplare...

Era sigură că Maria Cosmin nu-i va refuza pe Li- 
dia și plângea de adâncă mulțumire, și-i sărutase mâna
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VII

18

Arpad Lemcnyi ajunse la București, trist de moarte. 
I’e drum nu schimbase mai nici un cuvânt cu lulia.

Tristă, adânc de trista era și lulia, dar nutria o 
speranl.â. In ea erau tinerețea și dreptul la viață după 
dorințile ei. Cât de tristă apoi,—o îngrijea starea ta
tălui ci, care urma să-i fie tot de neînțeles. Aceasta 
o făcea întru cât-va să'și uite tristețea și să caute a 
ușura pc-a tatălui ei, fără să'l siliaseăa-i spune cauz.a.

In cele dintâi trei zile Arpad nu eși din casă. Iși 
lăsă camera dc lucru numai pentru timpul mesei și 
păstră neschimbată atitudinea-i ’dc absorbit dc gân
durile lui.

A patra zi, cată lung Ia lulia, care nu mai știa 
cum să facă.

— Ce’ți vei fi zicând tu, lulio, că mă vezi așa?
Lacrimi îi veniră copilei în ochi și-i răspunse:
— Ce să zic, tată ? mi-i teamă de sănătatea d-tale 

și aștept să’mi spui ee-ar trebui să fac, ca să te în
grijesc ?

El se ridică de unde sta, ii cuprinse drăgălașul cap 
cu amândouă manile și o sărută pe frunte de trei ori, 
cum foarte de mult timp nu făcuse.

din imboldul recunoștinței și dintr’un simți mânt real 
de umilință față cu mărinimia acestei femei.

Nu era oare o trăsură caracteristică a superiorității 
Măriei Cosmin, faptul că o înduioșaseră suferințele ei 
și mai ales că arăta stimă și iubire pentru fiul ei ?

Aceste două simțimânte erau chezășie că încuviință 
iubirea dintre fiu] ei și Lidia.

Lăsă dar pentru altă dată propunerea ce avea in 
gând pentru măritișul Lidiei cu Alateiu al ei ;—pen
tru odată când iubirea dintre ei va vorbi de la sine, 
când poate insă-și doamna Cosmin îi va ușura calea.

întoarcerea lui Mirilă, cu ceata lui de colind, puse 
eapăt vorbitei lor, și cu toții sărbătoriră sosirea nou
lui an, plini dc bucurie și de speranțe zâmbitoare.
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tristețe.
— Bine, să te duc Iulie.
Și in gându-i se mira de potrivirea dintre dorința 

fetei și hotărârea d’a se duce și el să vadă pe preo
tul Capelei iezuite .din calea Călărașilor, amicul și 
confesorul lui.

Maica superioară a institutului de fete din strada 
-,Pitar-Mbșu“, e de înfățișare toarte cuvioasă, cu pri
virea inteligentă și ageră, acoperită de vălul stnerirei, 
pururea cu zâmbet blând de mamă, cu glas duios 
sfătuitor chiar când avea de imputat vre-o vină.

Institutul, în capul căruia se află, datează de mult 
timp in țară și a fost înființat nu atât pentru fetele 
catolicilor, cât pentru scop bine hotărât și urmărit 
cu sârguință de ...Propaganda-Fide'".

Organizat in chip superior, — ceea ce trebue să i 
se cunoască, — răspunde pe deplin scopului.

— Nu te teme, scumpă lulio, de sănătatea mea,.. 
ii zise, încercându-se a zâmbi. Viața nu ne este numai 
un șir de zile bune și vesele, fiind-că nu se întâmplă 
nici afacerile să ne fie tot-deauna numai aducătoare 
dc folos și de mulțumire.

— Ai avut afaceri rele care te-au putut mâhni atât 
de mult, în cât să te descurajeze chiar, dragă tată?

Arpad plecă ochii în pământ, apoi răspunse:
— Da... Ești prea copilă încă spre a le...Înțelege... 

murmură el. Să le lăsăm.
— Mult timp am să. fiu prea copilă încă, dragă 

tată ? întrebă lulia nu fără oare-eare ironie.
EI o privi încă odată lung : zâmbi aproape cu haz 

față cu tonul fotei cc-i păru mai mult o răsfățate, și 
nu-i răspunse.

După ce se plimbă puțin prin odae, rosti mai mult 
sieși:

— Ași voi să es... Tu insă, lulio ’?
— Și eu aș eși, tată... Nu vrei să mă duci până la 

„Pitar-Moșu ?*•
— Vrei să vezi pe maica superioară ?
— Mi-e dor dc ea... de institut; mi-o dor să aud 

gălăgie, să văd râs fără grijă... zise lulia cu puțină
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Ca și o legai,tune ce reprezintă o Putere streină și 
• are se socoate, pe temeiul Dreptului Ginților, în 
localul ei ca in propria ei țară, așa și institutul de 
fete, rcprezintând propaganda și Vaticanul, e eu totul 
in Roma Papală și ne turburat își vede de o instruc
țiune și o educațiune religioasă, eu profesorii săi a- 
nurne aleși, cu surorile sale ce împlinesc o misiune... 
sfântă.

Și acest institut, in condițiunele acestea creat și 
condus, e plin de fete românce ortodoxe...

Atât de mare este înrâurirea acestui corp de femei, 
asupra copilelor, că rămân cu dragostea de el și de 
institut, după ce au plecat pe acasă, eu școala ter
minată: li se face dor, ca și foliei; iar după ce se 
mărită și au fete, visează să le dea tot în acest in
stitut.

Maica Superioară primi pe lulia in chipul cel mai 
afectuos...

— O! copila mea, îi zise după primele clipe, nu 
cumva ai vre o mâhnire din vr’o desilusiuue și ai ve
nit să mc faci mângâetoarea ta? Poate că învățătura 
noastră sfântă, deja dela primul pas în lume, s’a a- 
miniit minței tale și 'ți-a arătat viața in Domnul No
stru lisus ca unica adevărată și cu singur scop pe 
lumea aceasta ?

— Scumpă și venerabilă mamă, îi răspunse lulia, 
ne acelaș ton pios, caro contrasta eu visurile ei, mul
țumesc bunului Dumnezeu: nu am încă desilusiuni și 
sper să nu le am nici odată...

— Foarte bine, foarte bine și așa, copila mea : de 
.ajuns este că trăeștc în sufletul tău dragostea curată 
de învățăturile Domnului Nostru, stăpânul tuturora...

—Cât pentru aceasta, da.., venerabilă mamă... Mi 
se făcuse dor să vă văd și-am venit ca la adevărata 
mea mamă...

—Iți mulțumesc, scumpă copilă... Binecuvântarea 
Domnului să te urmărească totdeauna.

lulia îi povesti în chip copilăresc că avea să stea 
la țară, că'și făcuse prietenă pe o copilă încântătoare...

—\A fost in institutul nostru?
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— Nu, scumpii mamă...
— Păcat... Nu va fi, sărăcuța, nici odată pc calea, 

adevăratei credinți... Să cauți, scumpă copilă, a-'i re
vărsa lumina eca mântuitoare, căci va fi o faptă de 
care Domnul Nostru lisus îți va ține seamă în Pa
radis...

— Voiu căuta, venerabilă mamă, răspunse lulia, 
înrâurită.

— Pe lângă ori ee familii ec vor avea copile de dat 
la scoală, și mai ales copile ce sânt unice moșteni
toare dc averi însemnate, să stârnești să le aducă in 
Institutul nostru cu menire regeneratoare...

O desmierdă pe obraz. îi râse duios, o privi cu o 
căutătură evanghelică plină de curăție si urmă:

— Căci, înțelegi tu, copilă scumpă, Caritatea Cre
știnească ne îndatorează să cucerim sufletește țaraa- 
ceasta pierdută în eresie..

Maica Superioară iși făcu cruce și îngână nuștiu 
ce rugăciune scurtă, pe latinește, parcă ar fi rugat 
pe Dumnezeu să-i asculte dorința pornită din zel a- 
postolic.

— Acuma, scumpă copilă, dacă dorești să vezi pc 
bunele noastre surori ce ’ți-au îngrijit copilăria, vino 
să te dau in primirea lor... •

— O ! cu cea mai mare bucurie... Va mai fi vre 
una din colegele mele, să nu fi părăsit încă institu
tul ?

— Cum nu... Vei găsi câteva încă...
Peste puțin lulia se văzu în frumoasa capelă și în- 

genuchiâ cu măinele împreunate, privind ca în extaz 
la bogatul altar ce scânteia de aurul și de argintul 
obiectelor sacre.

Sora L’rsula, eclesiarha Capelei, o privia eu bu
nătate îngerească: Ia eșire, îi dădu apă sfințită si a- 
poi o sărută cu drag.

Peste puțin iarăși, însoțită de sora Marii ,.a în
gerilor11, o brună palidă, cu expresiune de figură 
curat îngerească, se văzu în coridoarele bine așternute 
.și cu lumină nu prea multă, ceea ce le da uți ca
racter de taină.

j
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în singurul

a fi în ajun de

Elevele erau în clase: se auzi» numai un murmur 
■ușor ec venea din clasele primare și din când in când 
•câte un glas copilăresc ec spunea lecțiunea. câte un 
glas bine timbral, plin de bunătate, care îndrepta sau 
punea vr’o întrebare...

lulia respiră cu nesațiu, cu plăcere aerul acela ce-i 
amintea copilăria studioasă și practica religioasă în
grijită de toate zilele.

Rând pe rând întâlni pe sora riifareasa, aceeași, 
scurtă și grasă, rumenă și râzătoare ; pe. sora de la 
infiirmeria ..celor mari": pe sora de la refectoriu, naltă 
și iute de umblet, mută ca pământul, și cu ochii nu
mai in jos : apoi, pe surorile profesoare, după ee se 
dădu reereațiunea...

Și toate se bucurau că o vedeau, și toate îi aduceau 
aminte câte un scurt episod, uitat aproape, din tim
pul petreeerci sale în școala...

1 se dădu voe să vadă vr’o trei, patru colege, și să 
se retragă eu ele de-oparte spre a’și rechema amin
tirile...

Una din ele, d-șoara Prădeseu, blondă plină de 
farmec, i se păru însă foarte schimbată... înfățișarea 
ii eră a unei surori pătrunsă cu totul de apostolat.

Și rămase singură cu ea, căci nu mai eră elevă....
— Ce e eu tine, Eleno ? o întrebă lulia... Aproape 

nu le mai cunosc. Undc’ți c veselia? undc’ți sânt 
•speranțele de-a străluci în lumea ta aleasă din care 
te mân iriai că faci parte ?

— Câte s’au schimbat, în scurtul timp de când te- 
ai dus de la noi !...

— Mr faci curioasă... Mă mai iubești ea pe când 
eram aci ?

— Da, lulio, îi răspunse, fără însuflețire... Dar am 
suferii prea mult, și m ani întors aci ca în singurul 
loc de inângâerc...

— Cu adevărat, dragă Eleno, pari
4 lua vălul?

Elena zâmbi, nu eu tristeții resemnării, dar eu mc- • 
Jancolia dulce a credinții ce-o curățise.

— Eată, să ’ți spun tot, lulio... Aveam numai pe
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fi scris,.

mania și ani pierdut-o. Am plecat din institut ca să-i 
primesc cel din urma suspin... Dar larii dânsa, casa 
părinteasca. îmi ajunse curând închisoare plină de 
urât... Nici un chip omenesc plin de sinceritate, intre 
rudele ce veneau să mă vadă : nici o afecțiune du
ioasă la fratele meu, carc'mi vorbea toată ziua de 
împărțirea averei, do tutori, căci sunt încă minoră, 
de socotelile întreținere! mele aci. de câte și câte care 
nu’mi insuflau nici un simțimânt. Mani întors ca să 
termin studiile .și am rămas tot aci după ce le-am 
terminat, cu'voea consiliului de familie... Aci mă simt 
acasă. Venerabila mama noastră superioară ma în
conjurat cu semnele celei mai sincere iubiri și mti 
convins că pentru mine nu poate fi altă viață decât 
în Domnul Nostru Isus... Și’n adevăr. Inlio, ce am 
de văzut în lumea plină de ispite și de interese jos
nice. decât suferinți și desilusiuni ? să intru în Ordin, 
să devin putere de mângâere și de mântuire pen
tru semenii nici, este oare misiune mai frumoasă și 
mai plăcută lui Dumnezeu ? Voiu dărui partea mea 
de avere Ordinului, după ce voiu fi majoră : voiu re
nunța la- bucurii deșarte ce se nasc din dorinii și din 
vanități omenești, și voiu trăi din viața sfintelor surori 
al cărora ideal e cerul pentru viața de dincolo și fapta 
bună aci jos...

Și grăia eu adevărată convingere, convertita. - cu 
focul ce’l naște și’l întreține bigoția, crezând Iară să 
cerceteze, renunțând fără să regrete.

lulia o asculta subt impresiunea unei adânci înrâ
uriri sufletești... Se simțea plecată să’și afirme că a- 
eeasta era singura cale... pentru viață... li trecu prin 
gând, ca o scântccre, iubirea ei,— însă ea s’o intris- 

■ teze și s’o cutremure c’nn presimțimânt de suferință...
Cine știe ce avea să fie I...

Nu se putu opri să nu ’și destăinuiasca și ea sta
rea inimii, speranțele ei, viața ce doria...

Elena o privea cu blândețe, fără îndemn de-a o 
desilusiona, fără îndemn de-a-i intări speranțele și 
dorul.

— Dumnezeu îți va .da partea ce-ți va
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dragii lulio, ii răspunse la urmă. Buni creștini ca
tolici să fim in viața noastră, ori unde și oricare ar 
fi ea. și datoriile vom ști să ni ie împlinim...

Mia plecă dela institui foarte tristă, apăsată de-o 
greutate eare-i făcea rău. Acasă, începu să plângă, 
fără să știe de ce, — și rămase mult timp în stare 
de lâncezite și de suferință.

Arpad Immenyi bătu, emoționat întru cât-va, la ușa 
preotului capelei iezuite.

Preotul, eu aceeași înfățișare ea și a Superioarei 
Institutului, — căci aceasta e rândueala generală în 
educațiunea lor,- îl întâmpină pe Arpad.— atât nu
mai că de sub înfățișarea smeriții, pornia și simțământ 
de prietenie pentru musafirul său.

. — Te-ai întors, scumpe proprietar rustic? îi zise, 
strângându-i mâna și ducându’l să șază.

— M’am întors, reverende părinte...
— Ia stai... să te privesc mai la lumină... Ce o fața 

aceasta de om desgropat? 0ri ai fost bolnav? Poves- 
tește’mi, dragă fiule, și amice... căci întrevăd o sufe
rință cu care nu m ai obicinuit.

— Am suferință adâncă, în adevăr...
— Fiica duniitale? Tatăl...?
— In perfectă sănătate... Precum ai zis, eu sânt 

bolnavul și am venit să mă și mărturisesc, să cer și 
‘sfat experieuții reverenției tale... Poate să am nevoe, 
cine știe, și de ertare...

Atitudinea aceasta de umilință, la bolnavul de mân
drie pe care'l certa adeseori, îl împresionă pe preot.

— Ia să vedem ce este, fiule, dacă dc mărturisire 
c vorba? Ai comis vre-o crimă?

— Aproape o crimă... asupra mea chiar...
Vibrând de pasiune, începu a-i povesti drama su

fletului Iui, în trăsuri amănunțite privitor la persoana 
Măriei Cosmin...

Preotul tăcu câteva clipe, dttpe ce Arpad termină,— 
timp ce-i păru acestuia prea îndelungat. Plin de ne
liniște aștepta cuvântul preotului, a acestui obscur 
întru câtva păstor de sufiete, dar adânc cunoscător al
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oamenilor și a psicholosriei împrejurărilor in care se 
mișcau.

— Fiulo iubit, cu cred că boala dumitale stă mai 
mult in închipuirea ce s’a aprins, înflăcărată cu ușu
rință după viața dumitale, stearpă sufletește, din tim
pul din urmă-,— decât într’un simțământ puternic real 
■și întrupător de emoțiuni adevărate și durabile...

Arpad câtă la el cu surprindere.
— Vei zice poate că așa lucru se poate mai de

grabă, și mai nemerit, la o etate tânără... Nu o așa, 
totuși... Din o sută de cazuri, in tinerețea dintâi, opt
zeci, nouăzeci chiar sânt ale inimii și numai zece ale 
închipuirii... cu toate că închipuirea s’ar părea cea 
dintâi că se înflăcărează, fiind că etatea este a ilu- 
ziunilor ; dar este mai înainte, etate fără de trecut și 
inima dominează. ia și duce... Etatea dumitale este a 
judecății lucrurilor, ori cât ai voi să'ți ascunzi aceasta. 
Ai avut un trecut în care ai trăit, și acesta nu se 
rade ca o greșeală de desen ori de caligrafie. ladă’ți 
seama bine... < ’u toată închipuita d-tale pasiune, spune, 
nu ai și judecat-o oare ? Nu te-ai gândit cu de-amă- 
runtul la greutatea situațiunilor, nu spre a le învinge, 
ci mai mult spre a le cumpăni și a le vedea nerea- 
lizarea ? Te-ai gândit, așa este: deci, închipuirea unei 
tinereți ce vrei s’o înviezi, te-a pornit, iar nu inima 
tânără și fără judecată ce nu o mai poli avea...

— Oare nu te înșeli, reverende părinte ?
— Te încredințez că nu caut să mc înșel, precum 

o faci dumneata, fiule... Conduziune logică și de 
nesfărâmat: nu iubești eu inima, ci cu încăpăținarea 
de-a voi să iubești, nesocotind toate principiile aus
tere și sfinte ce te-au călăuzit până acum. l-'nne’țila 
cercare voința, și vei putea să înlături închipuita pa
siune, fără să te pierzi... Amintește'ți că. nu nepotri
virea de a te mai însura, e în cauză, ci împrejurări 
de altă natură. O ortodoxă! o femee matură.care a 
trăit iu eresiaei, socotind-o adevărata credință, aproape 
o întreagă viață de om ! 0 practică religioasă greșită, 
in casa dumitale catolică de veacuri... în casa dumi
tale de credincios pătruns de religiunea universală
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apostolică romană ! Fiule dragă... ia gândește-te... Nu 
inseamnă aproape o renegare?

Și pe tonul acesta, urma mult timp, potrivindu-se 
eu bătrânul Lemenyi,—și după cum începea să recu
noască și Arpad, potrivindu-se din ce în ce și cu cre
dințele lui de fost seminarist destinat Cultului.

Totuși, dacă purcedea să recunoască, aceasta, nu se 
pleca încă să rămână convins că închipuirea și nu 
inima ii era in joc.

Preotul cătâ lung la el și zâmbind cu indulgență, 
căci ghicise ce șc petrecea în Arpad, îi zise:

— Nu voești să cedezi... căci îți închipuești poate că 
mie îmi vei ceda... Ti-ai ceda dumitale însuți, iubite 
fiule, și îți vei ceda fără întârziere, do aceasta sânt 
sigur; nu mai departe, de cât dacă te-ai gândi la 
•fraza cu care mi-ai. răspuns la prima întrebare, că: 
oi comis aproape o crimă... asupră-t.i chiar, ți-ai da sea
ma bine că, sau regreți acest amor, sau-eștiîn luptă 
pentru el din cauza unor anume principii. Și într’un 
caz șfn altul, se vădește o judecată. Explică-mi, ro- 
gute, cam ce înțeles poate avea răspunsul că.: ai 
comis asupra-ți chiar, o crimă? Un om ca d-ta nu 
vorbește la întâmplare... Fiecare cuvânt își are în
semnătatea lui logică și rațională, in legătură cu sitn- 
țimântul ce Ic dictează. Să-ți spun cu ce stare psiho
logica trăda în acel moment fraza dumitale. Judecaseși 
împrejurările, avuseseși prima ciocnire, de sigur eu 
tatăl dumitale, care nu se putea să nu te ghicească; 
îți imputaseși deja singur că nu ai fost în de-ajuns 
de bărbat in cât să dominezi situațiunea, in cât să 
te ridici în mod demn pe deasupra acelor împreju
rări : tc lăsașeși prea mult unei dureri ce nu trebuea 
să’și aibă cuib Într’un suflet tare; porniseși pe albia 
disperării ca un torent ce urmează itnpingerei fatale 
a înălțimilor prăpăstioase,— și un creștin adevărat nu 
trebue să cunoască biciul disperării.. Acestea toate la 
un loc le-ai considerat și cu drept cuvânt, ca o crimă 
asupră-ți chiar: prin urmare, repet, singur (i-ai veș
tejit avântul înebipuirei... prima pornire ce trebuia să
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se izbească de realitate, lua etatea d-tale nici nu se- 
putea altfel.

Arpad plecă fruntea. Nu știa ee să răspundă. Poate 
că era sofistică psiho- filosofia bătrânului, anume po
trivită pentru el, ca fiu duhovnicii: nu mai puțin însă 
il înrâurise, îl adusese la tăcere și la disciplină.

— Pe urmă, altă împrejurare, fiule... ce de sigur tatăl 
dumitale, de asemenea a ghicit-o... la ostenește-tepu
țin și reconstituc tabloul vizitei familiei Cosmin in 
casa dumitale...

Arpad căută repede la preot, cu luare aminte și 
surprindere. Ce era să mai audă?

— Par’că vă văd pe toți în jurul unei mese... ori cum,, 
in cere strâns : tatăl dumitale, d-na Cosmin și d-ta, 
d-șoara Cosmin și d-șoara lulia... și tânărul Cosmin.. 
Eată două tinereți streine până în acel moment, de 
odată insă față în față... și ca subt acțiunea revcla- 
țiunei unui mister neașteptat

— Ce vrei să zici, reverende părinte ? întreba Arpad 
făcându-se palid..

Preotul urma, ca și cum nu i-ar fi luat seama.
— Aceste două tinereți, cu drept la toate aspira- 

țiunjle inimii, se simt în acelaș timp de o potrivă 
Înrâurite una de alta, și pornesc pe drumul simți- 
mântului. neîngrădit de nici o considerat iune din rân- 
dueala socială și religioasă...

— Cum, crezi dumneata, părinte, că...
— Mi-ai zugrăvit pe tânăr; cunosc pe d-șoara lu- 

lia... Nimic mai firesc, nimic mai la timp... pentru 
acești tineri fără alt trecut de cât copilăria...

— A! dar nu cred să fi fost cu putință!... strigă 
Arpad, ridicându-se...

— A fost însă... și a fost spre a te chiăma la da
toria do părinte, pe lângă datoria de om... zise preo
tul cu autoritate... Șezi, fiule și mă ascultă...

Arpad, cu fruntea țbrobonată de-o sudoare rece,, 
șezu, ațintind la preot priviri aproape rătăcite.

Preotul urmă fără turburate.
— Era firesc, repet, fiind-că era și potrivire de in

teligență. de tinerețe, de pozițiune socială, — de alte
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anume însușiri ce caracterisează ființile alese și poate 
preursite a se întâlni și a merge împreună pe calea 
vieții.

Datoria dumitale de părinte va fi să nu'ți faci co
pila să sufere. Iar ceea ce nu se potrivia pentru 
dumneata, din punctul de vedere al religiunii, fațăcu 
femeea ce ’mi-ai descris-o perfect de bine. — se po
trivește pentru d-șoara lulia față eu tânărul Gosmin. 
D-șoara lulia este fiica instituțiunilor noastre ro- 
mano-catolicc : d-șoara lulia este prea mult urmașa 
unei familii care păstrează tradițiuni sfinte de cre
dință și de rasă... Ea va fi convertitoarea soțului, ea 
va inrâuri credința copiilor: ea va câștiga cauzei 
noastre o viitoare familie românească... și cu încetul, 
cu răbdarea și cu hotărârea, cu energia și cu abne- 
gațiunea misionarilor...

Arpad i.și plecase capul între mâni și sta ne
mișcat.

Preotul urma, insinuător prin o blândețe dulce, cu 
glas de înduioșare :

— Da iubite fiule, să consideri împrejurarea aceasta 
eaindurare a bunătății divine. Dumnezeu te cunoștea 
dator, din timpul cânii te pregăteai pentru calea de 
Învățător apostolic, dator către dumneata însuți și da- 
tor către Sfânta Sa credință Întrupată in biserica lui 
Crist....

Eată că Dumnezeu îți Înfățișează ocăziunea vred
nică de onoare, spre a-ți împlini acea datorie. Căile 
sale nu Ie putem totdeauna pătrunde : dar eu cât a- 
pucănt pe paralele ce ne depărtează de la ele, cu atât . 
ne vedem într'o zi ca paralela s'a făcut linie de cerc 
și că ne aflăm drept in fața punctului de unde am 
plecat. Legătura dintre trecut și prezent se ivește nea
tinsă : Dumnezeu ne zâmbește cu grația sa și sufle
tul nostru nu mai poate vedea ca de neîmplinit, ve
chea datorie sub forma nouă în care ni se arată.

Nu va trebui, fiule, să spui copilei dumitale : fii 
convertitoarea: iată cu ce condiiiune te dau alesului* 
lan. li vei spune : vei intra in familie ortodoxă, ră
mâi insă catolică.
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Ea va ști ce datorează, Ia rândul ei, religiunei sale. 
Nu trebuc sâ-i pară că-i irnpui un comerț eu senti
mentul său, ori cât ar fi de natură sufletească și 
acest, comerț. Numai după căsătorie, noi cari vom ob
serva căsnicia ci. vom interveni de va fi ncvoe, pe 
cale duhovnicească... Vei avea o capelă in casa de la 
moșia dumitale ; vei avea un preot acolo... Ti-1 vom 
da noi și vei avea de împlinit eu ol și alte fapte în 
direcțiunea luptei noastre apostolice.

Eată-ți drumul, fiule, nobil și înălțător; eată-ți mi
siunea...

In iubirea d-tale vei fi găsit neplăceri: în iubirea 
copilei d-tale vei găsi mulțumirea de a o vedea feri
cită și conștiința implinirei unei datorii mai presus 
de orice laudă.

li strânse mâna cu căldura, în timp ce ochii săi 
rouran extazul credința și apoi îl sărută, apropiân- 

■ du-și-1 de pept.
— Eacă-se voea dumitale, iubite părinte, răspunse Ar- 

pad eu supunerea credinții înviată în sufletul lui.
— Dumnezeu să-ți bine-cuvinteze puterea de voință, 

fiule... Și acuma, să vorbim ca prieteni, in privința mo
șiei și a scopului ce urmărești...

Când Arpad plecă de la preot, era altul de cum 
venise, melancolic numai, ca singură urmă a furtunii 
care trecuse, peste sufletul lui.

De câteva zile, — după ore de lucru acasă sau în 
■ oraș, — Arpad, voios intru câtva, spre marea bucurie 
a luliei, iși lua copila și dădeau vizite amândoi câtor
va familii ungare și germane, se plimbau ca buni to
varăși, glumeți și bucuroși de a fi unul lângă altul.

Orașul se pregătea de sărbătorile Crăciunului; pre
tutindeni mișcare, expozițiune de daruri do toate fe
lurile pe la ferestrele prăvăliilor: pregătiri în lumea 
cucoanelor pentru balul dela Palat: și. pe deasupra
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tuturor acestora, im timp de iarnă liniștit, geros da, 
dărui tor do sănătate .și de plăcerea de a trăi.

Eșind de-acasă, in ziua de Ajun, lulia se opri o 
clipă și strecură două scrisori in o cutie de poștă.

— A ! domnișoară... pe ferite dai poștei Statului o 
sarcină... Și ai plătit-o col puțin ? Întrebă, in chip 
glumeț, Arpad.

lulia se înroși mai tare do cum apucase gerul să-i 
înflorească obrajii.

— Nu pe ferite, tată. Am scris lui tata-mare...
— Și?
— și domnișoarei Lidia Cosmin...
— A! Și domnișoarei Lidia!.. Firește, era datoria 

la, ca una ce-ai plecat de-acolo... Negreșit că ți-ai 
amintit, în scrisoarea ta, do toți membrii familiei ?

— Precum politețea cere, tată...
— Politețea... Vezi, c mare lucru și politețea a- 

eeasta ! Jși iâ asupră’și, biata de dânsa, răspunderi ce 
le-am lua noi cu greutate de situațiune...

— Fată eă’mi vorbești, tată, în o limbă pe care n’o 
pricep...

— Nu-i nimic, lulio... Să’rai aduci aminte, te rog, 
la întoarcerea acasă. Sper să’ț.i dau traducțiunea literă 
cu literă...

lulia tăcu, înliorându-se. Tată-său vorbia liniștit, 
fără intențiune par'că, dar de sigur că nu fără motiv. 
Ce bănuia ?

Umblată câtva loc în tăcere, când lulia cercetă în
țelesul vorbelor lui Arpad.—și altul nu-i păru cu pu
tință, decât ca privind simțimântul ei.

La urma urmei, unde putea fi răul că tată-său ii 
citise in inimă ?

Mai bine că se deschisese vorba. Avea să’i spună 
frumușel că Nicu Cosmin ii era pe plac și... pace.

Treceau prin fața Poștei, în strada Doamnei.
— Vezi, lulio, dacă aveai puțină răbdare ? Puneai 

aci scrisorile și erai sigură că se vor duce ntai repede 
la destinațiune...

— îmi pare ren că nu m’am gândit...
— Din cauza îngrămădire! corespondenței de săr-
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'.butori, ’mi-e teamă că d-șoara Lidia nu va avea scri
soarea ta până după anul nou... mai ales că sc află 
în o comună rurală. Ce păcat!...

lulia tăcu și-și zise in gând: tata mii râde... E ceva 
dar... Cu atât mai bine... Pregătește-te, tătuțule, s’auzî 
mărturisire, nu glumă !...

Când să dea in Calea Victoriei, tocmai la colțul 
Palatului ,-Nifon", un domn nalt de statura, bine îm
brăcat, cu înfățișare do „om mare", saluta pe Arpad,— 
salută ineă odată pe lulia, de cum își dădu seama că 
copila însoția pe arhitect,— apoi se opri în Ioc și ur
mări cu priviri de admirare pe frumoasa fată ce trecea 
drumul.

— Cine era domnul, tată?
— Un fost, ministru, lulio..
— Da? ..Elegant" fost ministru... zise, zâmbind 

ironie...
— E om de valoare, lulio...
— îmi pare bine... pentru el...
După ce păși pe trotuar, își întoarse puțin capul și 

văzu cu mirare că fostul ministru stă locului, cătând 
spre ea...

Zâmbi... și umbla înainte.
— Așa bărbat aș fi dorit pentru tine, lulio... ii zise 

tată-său, dâtldu-i brațul, ca să străbată printre obici- 
nuiții staționari la aceste colțuri de strade.

— Ce idee, tată...
— De ce, lulio ? O idee bună, cred...
— Domnul va mai fl ministru, de sigur ?
— Poate chiar în apropiata schimbare de guvern 

de care se vorbește...
-— Uite, ’mi-ar fi teamă, tată, să fiu doamna... cum 

să zic... ministru... răspunse ea, râzând...
— Domnul nostru e însurat...
— Uf! de ce grijă am scăpat 1...

' Umblare, iarăși tăcând.
Din faptul însă că o privise lung fostul ministru, 

începu să ia seama cum o priveau toți, în drumul ei, 
și par’că o cuprinse un siințimânt de rușine...
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întoarseră, apoi intrară la ..Doamna Paul".

In ziua de anul nou, lulia nu eși din casă, cu lot 
timpul aproape primăvăratec ; era într'un neastâmpăr 
ciudat, când voioasă și atunci nu mai știa ce să facă, 
spre a-și putea revărsa toată veselia; când tristă, a- 
proape să plângă, dar atunci silindu-se din toate pu-

Co-aveau, toți aceștia, de se uitau cu așa ochi la 
:lânsa ?

Ii părea necuviincios lucrul.
La colțul de la „Continental", grămada de stațio

nari se făcu în lături, ca un cere, și ea trecu, strân- 
gându-sc lângă tată-său, și mai mult rușinată, căci 
auzi și un murmur de admirare... pe lângă că prinse 
din repezeală cxpresiunca chipurilor...

La palat se strânsese o mulțime greu de străbătut 
ca să aștepte eșirea Principilor moștenitori, a cărora 
trăsurii era punctul tuturora de privire.

— Uite, lulio, Principesa...
— Stai tată s'o văd și eu...
Trăsura trecu: mulțimea salută... Salutară Arpad 

și lulia...
— E foarte grațioasă, zise lulia....
— Uite aripă palatului in care se dau balurile...
— Ai. fost vreodată, tată ?
— Firește...
— E frumoasă sala ?
— Prea frumoasă... Știi una lulio, ai vrea și tu să 

fii la balul de la l-iu Ianuarie ?
— Aș vrea: de ce nu ? Cu toate că...
Se opri. I se dusese gândul la Nicu... Se cuvenea 

oare, fiind-că nu era și el ?
— Cu toate că... ce ?
— Cu toate că... m’ași simți sfioasă... răspunse ca...
— Ei, să știi că am să te duc... Și fiindcă am luat 

hotărârea aceasta, haidem să-ți comand rochia...
— Așa de curând?
-- Ba nu e curând de loc... Abia va fi timpul s'o 

ai gata.
Și se
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tcrilc să nu i sc umeziașcă ochii, ea scara să se cu
noască cumva că a plâns.

Avea să se ducă la bal la palat, la primul bal in 
lumea marc !...

$i își lămuria bucuria, ca firească, odată cc-i plăcea 
danțul, odată ce era tânără : își lămuria și tristețea, 
dar numai până la un punct, că nu era să fie și 
Nicu...

Insă de ce simția ncvoca dc a plânge, dc ce tris
tețea i se ingreuia, ii rămânea taină și dacă îneerea 
s’o pătrundă, i se desvăluia numai în chip de presim- 
țimânt, fără să-și fi putut spune ce anume nenorocire 
ar fi putut s’o ajungă ?

In clipele vesele își privia rochia, cea dintâi roche 
scumpă pentru bal și giuvaerurilc de preț ce avea să 
pună, ca brățări și cercei, anume alese dc tată-său 
dintre giuvaerurilc neamului lui...

Sc minuna de rochia ei simplă albă și de corsa- 
giul ușor decoltat,—dar mai ales dc scumpele obiecte 
de aur cu mari pietre de brilant .și dc safir.

In clipele triste, acestea ii păreau nimicuri, podoabe 
deșarte de care ține numai vanitatea... Brilantele ii 
păreau lacrămile ce stau să se reverse din ochii ei 
mari cu căutături pierdute : safirile, ca însăși ochii ei 
întunecați de presimțimântul acela stăruitor...

Către seară începură frigurile neliniștei de a se ve
dea mai curând gătită, spre a-și da seama cum era 
să-i șază. Era curiozitate ; nici de cum dorința de a 
străluci.

Câpd ii spuse în cele de pe urmă servitoarea să 
se privească in oglindă, nu-și putu opri o mișcare vie 
de mirare: ea era oare atât de frumoasă, că o sur
prindea chiar pe ea însăși ?

Tată-său intrând, impunător cu vestmântul negru 
sărbătoresc, rămase să se uite la ea cu admirațiune...

— Dar ești încântătoare, lulio '....
— O I tată... Și pleca ochii făcâhdu-se loc dc ro

șie... In gându-i adaosc : Cum de nu ești aci, Nicule

La orele zece și jumătate calea Victoriei, între strada
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Sf. Ionică și Episcopie, erau numai șir de trasuri și 
cupeuri, prelungindu-se pe stradele Franclin, a Pala
tului, Sf. Ionică și altele se tot adăogau mereu eșind 
goale din curtea Palatului.

Fațada Palatului Regal strălucia de lumina ce voia 
par’cii sii isbucneascsi pe ferestrele largi ale catului 
al doilea.

Steagul fâlfâia vioiu, la baterea de vânt ce se fă
cea din ce in ce mat puternică și începea să fugă- 
riască nori albi pe întinderea cerului brodat cu flu
turi sclipitori.

Delii intrarea, orbitoare de lumina lămpilor elec
trice, lulia se simți ușor tremurând și obrajii i se a- 
prinseră : ofițerii ce primeau ; lumea ce urca scara 
odată cu ca, începură s’o privească in chipul cel mai 
măgulitor.

In saltt mare cu coloane, jos sclipitoare de curată 
și restrângând pe lungi fâșii de lumină, scânteerea 
becurilor electrice,—aceeași admirațiuue, acelaș mur
mur în drumul ei...

Și ea nu mai putea de rușine ; și ea dc abea cu
teza sii privească sala și prin mulțime.

Arpad. răspunzând multor salutări, înainta cu dânsa 
la braț, încântat de impresiunea ce făcea fiică-sa...

Cel mai puțin vanitos dintre părinți, nu se poate 
apăra de mândria de a li tatăl unei asemenea fru
museți distinsă... sculpturală.

Par’că nu-și dăduse seama încă până in seara aceea 
și, intr'un momeai, aniinltuuu-și de cele ee-i desco
perise preotul și de mărturisirea luliei apoi, își zise: 
nu se putea sa nu o fi iubit Cosmin...

Ca o umbră peste priviri, ii trecu amintirea de 
Maria.—darîși impuse voința, și amintirea se cufundă, 
sub zâmbetul potrivit situatiunei prezente.

— Cine să fie? Cine este ? E divină... se întrebau 
tineri și maturi și dorința s'o cunoască îi înfiora pe

Se aștepta ivirea Majestăților Lor și a Principilor 
Moștenitori.

Nu trecu mult in adevăr, și Casa militară apăru.
19
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Lumea își luă atitudine respectuoasă, înșii'ându-se dc-o 
parte și de alta a sălei în lungul ei, așa că mijlocul 
rămânea gol ca între două ziduri de fracuri și de găteli 
mai mult albe și negre...

Regele și Regina se iviră, Majestatea Sa Regele c un 
ușor zâmbet și salutând cu obicinuitul deget,—Regina 
râzătoare, — întrupată Bunătate plină de poezia și de 
farmecul blândeții.

După Majestățile Lor, Principesa și Principele...
Casa militară închise calea în fund, ca un măreț 

decor dc uniforme sărbătorești sclipitoare.
In apropierea Suveranilor erau oamenii politici de 

seamă, cu care Suveranul începu a vorbi...
Se observa numai dc cât deosebirea de atențiune 

ce Majestatea Sa acorda bărbaților opozițiunii..., și 
șoapte discrete alo unora mai din depărtare, o inter
pretară in sensul că guvernul trebuia să se ducă.

Se cunoștea de altmintrelea acest fel de tactică a 
Suveranului, prin care arăta că, termenul de guver
nământ al unui partid, era la capăt.

De aceea și opozițiunea se grăbise a se strânge în 
jurul Aceluia ce era regulatorul politic al venirei la 
Putere a partidelor.,

Obiceiu poate nu tocmai politicos era acesta, ca, în 
timpul de guvernare al unui partid, la balul Palatului 
ori la serbări naționale, să se vadă mai numai oa
menii partidului acesta, și din potrivă...

Acum, în ajunul încă turbure al unei schimbări de 
regim politie, cei ce aveau să se ducă nu erau încă 
siguri in de-ajuns de cădere, cei ce aveau să vie nu 
erau încă pe deplin siguri de urcat treptele Puterii.

De aceea erau în număr mare și unii și alții; iar 
tactica Suveranului începea să fie lumină de răsărit 
pentru unii și întunecime de amurg pentru alții...

lulia nu se înșelă... Intre aceia eu cari vorbi Su
veranul, era și domnul fost Ministru, foarte bine de 
înfățișare.

Fără voea ei cătă mai îndelungat la dânsul, și’l 
văzu, dupe ce Majestatea Sa trecu, luând atitudine
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se

-de triumfător și schimbând privire voioasă cu alți 
doi trei de lângă el...

Regina și Principesa vorbeau cu Doamnele din cale 
și așa Familia Regală se apropia de locul unde 
afla lulia.

Ma.jestatea Sa Regele se opri la Lemenyi...
■— Nu v'am văzut de mult, domnule Arhitect...
— Am Ibst foarte mult ocupat, Majestate... și apoi 

m'am așezat la o moșie ce am cumpărat în Gforj..
— In (lorj ?.. Frtimos județ....

Maiestatea Voastră să bine-voiaseă a'mi acorda 
favoarea de a-I prezintă pe fiică-mea...

lulia se înclină, Majestatea Sa o salută cu o miș
care din cap...

— Unde ați studiat, d-șoară ?
— La Institutul dela Pitar-Moșu...
— A! Foarte bun institut... zise Majestatea Sa; a- 

poi, după o clipă.
— Veți danța, de sigur, d-șoară
— Da, Majestate...
li salută ușor c’un zâmbet și trecu mai departe...
Majestatea Sa Regina o văzu pe lulia și se opri, cu 

toate că nu o cunoștea...
Ce d-șoară frumoasă... zise Suverana cu ferme- 

eatoru-i râs care lumina totul în juru-i.
lulia I se plecă adânc; Suverana îi mulțumi șl trecu 

mai departe...
Preludiul unui valț. de Strauss începu, desmerdător, 

a din depărtare, și familia Regală se întoarse spre a 
se așeza pe fotoiiuri aproape de fundul salei pe unde 
apăruse.

Alteța Sa Regală Principesa deschise balul și lulia 
ii admiră eleganța cu care danța.

Mai multe perechi o urmară, și in câteva clipe mij
locul salonului se făcu un val-vârtej de ființea ce se 
legănau în ritmul valțului delicios.

Un adjutant regal veni s’o invite din-partea Alteței 
Sale Regale Principelui care-i făcea onoare s'o val- 
țeze...

Tremurătoare de emoțiune se apropia, printre mur-
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murele. <le admirare ale celor din .jur. și astfel facir 
începutul primului său valț într’un bai mare.

Fostul Ministru o văzu și tresări. Obrajii i se în
viorară, plivirile lui dobândiră o strălucire, neobici
nuită. la acest om ee nu se bucura, în propriii săi ochi,, 
de sentimentalism, de emoț.iuni puternice.

Numai de cât se strecură printre mulțimea murală 
și isbuti să găsească pe cel căutat.

— Bună seara domnule Lemenyi, i se adresă, strân- 
gându-i măna eu căldură. Ce mai faceți ?

— A ! domnul Pâclianu... zise Lemenyi... Mulțu
mesc. sânt bine... Dar D-vostră?..

— Perfect de. bine... IC foarte însuflețit balul do est- 
timp...

— 11 însuflețește termometrul urcat al politicei,pentru: 
unii... răspunse Leninoyi e’un zâmbet.

— Nu-i așa că ați observat atitudinea Majestăței 
Sale fată cu noi ?..

— Poate eă era și timpul să veniti la Putere...
— O ! da...
Adjutantul petrecu pe lulia... l’n Căpitan i se pre

zintă pe calc și-i ceru voe d’a o dania, prczintAndu- 
i-se...

lulia primi, aproape amețită cum era...
— E fiică-mea, îi zise Lemenyi lui Pâclianu.
— Da? Complimentele inele...E încântătoare... Îmi 

veți face plăcerea să mă. prezintați d-șoarei ?..
—.- Cum nu... Și așa domnule Pâelcanu... pe când 

credeți să fie schimbarea?
— Imediat ee se va vota bugetele... căci atâta pu

tere de viată suntem hotărâți să le dăm...
— Veți intra, de sigur, in Minister?..
— Nici vorbă,.. La care Departament însă, nu pot 

spune dc pe acum...
— Mi-ar plăcea să veniți la Domenii, căci aș avea 

să vii cer o favoare... îi șopti Lemenyi.
— Mă rog... cu plăcere... chiar dc nu voiu veni la 

Domenii... Domnul Lemenyi poate cere numai lucruri 
drepte și nu poate fi refuz pentru Domnia-sa... ră
spunse Pâclianu cu perfectă curtenie.
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ii șopti el, ațintind-o
Apoape iși pierduse . .

.acea privire ; in timpul danțnlui, o mai întâlnise din 
partea lui, dar nu o lovise ea acum : eră prea ade
menită de plăcerea de a danța.

Nu'i răspunse nimic și se grăbi a se apropia de 
tată-său...

Fu silită însă a primi alte invitări' și ea nimeni 
alta, dănțui cât timp ținu valțul, in cât se simți în 
adevăr ostenită. ...

Când veni, Ja finele jocului acesta; Pâcleanu îi ceru 
întâiul cadril...

Cum văzu Lemenyi pe lulia că se apropie in miș- 
cerea jocului, înnaintă puțin, spre a nu’i-o lua alt 
dănțuitor, și-i prezintă pe Pâelianu...

Ea îl privi eu surprindere și cu emoțiunc de ne
înțeles, îi primi invitarea la joc cu sfioșie și simți de 
la primii pași că fostul Ministru era și dănțuitor dis

tins.
Iu urma lor, mai mulți tineri veniră să se prezinte 

lui Lemenyi prin cunoștinți dc-ale arhitectului.
Pâelianu. stăpân pe sine, după primele mișcări, în

cepu a vorbi luliei, cutezător de spirit. îndeinânatec 
meșteșugar curtenitor, în cât Iulie, și surprinsă de a- 
semenea muzică ademenitoare, dar și mulțumită s’o 
.asculte, vallâ ca intrăm fel de vis plin de farmec.

Pâelianu se simți năvălit de-o bucurie șide-oemo- 
țiune, aproape eu totul nouă pentru firea-lui, în fața 
semnelor vădite de înrâurire, ale luliei, ceâmai splen
didă frumusețe ce putuse vreodată crede că ar exista.

Erâ la o mic de poște departe de situațiunea lui 
reală, de o fenice care’l disprețuia și pe care nu o 
vedea decât eu teamă și cu necaz, când în de ajuns 
de rar o vedea.

Vallâ mai mult chiar decât con'venințele cereau, și a 
trebuit ca lulia să'i mulțumească, spre a se gândi că 
abuzase.

-Mă ertați că fain ostenit, d-șoară, insa divina 
plăcere ce ’mi-ați dăruit, m a făcut să. uit că abuzam...

eu privire desmierdătoare...
cumpătul... luliei îi displăcu
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tatălui său să

Nu'l refuză ; însă începu a simți că domnul acesta 
îi pricinuia neliniște și nemulțumire.

Se gândi la situațiunea lui, și’i păru ciudată cur- 
1enia cu care o împresura...

De aci avu să întâmpine o mulțime de prezintări. 
care ajunseră să o obosească... și ceru tatălui său să 
o ducă undeva spre a se mai odihni.

A doua-zi fu tristă... Avea parcă un fol de rcmuș- 
care, pe când își trecea pe dinaintea ochilor, acea 
fără capăt serie de prezintări și de curteniri împovă
rătoare...

Așă dar de acestea se întâmplau la un bal mare !... 
Și în care scop, toate acele aluziuni la frumusețea ei. 
la farmecul ei, dela toți acei tineri ce păreau că se 
extasiază în fața ci ?

Dacă erâ obiceiu, și poate de rigoare, apoi urât o- 
biceiu erâ!.. S’ar fl putut să’l sufere cu plăcere, să'l 
dorească eu emoțiune, vre’o fată oare ?

Ea nu’l dorise; emoțiunea ce par’că o cuprinsese, 
ascultând pe Pâcleanu, pe cel mai întreprinzător, eră 
de sigur a primului ei danț in asemenea mediu stră
lucit.. ; erâ a dragostei sale pentru joc...

Chipul lui Pâcleanu i se ivi de odată în diferitele 
lui atitudini față cu ea, și se simți atinsă în rău de 
expresiunea lui ce i se arătă ca ofensatoare.

Pentru ce atâta stăruință de a-i deveni ei plăcut, 
căci asemenea scop părea să fi urmărit ?

Și ea nu’și schimbase nici de-o clipă purtarea, față 
cu el ; și ea nu deosebise pe nimeni...

Cum erâ să deosebiască, de sigur, odată ce ființa, 
deja deosebită își prinsese loc în inima ei ?

Și, pe când ea avea emoțiuni străine de iubirea ei, 
singurul pentru care trebuia să simtă orice plăcere și 
bucurie, sta departe, trist, cu gândul la ea, strein de 
orice emoțiune ce nu venia dela dânsa...

Aceasta îi aducea remușcarea; aceasta îi acoperiș 
chip și suflet, de tristețe, făcând-o să simtă larg gol 
în juru-i...

Timpul se posomorâse, pornit către ploae... Strada,
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pe care cădea privirea ci lângedă, se umezise și avea 
sclipiri ca de oțel... Din infinitul turbure picura me
lancolie...

Era potrivire între starea naturii și a sufletului ei 
pe care picurau amintiri, din regrete și din dorinți ce 
semănau a fi de neîmplinit...

Nici nu simți pe tată-său că intrase.
— Cum, lulico, tristă după asemenea petrecere
— Poate tocmai din cauza acestei petreceri... mur

mură copila, ridicându-se...
— Dece ? întrebă el, surprins...
Apoi, după o clipă, cu zâmbet puțin ironic, fără 

răutate :
— înțeleg... Lumina fără soare aduce umbră fără 

farmec.
lulia nu răspunse. El o făcu să șază alăturea...
— Tristețea nu prinde bine tinereței în floare. Ne 

vom întoarce curând la țară, cu toate că primăvara-i 
departe încă, dragă lulico, și ce va fi să se împli
nească, se va împlini...

— O ! tată.,, ce bine ani face să ne întoarcem...
— Și primăvară va fi întoarcerea noastră, nu-i așa?.
Ea îl sărută și răspunse cu simplitate, roșie însă 

de plăcere.
— Da.
— Să’mi acorzi numai câteva zile, lulico, să văd 

cum se alege cu schimbarea politică...
— A ! cum? D-ta, tată, și politică? Nu cumva tinzi 

a fi Ministru ?
— Mă ferească Dumnezeu... Tind însă să văd iar 

Ministru pe domnul Pâelianu.
— A! ce om nesuferit!...
— Dece ? întrebă, cu surprindere.
lulia ridică din umeri numai...
— Am ceva de împlinit...și poate’să’mi fie trebuin

cios Pâelianu...
— Bine, tată, răspunse ea, fără interes.
— Ce însemnează iubirea!.. se gândi Arpad... Ea 

iși vede plăcută numai lumea ei... Iși năbuși un oftat 
și se ridică.
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IX

Sc apropia ziua nunții « latrinei. Iși pregătise de toate : 
ștergare, bete, basmale, broboade pentru cap. câte 
trebuiau, dupe obiceiul locului.

Ilie Ion Todea ii cumpărase o ladă de Brașov În
căpătoare și mândră la boiu, să cuprindă toată in- 
brăcămintea ce da (latrinei.

Toți ai casei sânt cu treabă, ca rânduiala lucruri
lor să nu dea greș.

Gâtrina șade singură, la fereastra odăei dinspre 
drum. Coase la un ștergar pentru naș și-i dă zor să’l 
termine. E cel mai frumos dintre ștergare, numai 
ghirlande din ibrișin și fluturi Închipuind frunzele.

Iar in timp ce coase și-i zice Încet și duios un 
cântec de dor, pe de’naintea ochilor îi trece priveliștea 
logodnei ce nu o putea uita.

Par’că vedea aevea pe Mirilă in rând cit cucoana 
Maria și cu domnul Cosmin, ca părinți, și cu treizeci 
și nouă de săteni fruntași, care-i țineau loc de rude,

— Îmi proniiți să nu mai fii tristă ?..
— Da, tată...
Arpad voi să iasă, dupe ce o sărută.
— Tată... îl strigă, cu codire intru câtva.
— M’ai chemat, lulico ?..
Ea înainta, c’un deget pe buze.
— Promite’mi și d-ta, te rog, că chiar să ai tre

buință, nu vei cere nimic domnului Pâcleanu...
— Dece"? întrebă el, privind-o curios.
— Aș voi să nu-i datorezi nimic, ea 

motiv a ne vizita—
— Dar pentru ce
— 'Ti-am spus... îmi c nesuferit...
— Bine, lulico, îți răspund și eu... Și eși foarte sur

prins și nedumerit că Pâcleanu putuse a i se face 
atât de urât... Sil vede că’și-a permis curtenire mai 
stăruitoare... iși zise apoi, și motivul, singurul de alt
mintrelea, i sc păru în de ajuns de legiuit.
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Lăutarii veniau in frunte trăgând voinicește din ar
cușuri... Și aduceau, ai ginerelui, băuturi, cărnuri, 
pește, pane, zahăr, miere și multe feluri de roade, de 
toate din belșug, eă doar ii dădea mâna dragului de 
Mirilă al ei !..

Și eacă se întâlneau in casă eu toate rudele ci și 
acestea luau darurile do mâncare și le dădeau pentru 
gătit la bucătărie, iar băuturile le așezau pe masa în
tinsă care selipia de albeața pânzeturilor...

J’ar’eă-i vedea apoi pc toți inșirându-se la masă, 
că mumâ-sa făcuse și ea bucate din belșug!.. Numai 
ea stătea rușinoasă.: iar când ridica în câte o clipă 
oehii. întâlnea pe-ai lui Mirilă furișându-se ca lumina 
din două stele ascunse.

Vedea pe urmă cum se așeza la o masă scriitorul 
foaei de zestre, și'l auzia și acum zicând, înainte d’a 
seri: -Fie Doamne mila ta spre noi, precum am nă
dăjduit și noi intru Tine".. Și cacă’l începând a trece 
lucru, cu lucru... de-i sălta ei inima la fi-te care, că 
toate prin mânele ei își luaseră ființă.

Dar apoi când să iscălească, după Mirilă ! cum îi 
tremura dreapta și cum o râse diavolul de Petre... de 
râseră și ceilalți...

După ce iscăliră toii cei de lății, ca dărui scriitoru
lui. care se nimerise a fi fost văru-său Voinea, o 
basma cusută de mâna ei...

Se vedea apoi cum înfășură l’oaea de zestre în o 
basma mândră, tot de ca cusută și cum inâintă s’o 
dea lui Mirilă... Doamne, cum i se bătea inima când 
i-o dădu și când ii sărută mâna !.. Dar când îi dădu 
apă să se spele înaintea tuturor, pe mâini, și apoi 
ștergar de in, subțire și ulb ca spuma laptelui, să se 
șteargă!., ’l-ar fi dat parcă și sufletul..

Mirilă plecă după aceea și ce mai fu nu mai văzu, 
ca i se duseră și ochii odată cu gândul, după el.

Dar era să le vadă la nuntă, că aproape tot la un 
fel se fac cele de obicciu.

Se apropii, în cele depc urmă, ziua după care erau 
să aibă amândoi o casă și o viață!



S9S

buriu cu

Mai erau doar două zile... Numai două zile !...
Ea cosea, în curte frații ei tăiau vite și orătănii; 

mumă-sa cocea turtițe in cuptor și cernea pentru a- 
zime... Tată-său cerca vinul in phnniță să vadă care 
era mai de seamă pentru așa sărbătoare...

Cum termină ștergarul, dădu fuga să ajute nm- 
me-si...

Eată ajunul nunții.
Mirilă pofti pe Bădilă să-i fie „cumnat de mână" 

și el primi bucuros.
Apoi tocmi pe lăutari, ducându-se să-i găsească la 

Vuceni, unde erau cei mai vestiți. Capul lor, știa ca 
nimeni altul, să strige cu haz darurile...

Bădilă, cumnat de mână, pofti pe toți cei aleși de 
ginere să-i ție loc de rude, dintre fruntașii care nu 
erau înrudiți cu Todea.

Către amurg porni Mirilă la curte, eu lăutari după 
el, să ducă nașului ploconul de ginere, un iniei alb 
pe care’l găsi cu steluță neagră în frunte, faguri de 
miere și o roată de unt galben și frumos de par'că 
era ceară...

Dela.naș, duse plocon părintelui Fuică, orătănii de 
soiu bun, crescute la el în găinărie, și un buriu cu 
țuică veche.

Când prinse a însera, începură să-i vie acasă a- 
proape tot satul, voios nevoe mare, înfiorat de plă
cerea de-a-i ură noroc...

Fetele luară o boată lungă de un stânjen și jumă
tate, o împodobiră cu bete de felurite fețe, iar in vârf 
ii legară trei ștergare lungi: era steagul nunții.

Și’n vreme ce steagul fâlfâe, înfipt în mijlocul 
curții, cu toate că e frig, flăcăi și fete joacă de rup 
pământul și topesc neaua sub tălpile lor...

Mirilă, în odaea cea mare se rade, iar lăutarul 
Neagu Șofrângea, îi cântă :
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Foae verde ostrățel 
Nu te ’ntrista, ginerel, 
Că te ’nsori de tinerel... 
Las’că-i bine însurat 
Că știi seara de 'nscrat 
Si noaptea de înnoptat. 
Foae verde de dudău 
Bine petreceam și cu 
Când eram tânăr flăcău: 
Calul nti’l încălecam 
Mă duceam încotro vream. 
Foae verde matostat 
Vedea'm'ași și însurat 
De pe poteci adunat 
De gura lumii scăpat... 
Foae verde trei alune 
Potecuța de pe lume 
Așternută cu alune 
Cui focului mai rămâne’? 
Dorului, sta-r-ar pustiu 
Că mă duc și nu mai viu...

Mirilă se rade mereu, că merge încet eu briciuir 
iar Neagu îndrugă și el mereu, că de știut știe multe 
și bine le mai zice, și duios mai trage cu arcușul pe 
coarde...

Ziua nunții se ivi posomorâtă în zori; dar apoi 
prinse a se răsbunâ și a înflori de lumină și de ve
selia zărilor senine.

Bucătarul se sculase cu noaptea în cap și pregătise 
supă și un fel de mâncare, că aveau să vină călăreți; 
colăeeri și de! să porniască flămânzi,te pomeneai că 
rămân la jumătate cale sleiți de foame, pe caii lor...

Și la nuntă, asta este ce este : băutura și mânca
rea, băutura și iar băutura... să spele cele rele.., ză
rile vieții soților să fio curate, iar zilele săturate.

Eată călăreții, mândru învestmântați ca fii de îm
părați... pe cai sirepi, ca vântul la umblet, ca gân
dul la cuget...
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lane are împăratul nostru.

Chibzuită și se apropiată pisiccște, iar până sa 
prindă paznicii de veste, o înfundară și intrară birui
tori, cu ura!

Când alergară cei din lăuntru, colăcerul și începuse 
a înșira zicătoarea nunții...

Mateiu Bădilă, cumnatul de mână, intră în casă cu 
plosca eu țuică...

— Bună dimineața ursita împăratului nostru... M a 
'Trimis împăratul cu o floare care n’a'văzut soarele in

Mai vin și poftiți), în sănii ușoare 
neaua...

Și cu toții faccinste mâncării, lac cinste băuturci, 
eu temeiu, să nu să zică, doamne ferește, că înghit 
in sec și beau din silă...

Tudor Lupii ia steagul apoi; avea tată și mamă, 
putea să'l poarte cu mândrie : că tată și mamă aveau 
să fie și soții, spre cinstea neamului.

Marin Cosmin și Nicu erau nași, dar țineau și loc 
de părinți lui Virilă . el le sărută mâna...

— Vă las sănătoșel, taică și maică : de acuma mă 
duc să intru la stăpân, le grăi el...

-Și cu toții pornesc la mireasă.
Vjțan logofătul și Manele Vulpescu meșterul 1-ăp- 

tăriei. merg in fruntea nuntașilor, cu câte o goarnă 
din care cântă când și când.

fzi cincizeci de stânjeni departe de casa miresei, 
se opresc in cale...

Sânt ca luptătorii porniți să ia o cetate și.trebue 
să trimită haintași să cerce drumul și tăria porții 
cetății...

Cumnatul de mână. Bădilă. cu floare la piept, 
dată, de ginere, colăcerul de frunte și alt nuntaș iar 
de frunte, pornesc călări...

Ajung... Poarta cetății închisă.
— Ce zici, domnule Bădilă, o 

dăm ? întrebă colăcerul.
Vpoi, să ne gândim. Stane, cum să intrăm, ca 
dăm de pocinog și sa ne spue că proaste ca-

apropiară pisiccște, iar până să

sărim ori o inlîin-
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zori de ziuă... Ai a trimis împăratul cu plosca plină... 
pentru zi senină...

Catrina, mândră ca lumina zilei, ia floarea și o 
sărută, ia plosca și o pune sub icoană...

— I’loscă'ți dau și eu dumitale, sol al împăratu
lui; floare’ți dau și cu dumitale... s’o porți ziua în
treagă, ca bucuria toată viața...
.Și luă din păr o floare, dela îndemână o ploscă 

plină, și i le dădu..
Călin și Petre se duc și Jeagii câte o basma la 

frânele cailor acestor trimiși ai împăratului.
Aceștia, încalecă și se duc să vestiască nuntașilor 

primirea ce li s’a făcut iu cetate. Pe întrecute a- 
țunci năvălesc cu toții în curte, descălocând, dându-se 
jos din sănii, afară de nașa.

Ginerile vine mai pe urmă și se oprește in uliță în 
dreptul unei ferestre : iar (latrina se uită la el prin 
inelul de logodnă.

Înainte de a sosi nuntașii, Catrina adusese dela 
fântână, întovărășită de un flăcău, apă în o vadră : 
acuma repede se făcu de luă vadra, apoi luă de mână 
pe flăcău care ținea un măuunchiu de busuioc, și se 
așeză în dreptul pragului, de unde începu a stropi în 
chipul crucei cu busuiocul, pc nuntașii strânși în față...

Repede pe urmă vărsată apa în picioarele iutilor, 
in timp ce nuntașii progătiau niște bice să aibă cu 
ce da într'ânsa.

Catrina fugi repede insa in casa și bicele pocniră 
pe urma ci, In timp ce alții prinseră a trage ou pis
toalele, alții a da mâncare cailor.

Eată și trimisa împărătesei că se ivește atunci cu 
o ploscă și se duce la sania nașei. E femec .pricepută, 
purtată pe la nunți și știe rostul.

— Bună dimineața cinstită nașă... Noi ne închinăm 
cu luna înaintea soarelui... ii grăcște duios.

— Noi ne inehinitm cu soarele înaintea lunci.... 
răspunde nașa.

•Și după ce mai repeta de două ori Închinarea, nașa 
se dă jos, intră în casă și începe să așeze beteala pc 
capul miresei.
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In timpul acesta nuntașii, numai bărbații, se rân- 
duesc la masă ; nașul și ginerele în capul mesei.

Toți glumesc, râd și înghit de foc, și beau voini
cește, de râde soarele, dacă e : de se luminează norii, 
.dacă e înnorat. Ginerele stă ca o curcă plouată....
Mintea lui cuprinde întreaga priveliște a vieții lui 
viitoare, și dacă zâmbește, zâmbetul, ca o rază fu
rișă, se pierde în gândurile lui.

Masa lor e afară: de frig nu le-i teamă, cu.vinul 
încălzește mai mult de cât lemnele.

La masa din casă ospătează nașa cu toate femeile 
și fetele afară de mireasa.

Catrina," îndată ce-i vede pe toți ospătând, ia de 
mână pe flăcăul cu care a adus apă dela fântână, și, 
:u câte un pahar plin eu vin, se arată la masa băr
baților.'.

— Bună dimineața cinstite nașulc, zic ei ; noi în- 
.“hinăm cu luna înaintea soarelui.

— Noi închinăm cu soarele înaintea lunei, răspunde 
nașul.

Și iar de trei ori se zice închinarea, apoi amândoi 
pun paharele pe masă.

. Flăcăul își ia darul, o basma, și se duce de lângă 
Catrina, și viile lângă ea Bădilă, cumnatul de mână, 
îu care începe a Împărți nuntașilor câte un ștergar 
învăluit pe un spic de brad.

. ’ întâi dă mirelui, pe urmă nașului, apoi celorlalți.
Cum termină Împărțirea, Catrina sărută mâna mi

relui și ia rând pe-a fruntașilor nunții.
Se aduce o azimă mare presărată cu sare, și nun

tașii încep a da' darul de nuntă, în timp ce Neagu 
lăutarul îl strigă, ca toți să cunoască ce a dat flecare.

Nieu Cosmin.se ridică apoi, numără banii adunați, 
ii ptise'î'ntr'o basma de a lui, turnă d’asupră-le sare, 
puse pâhe și turtițe, le stropi cu vin, apoi dădu mi
resei basmaua plină.

Catrina o luă, îmbujorată ca răsăritul, rușinoasă 
dar adânc de mulțăniiță că iera nunta ei cu bogate da
ruri, nuntă de fruntași ce nu se uitau de două ori in 
fundul pungii.

Cosmin.se
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•Și pe când, c'un oehiu la basmaua plină pe oaie o 
simte grea, și c’un oehiu la Mirilă pe care’l simte 
dornic de ea, întârzie de a se depărta, fetele și flăcăii 
tari nu sânt în nuntă, se încing la horă,

Și’ntind hora ’n bătătură, 
Dor în ochi și râs pe gură, 
Dor cu râs dc-a fi alese 
Râs cu dor de-a fi mirese, 
Ca și alții, dor cu dor, 
Să joace la nunta lor....

Se hotărăște totuși, cu părere de rău Catrina, să 
plece din preajma dragului ei Mirilă, fiindcă poate 
sâ’i vie nașului să ridice pe oaspeți dela masă, și ea 
trebue să fie în casă pentru cele ale datinci.

Drept este că nu trecu mult și Nicu cată la ornic 
apoi închină încă odată în sănătatea mirilor, și făcu 
senin cumnatului de mână să se apropie...

— Du-te, cinstit cumnat al împăratului și vezi de 
putem ridica pe împărăteasă...

Bădilă se ploconi și intră în casă.
— Trimisu-m’a Împăratul să ridicăm ce e de ridicat, 

ea pentru împărat... De nu e gata, vom mai aștepta : 
dar așteptarea c ca nemâncarea... De e gata îl vom 
vesti... că’n împlinire e norocire...

Catrina îi râse și-i răspunse :
— Gata și ne-gata, să vie și să nu vie... De-a veni, 

rău nu ’i-a fi...
Bădilă se ploconi și se întoarse la ginere...^
— Cinstite împărate, e vorba pe ridicate... Vei veni, 

nu vei veni; dar de vei veni rău nu /ți-a fi...
Nașul se ridică și poftește și pe nuntași la horă, 

iar el ia de mână pe ginere, înfiiorat de plăcerea că 
din ee în ce se apropia de capăt, și intră cu el la 
mireasă.

Lada de Brașov era gata. Cumnatul de mână apucă 
câte-va pături foarte mândre, eâte-va fețe de pernă, 
alte două trei mărunțișuri și împreună cu* lada~ ridi
cată de frații miresei, le duse și le așeză în o căruța
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in mijlociiiIn acest timp două nuntașe așfernoau in mijlocul 
casei o pătură : Mirilă îngenucliiâ de piciorul stângși. 
Catrina de amândouă...

Tudor Lupu zise iertăciune;!, apoi mirele sărută 
mâna părinților, adică Măriei Cosmin și Ini Nicu: 
Catrina mume-si și tată-său, cu rugăminte de ertare.

Și e înduioșătoare această parte, în care, pc lângă 
datină intră și simțământul...

Le vor fi greșit cândva sau nu, copiii, ca părinți 
au uitat de mult; cum își vor aminti de aceasta In 
asemenea clipe sărbătorești ? Sânt numai bucurie, sânt 
numai dragoste; in ertarea ce le dă după datină, este 
amestecul acesta de bucurie și de dragoste topit hi 
sărutarea ferbinte cu care le peeetluește fruntea...

Cosmin apucă apoi de mână pe Mirilă, acesta pe 
Catrina, ea pe Marin ca nașă, — lanț luminos de 
veselie tăcută, — ocolesc pe dreapta, și es afară, pe 
pas de joc și prin hora din fața prispei, trec la sania 
nașei, in care se urcă ea cu mireasa.

Un nuntaș fruntaș aduce un pahar cu vin și o a- 
zimă. Nașa toarnă vin pe azimă, o rupe in patru de
asupra capului miresei și apoi svârie bucățile In patru 
părți...

Care mai de care dă năvală, apucă bucata și fărâ
mând-o o împarte la flăcăi și la. fete, să simtă din 
bucățică gustul și dorul de măritiș și însurătoare.

G-inerile se întoarse repede la mai na-soacră, care a- 
dăsta pe urcușul prispei, în mânu c’un șervet mare 
plin cu flori.

— Ei, mamă soacră, te-ai ținut cât te-ai ținut, ii 
grăi Mirilă râzând, acum să vedem cum tc vei ține...

Și zor de-i rupse o cheutoare dela îmbrăbăminte, 
apoi îi strecură în sân două hârtioare de câte două
zeci de lei...

Apoi, alaiul întreg pornește la primărie.
De dragul lui Mirilă, Primarul împodobise poarta 

și intrarea in primărie, cu brad. O mulțime de săteni 
așteptau nunta și o întâmpină cu strigăte de: „noroc! 
noroc să vă dea Dumnezeu 1“

Iar meșterul Neaga începu a-i trage, eu tovarășii
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din viori cu naiul și cu cobzele, de înviora și mai 
mult sufletele... •

Pe când Primarul citea articole din Lege, Mirilă 
șopti Catrinei :

— Să nu cumva să nu zici, nu 1 când te-a întreba 
primarul de vrei să mă ici ?

— Nu’ți fie teamă, nu... îi răspunse ea, cu râs 
dulce carc-i merse la inimă... Dar d-ta o să zici: nu?

— Eacă vezi... nu știu încă cum voiu zice... și-i râse 
râs șiret...

înfloriți, flori, înfloriți 
Că mie nu’mi trebuiți; 
Mie când îmi trebuiați 
Ve’npismeați de nu’nfloreați. 
înfloriți de umpleți culmea 
Că mie mi s’a ’nchis lumea, 
înfloriți de stați părete 
Că am eșit dintre fete.

Cum ajunseră dela biserică la mire, Mateiu Bădilă 
apucă do mână pe Catrina să o ducă înlăuntru.

In capul prispei, din dreptul 'intrării, întâlniră 
masă rotată plină cu tot felul de producte.

Amândoi o ocoliră, iar apoi soacrei miresei îi în- • 
cârcă brațul cu cele de pe masă și așa străbătură în 
casă.

Repede soacra o duse apoi în unghetele despre 
vatră și-i puse in brațe un copil să fi avut un an.

Catrina dărui pe copil cu o pereche de bete.
După aceea amândoi mirii se așezară la o 

ei singuri, să guste pe un taler pânc cu sare.
Pe urmă Catrina începu să îmbrace paturile, să a- 

șeze cămășile, să anine ștergare prin eue, să împo
dobească odaea...

Afară horesc nuntașii, până ce vine ora legării la 
cap, a miresei. Atunci și mirele se ivește și-i des
pletește puțin una din cozi, în timp ce lăutarul Neagu 
cântă:
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e Foae verde și-o lalea 
Roagă-te de nașă-ta 
Să’ți mai ]ase-o viță-afară 
Să mai fii fată ’ntr’o vară.

Catrina cuprinsă par’că de-un fel de jale, plângea, 
poate unde așa era datina să plângă, poate unde își 
lua bun rămas dela viața de fată,

Pe urmă Maria Oosmin o luă și o duse la horă să 
joace.

Mirilă, după ce se sparse hora, porni cu ea s’o în
fățișeze, ca nevastă a lui, nașului, părinților, rudelor, 
apoi cu toți nuntașii se porniră pe ospătat.

La daruri, Catrina dărui nașului cusături iar nașei 
pânză albă...

Intr’un târziu, cam pe la capătul ospățului, eacă și 
părinții fetei cu cuscrii (rude).

Mirilă și Catrina, cum le zăriră apropierea, fugiră 
să se ascundă și aceștia începură să-i caute, să-i caute 
până ce-i găsiră intr’un unghete.

După sărutările de mână ale mirilor, noii-veniți se 
așează la altă masă, cu mirii, și dau daruri bănești.

Venirea părinților fetei, să cheamă că este întâea 
vizită a lor la copiii, cari, o vor întoarce, după 
două zile, împreună cu părinții mirelui și cu rudele...

Și iar masă va fi, și iar daruri bănești...1)
Așa își văzu Catrina visul dragostei cu ochii, așa 

Mirilă furâ satului pe cea mai mândră dintre fete. 
Trimiraș nu se zări la nuntă, cu toate că se întorsese, 
dar se ținea de cuvânt față cu Mirilă și cu Cosmin : 
pornise pe cuminție.

Marin Todea fusese la toate ale nunții, împăcat cu 
inima lui. De-aeum nu mai credea să se strice vre
odată cu Ilie.

') Datina nunții, comunicată de Matciu Chiricescu, învațătoi 
diriginte a școalei din comuna Topești, jud. Gorj.
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freamăt ce

Pe-o vale strimtă, între doi munți nu atât de nalți 
pe cât de prăpăstioși, coboară și urcă doi călăreți a- 
coperiți cu mantale de ploae.

Caii pășesc cu luare aminte pe cărarea îngustă, 
mărginită de râul limpede și sgomotos, printre pietre 
ascuțite, din care, unele se deslipesc și se rostogolesc 
de subt copitele lor.

Amândoi călăreții sânt nalți de statură, unul bă
trân, dar încă dârz; cel-l-alt, matur, arătând îmbătrânit 
de vr’o suferință.

D'asupra-le, cerul strălucește de lumina încă vă- 
ratecă ce dă vigurosului frunziș ca o ultimă putere 
de viață, nainte de cădere.

Codrul care începe dela jumătatea coastelor, des și 
cu copaci groși, tremură spre culme cu freamăt ce 
ține ison clipocitului apei.

Sus e vânt și valea nu’l simte. După o cotitură, 
priveliștea se destinde pe valea largă, munții par’că 
se pitesc în dreapta și în stânga până la un trup de 
munte uriaș ce le tae calea in lățime, părând că o- 
prește mai departe de el drumul.

După câteva momente încă de umblet, începe a se 
vedea copaci dărâmați în toate părțile, iar sub ~ poa
lele uriașului așezământul unei herestele cu fierăstrae 
de-a curmezișul râului.

Până aci, nici un cuvânt între călăreți. Fiecare pă
rea adâncit în gânduri deosebite.

La ei ajungea, cu răsunet în munți, sgomotul fie-
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răstrăului in lucru, și din când în când câte o lovi
tură de topor ori câte un hârjit dc fierăstrău resleț, 
în codru.

— Vom avea greutăți cu aducerea lemnelor pe râu, 
pană la șes, ziee bătrânul oprindu-se în Joc. Cu cât 
ii văd in fiecare zi cursul și cătimea dc apă, mii în
credințez mai mult. Și în epoca aceasta dc obieeiu 
ar trebui cătimea de apă să fie mai mare...

— De altmintrelea, tată, am prevăzut acest lucru, 
dela început, și între cheltuieli am orânduit oarecare 
lucrări de regulare a cursului apei.

— Da, da, va trebui, și .cât mai curând. La folos 
nu ne vom putea gândi timp de doi, trei ani chiar...

— Am.putea să începem de primăvară.
— Am putea. Un lucru ne impudică: așezarea lu

crătorilor în micul sat ce am început a’l alcătui...
— Se vor așeza în colibe până ce’și vor dură ca

sele...
— Numai așa. Locuitorii din Brăhășești nu ’i-ar 

primi...
ochi buni satul a-— De sigur; ei nu prea văd cu 

cesta de streini, în preajma lor...
— Au dreptate, din punctul lor de vedere, zise bă

trânul.
■— Eu zic, tată, că ar fi prudent să înlesnim și a- 

șezarea câtorva români, mai ales că avem și alt scop...
— Era să’ți-o spun. Trebue să vorbești eu Cosmin...
— Am să vorbesc mâine chiar, ca să mergem mai 

repede...
—■_ Mai ales că țe poți acum duce la Șerdinești 

fără bătae de inimă, zise bătrânul cu puțină ironie.
— Ar trebui, să nu’mi mai amintești, tată... și mă. 

mir de ironia dumitale... înțelegi că chiar dacă ar mai 
fi doamna Cosmin la fiul ei, bătae de inimă n'aș mai 
putea să am. Doamna Cosmin se va întoarce lângă 
fiul ei și eu tot cu atâta liniște le voiu trece pragul,, 
odată ce am lăsat să se așeze între lulia și Nicu in
timitatea de viitori logodnici...

— Fiindcă s’a deschis vorba de aceasta, de ce, dragă. 
Arpad, nu grăbești căsătoria? Ce mai aștepți?
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— Nimic, pe de-asupra luând lucrul. In realitate știi 
bine că avem o cestiune de seamă de orânduit cu 
tânărul.

— Apoi, tocmai de-aceea, de ce nu grăbești ? Ad
mițând că nu ar primi tânărul condițiunile noastre, 
intimitatealprea întărită între Itilia și el, ar cauza lu- 
liei și mai mare'țmâhnire...

— Poate Ji logic ce spui dumneata, dragă tată, însă 
nu mai puțin adevărat este că, numai intimitatea 
bine întărită, poate hotărâ pe Cosmin să ne primiască 
condițiunile...

— Te las cu felul tău de-a cumpăni lucrurile... în
cheia bătrânul cu accent ușor de nemulțumire.

Constata că dela un timp Arpad nu mai avea față 
eu el, ca tată, politicoasa ascultare de altă dată.

Ajunsese violent; de multe ori pleca de lângă el, 
supărat, și cu pornirea de-a păstra supărarea...

înțelegea, în cele de pe urmă, că Arpad făcea un 
sacrificiu dureros că da pe lulia după Cosmin. Iubirea 
lui de Maria Cosmin nu și-o biruise, ci numai o a- 
scunsesc subt simțământul datoriei dc tată, ca subt 
cenușa celui-l-alt simțimânt, încă ferbinte, totdeauna 
arzătoare...

Ajunseră la herestea și găsiră lucrul în desfășurare 
deplină.

Se interesară de aproape de el, socotind câți arbori 
se dădeau jos pe metru pătrat, ținându-se seama de 
„menajamentul" pădurei și de condițiunile arendării; 
în ce chip se executa tăerea scândurilor și câte eșiau 
de fiecare copac, după anume mijlocie de grosime; apoi 
dc transportul lemnelor pe râu...

Transportul îngrijura de o potrivă și pe maestrul 
conducător al lucrărilor...

— Diferența prea mare de adâncime între diferitele 
locuri și unele cotituri prea sinuoase pe loe mai mult 
nisipos, fac anevoios transportul în zilele normale. 
Trebue să așteptăm umflarea râului și aceasta nu ține 
mai multe zile ca să ne putem folosi în de-ajuns, 
zise maestrul. îndreptarea albiei ar fi o lucrare cos- 
tătoare, în adevăr, dar numai pentru primii doi, trei
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Nicu Cosmin e singur acuma, singur deia înce
putul primS,verei; d-na Cosmin plecase la Vadu-Lung 
și apoi la Măinești în Suceava, lângă doamna Avenian, 
muma ei.

De-aeolo îi scrisese adese ori, din acel sat stator
nicit de mult ca centru de cultură sistematică peste 
întreg județul, devenit un adevărat canton republican 
de muncă liberă, pe temelia armoniei depline între 
proprietari și locuitori.

„Ne băteam capul, dragă Nicule, îi scria mumă-sa,

ani, ai exploatării ; pe urmă ar deveni un folos real. 
Mai ales pe locurile mai nisipoase îndreptarea coti
turilor este necesară, căci lemnele se înfig in pietrișul 
nisipos și nu arare ori opresc drumul.
- — Ascultă, maestre, îl întrerupse Arpad. Ce-ai zice 
de-un plan care acum îmi trecu prin minte ? Oare 
sistemul „ecluselor^ nu ar fi mai nimerit?

— Pentru timpul de secetă, nici vorbă, și era să’l 
pun în vederea D-voastră ; totuși, o îndreptare a al
biei rămâne de întâea necesitate...

— Vom face-o, maestre, și chiar în primăvara vi
itoare...

— îndreptarea albiei ne va învoi și schimbarea 
fierăstrăului la gura râului de unde dă pe șes... Drum 
bun .pentru cară este și de aci, pe partea stângă, însă 
de ce?ar mai urca până aci? Ar fi o scutire de timp' 
și chiar de bani...

— Da, da răspunse Arpad... Ia te rog să scrii în 
Ungaria pentru... pentru câți muncitori socoți că ne-ar 
trebui peste numărul ce avem ?

— Să’mi dați voe întâiu să studiez lungimea te
renului de supus îndreptării, ca pe urmă raportând-o- 
la zile să stabilesc brațele..’

- Bine, maestre,-ai tot timpul...
Arpad dădu ordin să se arunce pe râu câteva du

zini de arbori, lucrare care ținu aproape două ore, 
spre a li se da timpul să pornească fiecare singuratic, 
apoi tatăl și fiul se întoarseră de astă dată pe drumul 
carălor, cam stricat de cea din urmă viitură a apelor.
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în ce chip să biruim pe evreii cotropitori și corum- 
pători. Și mijloacele ne erau la îndemână, fără să le 
vedem.

“A fost în de-ajuns să ajungă sătenii buni munci
tori plugari și să aibă meșteșugari de tot felul între 
ei; a fost de ajuns să alcătuiască tovărășii regionare 
și să le întrunească în una, — sindicat general al ju- 

. dețului, — așa ca nici o daraveră bănească să n’o mai 
poată apuca evreii, și eată că s’au făcut nevăzuți ca 
umbrele la ivirea soarelui...

„Eată ante-semitismul cel mai rațional și mai pa- 
cinic, cel mai bine roditor și mai teribil pentru evrei..

„Ei strigă și mai tare acum că-i persecutăm, fiindcă 
nu ne mai lăsăm chica pe mâna lor; fiindcă nu le 
mai lăsăm nici un tărâm de exploatare spre a ne fi 
exploatatori neonești și împovărători.., L’am prefăcut, 
acest tărâm, l’am redat, a lor noștri și pacea Înflorește,. 
și câștigul cinstit adapă ca râul ce nici nu se umflă 
torent, nici nu seacă... Aceasta nu le convine și ne 
amenință prin Străinătatea evreită și evreească.

„Dar și aseminea amenințări vor conteni, când toată 
tara săteneaseă va ajunge de sine stătătoare, și va da 
Statului altă putere, și-l va pune] a îndemână cu bună 
starea adevăraților săi factori de vieață.“

Nicu îi răspundea arătându-i desfășurarea stator
nicită a îmbunătățirii Gorjului lor iubit...

Cu nespusă tărie de voință învățătorii începuseră 
întâea încercare a grădinilor... și a plugăritului, a înfiin
țării școlelor de adulți și a conferinților.

Pe conferențiarii ambulanți îi primiseră sătenii, în
tâia cu neîncredere, dar de la a treia venire a lor, 
cu interes și cu vădit dor de ascultare...

Până la a se pune și pe lucru, nu mai rămânea 
mult de făcut.

In. momentele când îl reaflăm, energicul tânăr se- 
ocupa cu citirea corespondenții dela învățători...

Unii îi aminteau cu cea mai mare plăcere ducerea 
pe la centrele statornicite, alții îi arătau călduroasa 
dorință de-a’l vedea pe la centrele lor, acum că era 
aproape capătul anului agricol.
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De pretutindeni i se vesteau primele rezultate și 
impresiunca de mirare dar și de mulțumire cu care-i 
înrâuriseră pe săteni.

In curând comitetul avea să primească rapoartele 
fiecărui centru, pentru alcătuirea raportului general 
de înfățișat adunării tuturor dela 20 Decembrie...

Da, se apropia anul dela închegarea tovărășiei, 
și pe buzele tuturora, pe la locul lor, înfloreau zâm
bete de mândrie și de bucurie că se făcuse începutul 
și că roadele lui întreceau așteptările.

Matern Bădilă și Mirilă Ganea se întorseseră din 
ajun abea, de prin câteva centre din regiunea câmpu
lui, pe unde ținuseră conferințe.

Acum aduseseră lui Cosmin darea de seamă scrisă în 
privința înrâuririi ce putuseră avea asupra sătenilor, 
și pe-acolo.

Constatau mai multă nepăsare, mai multă ținere 
la cele apucate, de cât spre munte, dar tot avea să 
meargă treaba, ori cât de încet ar fi mers.

Vorba era că trebuia mai multă stăruință in partea 
locului.

Una din cauze era că proprietarii și arendașii de pe 
aci, ne-fiind români mare parte, sau și români dacă 
erau, având inșii proprietatea mai întinsă, se temeau 
ca asemenea îmbunătățiri să nu ridice prețul muncii 
și ei să câștige mai puțin.

Aceștia dar insuflau sătenilor neîncrederea, și prin 
primari și notari, oameni de-ai lor, și prin propriul 
lor graiu.

Cu deosebire porneau clevetiri răutăcioase bulgarii 
zarzavagii.., cărora nu le venia cu nici un chip ia 
îndemână să-i vadă pe săteni că le lua așa de bună 
turtă de subt spuză.

Ceea ce eră să fie însă, avea să fie, căci când clo
potul trage îl aud și cei mai de aproape, din sunet, 
și cei de mai departe, din răsunet.

Pilda trebuia să biruiască reaua voință și îndărăt
niciile.

După ce terminară lucrul, Nicu îi bătu pe umeri pe 
amândoi și-i privi cu drag.
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— Vești bune ’mi-adueeți, bune să vă dau. Pră
vălia de mărunțișuri a comunei s’a umplut și s’a rân
duit. Bine că ați venit și voi pentru deschidere. L’am 
pus pe Vișoiu .vânzător subt controlul zilnic al lui 
Tudor Lupu. Am încheiat socotelole fabricei de unt, 
după ce am primit din Craiova și din București cele 
din urmă sume : rezultatul primului an, mai mult de 
cât îmbucurător, îl veți vedea în comitet. Nu mai a- 
vem în sat nici unul neintrat în tovărășie. Am in
spectat grajdurile tuturora ; cea mai deplină rândueală 

■de curățenie și de hrană. Eată încă un pas isbutit.
— In adevăr, vești bune, zise Mirilă.
— Dar cu satul d-lui Lemenyi dcla Gordin? în

trebă Mateiu.
— Lucrul nemulțumește pe ai noștri, și pe drept. 

După încheerea din urmă a comitetului, am sarcina 
de-a propune d-lui Lemenyi să ia și români pentru 
munca pădurii.

Primarul 'și-a dat părerea că ar fi bine să con
vingem câțiva săteni dela tine Mateiu, din Vuceni, 
să se mute la Gordin...

— Părere bună, domnule Nieu...
— Te-am rugat să nu mă mai „domnești", precum și 

pe d-ta, Mirilă...
— La ordin, răspunse Mirilă.
— Eu nu pot da de lucru tuturora pe moșioara 

mea și la exploatarea pădurii d-lui Lemenyi câțiva 
'și-ar afla bun loc de muncă.., zise Mateiu.

— Deci, am să-i propun, și după amează mășiin- 
drumez...

— Ai mai văzut pe d-șoara lulia ? întrebă Mateiu.
— Nu atât de des după cum ’mi-ar fi dorul, ne

greșit...
— Cât te iubește de mult, murmură Mateiu, în- 

năbușindu-și un oftat...
Nicu zâmbi...
— Nu ofta prea din adânc, frate Mateiu, căci și 

dela Măinești am veste pentru tine... Lidia zice eă-i 
place mai mult aci... și’ți trimite salutări cu inimă 
deschisă...
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mă întrerupe nici odată

dau dreptate și românilor dumitale din sat, făcându-i 
părtași la munca exploatării pădurilor mele...^

— Ai alergat înaintea dorinții ce mă hotărâsem să 
ți-o exprim, nu mai departe de cât azi. Românul, are, 
o vorbii: „gând la gând cu bucurie"... și văd încă 
odată că o spune nu fără temeiu...

Mateiu îi strânse mâna, iar în ochi i se ivi rouă de 
lacrimi.

— Sântem oameni fericiți, Mateiu...
— De ce n’am fi? răspunse el, odată ce n’am dorit 

nimic din ce este peste putință?.. Adică eu... cam la 
ceva așa, am râmnit...

— Inteligența, munca energică și bunătatea inimii 
nivelează deosebirile de pozițiuni sociale... Și apoi, 
dragă Mateiu, am pornit cu toții dintre săteni, ade
vărata noblețe a țărei, o noblețe și mai bine stator
nicită, când va avea în întregime conștiința însușirilor, 
drepturilor și datoriilor ei... prin înălțătoarea muncă. 
Te-am salutat deja pe tine ca viitor soț al Lidiei... și 
timpul împlinirei nu mai e departe. Mama voește să 
se întoarcă la noi pe la începutul primăverii... Cine 
știe de nu vom face amândoi odată pasul dorit...

Mateiu, — numai râs tăcut de bucurie, — îl luă în 
brațe și amândoi frații de luptă se sărutară.

Pe când Nicu se pregătea să meargă la Gordin, in 
acea după amează frumoasă de Septembrie, i se vesti 
sosirea lui Lemenyi.

Nicu îl întâmpină degrabă... căutând cu ochii in 
curte, par’că ar fi voit să mai vadă pe cineva.

Lemenyi îi înțelese mișcarea și strângându-i mâna 
îi zise :

— Sânt singur, tinere amice.
Intrară în birou.
— Știi pentru ce 

crul dumitale ?
— Venirea dumitale nu 

de la ceva...
— Mulțămesc. M’am gândit, domnule Cosmin, să

am venit să te întrerup de la lu-
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voe a nu

— S’ar putea hotărâ câțiva, zece, două zeci, știu 
eu, să se așeze la Gordin ?

— Din Brăhășești nu, dar de la Vuceni de sigur...
— Localitatea nu are a face... însemnătatea așe- 

zărei lor și partea la muncă, împreună cu oamenii 
mei, e în cauză.

— Și pe când această așezare ?
— Negreșit că de pe acum, adecă după încetarea 

anului agricol.
— Trebue să mărturisesc că românul are pe inimă 

să-i fie așezarea eu temeiu. Unde se duce, rămâne, 
se leagă de casă și de pământ și gând de întoarcere 
nu ’l mai turbură.

—De o cam dată le pot da locul și mijloace întru 
câtva de așezare : lemnele.

— Nici nu le trebue mai mult. Voiu hotărâ pen
tru strămutare, din aceia cari, fiind mulți la casa 
părintească, nu au locurile lor. Astfel, vor putea nu
mai de cât să înceapă durarea caselor, ca iarna să-i 
afle gata.

— Atunci e de minune.
— Cată să’ți mulțămesc, domnule Lemenyi, pentru 

hotărârea dumitale. Ea va mulțămi pe pământeni, și 
te pot încredința că și alții, de pe mai departe, ar 
putea să le urmeze pilda...

— Voiu căuta și eu să așez cumpăna dreaptă a 
numărului unora și altora.

— Te temi să nu întreacă al pământenilor pe al 
celorlalți ? Dar, Domnule Lemenyi, și pământenii au 
energia și hărnicia celor de dincolo... așa că, numai 
cu ai noștri, ai putea avea un mănunchiu de oameni 
eu care să te mândrești...

— Nu mă îndoesc; insă te rog să’mi dai 
mă îndoi nici de însușirile a-lor mei...

—A! nici vorbă... Faptul că trăești în România nu 
poate însemna să nu păstrezi un simțimânt firesc 
pentru aceia ce ’ți amintesc Patria... mai ales că ne 
aflăm foarte aproape de fruntarie.

Arpad înțelese ironia, dar nu răspunse. O discuțiune 
mai întinsă pe asemenea tărâm i se părea de prisos.
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S6 gândi însă la firea acestui tânăr, căruia avea 
să-i pună mai târziu anume condiț.iuni pentru căsă
toria cu lulia și se întreba dacă nu cumva avea să 
le refuze, trecând peste iubirea lui.

1 se înfățișă putința acestui lucru și suferința lu- 
liei, — de odată cu un fel de mulțumire egoistă care 
răspundea unui gând ascuns ce tot nu ’l părăsia, — 
și avu o încruntătură ușoară a sprâneenilor, dar și 
ivirea unui zâmbet...

Nu se terminase dar cu cestiunea lui de inimă...
In toate ocasiunile Cosmin nu putea să nu se a- 

rate patriotul însuflețit de principiile și de faptele por
nite către un ideal măreț.

In o cestiune ce nu avea prea mare însemnătate, 
eată cum își vădise dreapta linie a neîntreruptei lui 
activități. Pătrundea tot, voia să cuprindă tot pen
tru ai lui.

Ce va fi, când va fi venit ziua limpezirei dintre el 
și acest român adevărat?

Cosmin îl văzu pe gânduri și cu o privire căută să 
rupă pânza ce ascundea adevărata țintă, a viitorului 
lui socru.

Presimția în el un vrăjmaș tăcut dar hotărât ai 
ideilor lui românești, de care nu avea nici odată să’l 
apropie înrudirea.

Va încerca oare cu cutezarea de a’l atrage în cer
cul lui de acțiune protivnică ?

I se învălui și lui Nicu privirea, din presimțimântul 
unei suferinți, ce’l avusese chiar de la întâea clipă a 
cunoștinței lor.

Se hotărâ dar să schimbe tărâmul de vorbă. Nu’l 
mai trăgea inima par’că să-i arate ce progres se fă
cuse în mișcarea, al căreea program, i’l spusese altă 
dată, fiindcă era convins că Par fi plictisit pe Arpad.

Timpul de tăcere dintre amândoi ținuse în deajuns 
așa că se făcuse stânjenitor.

Arpad scoase tabacherea să-i ofere o țigară; Nicu 
îl rugă să primească o havană... o „regalitas“ pes- 
lană.

— A! cum? întreba cu surprindere Arpad, fumezi
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țigări ungurești ? N'u-i tocmai patriotic pentru d-ta, 
tinere amice, adaose, aprinzându-și cu adevărată plă
cere havana ce luase.

—Dragă domnule Lemenyi, îi răspunse Nicu, in 
timp ce ’și aprindea și el una, bune sunt și havanele 
ce fabricează Regia noastră, imitând modelurile stră
ine,- eu am prins plăcere însă de țigările pestane, 
fiindcă și tata le fuma. Pe tărâmul economic schim
bul de mărfuri similare se face, fără să se simtă pa
triotismul cât de puțin atins...

— A1 nici vorbă, domnule Cosmin; am glumit 
numai. Totuși vei putea să recunoști că noi, Ungurii, 
săntem mai patrioți de cât d-vs...

— Nu neg că sânteți patrioți. Simțimântul acesta, 
care se exprimă prin acest cuvânt de: „patriotism", cu
prinde însă un tot felurit de fapte care, îmbrățișează 
toate ramurile de activitate rațională și progresistă., 
ale unei națiuni...

— Așa e; ai zis însă „rațională."... Simțimântul 
poate fi rațional ?

— Negreșit și când e rațional, e limpede și drept 
pătrunzător al tuturor Gestiunilor din prezent întru 
pregătirea viitorului. Poate simțimântul unui individ 
să fie nerațional; nu tot așa trebue să trăiască sim- 
țimăntu) tuturora, adică al națiunei închegată ca Stat... 
D-vs, Ungurii, ziceți că sânteți mai patrioți de cât 
noi? De cât noi, cari? D-vs, mai patrioți, cari? In 
fiecare țară e pătura eârmuitoare și poporul. Să se fi 
asemănând patriotismul acestor două puteri, una ac
tivă și alta lăsată în pasivitate ? Rațional ar fi să se 
asemene, să se contopească, să tindă împreună și 
fără privilegii pentru una, împreună și cu vederile ce
luilalt, către un ideal.

— înțeleg ce vrei să zici. Pari a darpăturei câr- 
muitoare un patriotism nu tocmai real.

— Real poate fi, dar nu cel adevărat, cel potrivit 
eu spiritul poporului, cu aspirațiunile lui, mai bine în
țelese de el... Să mă lămuresc, domnule Lemenyi, lu
ând pătura cărmuitoare din Ungaria. Ești ungur, ești
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nobil. Te-ai depărtat din Patrie de mulți ani. Urmă- 
rit-ai eu stăruință toate evenimentele ?

— Cred că da...
— De departe vedem mai limpede lucrurile, căci 

curentul patimilor nu ne poate rupi. Pătura cărmui- 
toare, fără deosebire de colori politice, de partide in 
luptă, poate fi și amestecată cu elemente cu pecetea 
ungurească. E de necontestat însă, că această pă
tura îmbrăcată ori nu eu haina ofieialităței, nu este 
țara adevărată și reală. Pe lângă interesele de castă 
ea sufere o înrîurire, pe ascuns exercitată, dar cu pu
tere și cu stăruință neobosită, din partea unui element 
distrugător prin firea lui, prin tradițiuni și prin as- 
pirațiunea bine hotărâtă către un ideal de domina- 
țiune asupra tutulor popoarelor lumei. In toate țările, 
acest element coruptibil și corupător, ori unde a is- 
butit să intre în viața publică, a determinat vederi 
cu totul altele decât cele potrivite cu interesele na
țiunii in care a pătruns. Acest element nefast a știut să 
dea Ungariei oficiale tendințe periculoase pentru na
țiune, pornind pe bărbații politici pe drumul „șovinis
mului", care nu e patriotismul adevărat, căci nu e 
patriotismul poporului. Eată de ce ai zis și d-ta adi
neauri că sânteți mai patrioți decât noi. Trebuia să 
zici: sântem mai „șoviniști", adecă mai neraționali în 
desfășurarea simțimântului...

Cosmin se opri o clipă.
— Urmează, te rog. Mă interesezi.
— Care este adevăratul interes al Ungariei ca Stat ? 

Puterea ei de azi pentru viitor, siguranța ei de azi 
pentru viitor, față cu un pericol care există și tinde 
cu stăruință a cuprinde și a înghiți: slavismul! Ce 
fel de Stat e Ungaria? Omogen? Nu. Las deoparte . 
forma politică: dualismul; forma socială e cea de 
seamă, și ea, din punctai de vedere etnic, se împarte 
în naționalități cu caracter bine determinat, cu viață 
proprie, cu aspirațiuni ce nu se desmint și nu pot 
pieri. Ungaria oficială e în contra naționalităților și nu 
vrea să vadă că prin ele va putea rezista curentului 

! periculos și va putea prin urmare trăi. Cine i-a suflat
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ura aceasta îmbrăcându-i-o cu pomposul vestmânt de : 
patriotism?Elementul disolvant, a căruia deviză este 
să scurme această ură, să despartă ce ar fi firesc să 
se uniască, spre a putea el să pescuiască în apă tur
bure.

— Vrei să vorbești de evreime?
— Tocmai. Evreimea măgulește unele slăbiciuni 

ale lumei oficiale, și întipărește guvernelor politica de 
represiune, politică fatală Statului...

— Mi se parc că d-ta vorbești c’un anume scop, 
in interesul fraților români din Regatul Ungariei...

— Vorbesc în interesul Ungariei, domnule Lemenyi.
— Nu văd încă,cum?
— Vei vedea numai decât. Ungaria federată, eată 

patriotismul Ungariei, eată scăparea ei în viitor. Va 
fi un stat de naționalități, ca și acum, dar atunci pe 
temelia drepturilor fie-căruia, în puterea unirii strânse . 
pe care să n’o poată răsbi nici o aspirațiune streină,
pe care să n*o doboare nici un pericol.

De necontestat că naționalitatea română este cea 
mai numeroasă și cea mai tare prin puterea ei de 
viață. Ea, egalizată cu națiunea Ungară, în drepturi 
și datorii, este în chip firesc, cea mai chiămată să 
dea tărie de rezistență, Statului. Ungaria o tratează 
insă ea pe cea mai mare vrăjmașă, fiindcă evreimea 
vede bine că asemenea vrăjmășie slăbește Ungaria și o 
dă pe manile ei. Un Stat Ungar federatar fi pierderea pu- 
terei sale obscure, dar foarte întreprinzătoare,ca a apei ce 
sapă pe ascuns. Față cu patriotismul așa înțeles, al pătu- 
rei oficiale, trăește în stare latentă patriotismul sănătos 
al poporului ungar, de care mi-am dat seama în că
lătoriile mele prin Patria dumitale. Cultivat, acest pa
triotism, dacă ar fi, luminat dacă ar fi, dacă i s’ar 
da putere de activitate, el ar îndruma spre adevăra
tul ideal politica Ungariei. Poporul nu urăște pe ro
mâni, mai ales. II ațâță vrăjmașul ascuns ; chiar îl 
face să comită excese, dar după ce trece o criză, bu
nul lui simț. îi spune că a făcut rău; bunul lui simț 
li șoptește că nu românul îi este vrăjmaș...

Căldura vorbirii lui Cosmin și accentul de convin-
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gere se părea că înrâurește pe Lemenyi...’fll asculta 
cel puțin cu seriozitate și cu luare aminte. dl

— De ce atunci românii nu se pronunță'.'cu since
ritate pentru politica aceasta? S’ar părea;că ei ur
măresc mai de grabă întemeerea unui stat „indepen
dent rupt din corpul statului Ungar. iii Ș

— Bine ați zis că s’ar păreți, fiindcă este în ade
văr numai părere, dată în svon public do rău voito
rii Ungurilor și Românilor, ca fapt real. Românii 
doresc federațiunea. Cum vrei însă, domnule Lemenyi, 
să se afirme pe . acest tărâm, când pătura oficială îi 
lovește pe toată ziua? Asemenea idee, ca ar lua-o in 
râs și ’i ar da cine știe ce tendință vicleană. Ia des- 
chidă-și ochii însă, această pătură oficială, ia studieze 
cestiunea cu pătrundere și cu însuflețirea adevăratului 
interes pentru viitorul Ungariei, — să facă primul 
pas, — și românii vor face și ei pasul către scăparea 
tuturor. Unirea cu Românii ar insufla încredere și 
celorlalte naționalități și toate ar veni la unirea ge
nerală cu dragoste și cu siguranță că au întemeiat 
un Stat plin de viață și de mărire.

— Crezi dumneata în putința unei asemenea în- 
pliniri ? întrebă Lemenyi, pe gânduri.

— Nu aș vorbi, dacă n’aș crede. Și sânt tot atât 
de convins că numai forma această dată Statului va 
fi scăparea Ungariei, pe cât sânt de convins că de nu 
se va ajunge la ea, îorța lucrurilor condusă de o vo
ință superioară, de evoluțiunea firească a fiecărui po
por, va determina existența Ungariei ori o va periclita 
cu totul...

— In ce chip ?
— Negreșit că nu pot hotărâ chipul anume. De- 

ajuns că am însemnat pericolele : slavismul, ca putere 
de-a cuprinde; evreimea ca putere de-a desface și 
de-a ruina. Poate chiar o revoluțiune sângeroasă 
când-va, din partea altor naționalități mai puțin paci- 
nice și răbdătoare de cât românii... Dacă aș trăi mai 
mult timp în Ungaria, aș întrevedea poate și altele, 
cu caracter local...

Lemenyi începu a simți dreptatea vederilor lui Co-
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amin,dar fiindcă eră nobil cu spirit de castă, precum 
era catolic îndoctrinat, nu voi să se arate înrâurit. De 
altmintrelea nici nu credea în putința federațiunei 
Statului Ungar. El înțelegea Ungaria dominatoare și 
apăsătoare; era de fapt, „șovinistul".

Nicu îl privi in tăcere, îi pătrunse cugetul și nu 
mai stărui. Avea numai de zis încă eevă asupra com- 
parațiunii dela început, a lui Lemenyi.

— Te-ai rostit eă sânteți mai patrioți ca noi, d-le 
Lemenyi. Să mi dai voe să vorbesc și de patriotismul 
nostru, aci, in Patrie.

— Poftim. îmi place să te ascult.
— Și la noi, domnule Lemenyi, pătura cârmuitoare 

e iu deosebire dc popor. In timp ce la d-voastră însă, 
e activă și „șovinistă", la noi este indiferentă, prin 
faptul că în ea a pătruns, dacă nu ovreimea, dar 
negreșit a pătruns un amestec strein de greci și bul
gari.. îmbogățiți pe spinarea poporului și disprețuindu’l, 
ce patriotism ai voi să aibă ? Românii curați de acest 
amestec sânt activi întru câtva, dar nici ei nu înțeleg 
nevoile poporului. Ca Stat independent nu avem re
vendicări ; ca națiune omogenă am avea numai cu
cerirea bunei stări culturale și materiale pentru tot 
poporul. Cu legătură la frați noștri din alte țări, voim 
numai să trăiască și să se desvolte ca români și ca 
supuși ai Țărilor în care se află. Legătura ne este 
dar sufletească și rămânem uniți prin tradițiuni și 
prin iubirea de neam, peste hotarele ce ne despart 
materialicește. Acesta e patriotismul poporului. Miș
carea ce am început, tinde să’l deștepte la cunoștința 
acestui sentiment; tinde să deștepte și pătura cârmu
itoare a’l cunoaște, a’l înțelege, și a o face să și uni
fice viața superficială ce duce, eu adevărata vieață ro
mânească ce trebue să ducă împreună cu poporul. 
Noi vom birui mai degrabă și vom da patriotismului 
forma și puterea de activitate reală ce o cere timpul 
și trebuințile...

— Vă doresc împlinirea, zise Lemenyi, cu politețe 
de musafir în casa altuia și se ridica, înținzându-i 
mâna. Pe când ne vei face, plăcerea să vii la noi?

21
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II

Societatea d-tale este o plăcere pentru noi toți ai ca
sei...

—Mulțumesc. D-șoara lulia este sănătoasă ? întrebă 
nu fără emoțiune.

■— Foarte sănătoasă... Vorbim adese ori cu dânsa 
do d-ta...

— Arată-i te rog, salutări cordiale...
Lemenyi plecând, iși zise :
— Va fi întru câtva o unire între Ungaria și Ro

mânia, însă cu condițiuni, bine înțeles, cu condițiuni...

cu Arpad

lulia Lemenyi, dela întoarcerea ]a Gordin, intrase 
în acea epocă de siguranță pentru viitorul ei, care dă 
liniște sufletului, vise zâmbitoare, și plăcerea de-a 
aștepta cu răbdare împlinirea lor.

După plecarea dela Șerdinești, a doamnei Cosmin 
cu Lidia, Întrevederile cu Nicu, se făceau mai rare.

El lipsise de multe ori dela moșie spre a se duce 
pe la centrele culturale sătenești, și aceasta era o ca
uză; a doua, era povețele tatălui ei de-a lăsa timp 
mai mult între o intrevedere și alta.

Și lulia asculta de aceste poveți, odată ce nimic nu 
se împotrivia căsătoriei, — precum credea dânsa,— și 
intFun viitor apropiat avea să se facă.

Nicu, de sigur că trebuea, ca bărbat, să se îndemne 
mai degrabă la vizite mai dese ; văzuse însă din a- 
titudinea lui Lemenyi că nu ’i-ar fi convenit aceasta; 
nu aflase deosebita încurajare din partea luliei și pri
mise situațiunea, de și cu părere de rău.

Negreșit că dacă s’ar fi logodit, lucrul nu putea să 
se -urmeze în chipul acesta; negreșit că părinții ar fi 
neglijat a-i mai lăsa și singuri, în timp ce acuma 
căutau să îndepărteze cu grijă asemenea vorbiri sin
guratece.

Iubirea lor rămăsese arzătoare, cercuită însă de con- 
'venințelc pe tăcute impuse de părinții ei.

Dar când se nemeria să facă împreună



323

„Domnișoară,,,
„Ați bine-voit a face parte din comitetul doamne

lor și domnișoarelor, în scopul fundării unei școalo 
de ,,menaj“ în Tg.-Jiu. Vfi rog să bine-voiți a fi față 
la deschiderea acestei școale, care se va face în ziua 

■de 5 curent.-Fiind apoide dorit ea toate membrele să se cu-

ți cu lulia câte o plimbare, călări, la herestea, po
triveau să rămână înainte ori în urma lui Arpad și 
atunci mai mult din ochi să’și spună plăcerea d’a fi 
atât de aproape, bucuria că se iubeau ; ori câte un 
cuvânt, două ca alusiune la simțământul lor.

De-departe clar, în clipele de singurătate, trăiau 
mai de grabă adevărata vieață de înnamorați, gân- 
dindu-se unul la altul și dorindu-se-

Și asemenea convenționalism îl voise Arpad, mai 
mult de cât bătrânul, dominat de ideea lui că pasi
unea lui Cosmin putea în chipul acesta să’l facă și 
sclav.

lulia, in ziua când știa că tată-său avea să se ducă 
la Șcrdinești, îl rugase s’o ia cu el. Arpad însă îi 
pusese înainte -că Nicu nu’și mai avea acasă pe ma- 
tnă-sa: convenința o opria dar să meargă și dânsa.

Trecuseră mai multe zile ea de obiceiu de când 
Nicu nu mai venise la Gordin și lulia aștepta cu mai 
multă nerăbdare întoarcerea tatălui ei.

Pe când se tot uita pe drumul casei, să’l vadă ivin- 
du-se, văzu poștașul și acesta îi dede două scrisori.

Se așeză pe o bancă subt umbra unui nuc și des
făcu repede pe aceea care purtă -pecetea cu județul 
Suceava.

— Dela drăguța India, își zise, și' citi scrisoarea 
plină de drăgălașii, vestitoare de bine a apropiatei 
întoarceri a mume-si și a ei.

O săruta pe Lidia în rândurile mărunte și dese șț 
rămase o clipă, în visare: întoarcerea lor avea să-i 
mai învioreze viața.

Desfăcu.a doua scrisoare și citi:



324

Secretară, 
Ana Troicea.

noască, cel puțin cu ocaziunea aceasta solemnă pentru: 
noi, sperăm că veți avea buna-voința să nu lipsiți.

„Primiți, etc."
Președintă,

Al ari a Colonel Borncanu

— Am să rog po tata să mă ducă... se gândi lulia.
Ridicând ochii, il văzu că vine și’l întâmpină flutu

rând înainte-i scrisoarea.
— Ce mult ai întârziat, dragă tată... De sigur că 

l’ai găsit pe domnul Cosmin...
— De sigur, de sigur... Și am venit foarte încet 

înapoi, abea putând să aduc pentru tine salutările lui...
— Mulțumesc, tată... Nu și-a amintit că n'a venit 

prea de mult pe la noi.?
— Nu-i cuviincios să’ți amintești tu, drăguță, îi 

răspunse el, sărutând-o.
— O! doamne... ce multă cuviință!.. Dar... lasă!..
— Adecă cum vine „lasă" acesta ?
•— Cum ? E secretul meu...
— Ce e scrisoarea pe care-o tăcuseși steag în mâ

na ta ?
II luă la braț și-i lămuri, și-i aminti că era două 

Septembrie, și’l rugă s’o ducă la Tg.-Jiu pentru ziua 
de 5.

— Eu nu pot merge, dragă lulico : te vei duce însă 
eu tata, căci tot avea să ridice niște bani dela Cre
ditul Agricol...

— De minune... A! ce bine ’mi pare...

Ana Troicea se sfătuise cu Mateiu Bădilă, și așa 
sc născuse mișcarea din care acum eșise școala de 
„menaj".

Intâiu de toate Ana își spuse gândul oi doamnei 
Seimeanu, după ce aceasta să întoarse dela Vuceni.

— Dragă Ano, te felicit pentru idee și te voiu spri
jini ; sânt prea bătrână însă ea să alerg. Haidem a- 
mândouă însă la Maria Borneanu.
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Maria Borneanu primise cu Însuflețire și împreună 
cu Ana, alcătuirii poftire scrisă către vr’o cincisprezece 
doamne și domnișoare din societatea ci.'

La cea dintâi întrunire, ideea fii primită cu răceală, 
căci aproape toate își puseseră înainte greutățile și 
activitatea ce era să ia, fiecăreea, poate din timpul pen
tru petreceri și pentru vorbit rău una de alta.

Ana și Maria nu se descurajară și poftiră mai mare 
număr de doamne, la altă întrunire, între care.fu și 
doamna Startzer, soția unui inginer strein, românizat, 
de'eurând în serviciul județului.

De astă dată se primi ideea cu căldură și Ana luă 
cuvântul și o desfășură în toate amănuntele.

— In poporațiunea săracă a orașului tetele, de și 
se; deprind, de nevoe, a fi casnice, nu au rândueală 
în chipul cum să împlinească cu rost treburile casei. 

• Parte din ele sânt silite să intre ca servitoare și ne 
apărat că nici în casa stăpânului nu pot împlini cu 
rost ceea ce li se cere să facă. Trebue să recunoaștem, 
fără să ne simțim jignite, că multe din stăpânele de 
casă, nu au însele cunoștinți sistematice pentru câr
muirea casei lor, iar altele nu’și află timp să le con
ducă, din diferite cauze. O școală de căsnicie, ar fi 
bine venită și ar împlini o lipsă adânc simțită, și ar 
da roade de care ne-am felicita in curând. Școala 
noastră ar avea două secțiuni: croitorie și articole de 
modă,3 una; bucătărie, spălătorie, învățământ de 
comptabilitate și de purtat întreaga orânduială a unei 
case, a doua. Cea dintâi secțiune, va fi facultativă ; 
.a doua, obligatorie...

— Cjne va fi insă corpul profesoral ? întrebă una 
din doamne.

— Negreșit că m’am gândit și la aceasta. Pentru 
•secțiunea facultativă am putea găsi vr’o absolventă 
a unei școale profesionale din București; pentru a 
doua secțiune, pe care mai degrabă am putea-o num i 
intâea, prin însemnătatea ei, s’ar părea că ar fi mai 
cu greutate de găsit profesoare. Una, m’aș propune 
pe mine, căci am cunoștinți pe care le-am sistematiza t 
prin câteva cărți franceze ce am citit și prin ceva
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practică acasă. A doua, va fi domnișoara Rozan. Noi 
amândouă ne vom devota scopului, și împreună am 
și alcătuit programul dc lucru și orariul.

Se făcu tăcere. Toate priviră c’un simțământ de mi
rare și dc oarecare gelozie propunerea Anei.

— Cum, d-șoară, te vei ocupa d-ta cu lucrurile cele 
mai de rând, cu spălătoria de pildă’? întrebă o doam
nă, privlndu’și mâinele albe, delicate, deprinse să mâ- 
nuească numai pieptenele și să pipăc dantela, mătasea 
și catifeaua ?

— De ce nu, doamnă? Acasă am spălat adeseori, 
eând nu puteam avea spălătoreasă, și mărturisesc, nu 
ca o laudă, că am făcut bine lucrul și că nu mi-am 
părut înjosită în ochii mei...

— Cestiune de deprindere... zise altă doamnă, eu 
o nuanță de dispreț în glas.

— Eu cred că și de voință, dacă nu tocmai dc ne
cesitate, zise alta.

— Cestiune de-a ști cum să fac toate în casă, in 
scopul dc-a ști cel puțin să conduci, zise doamna 
Startzer. Și eu spăl, calc, bucătărese, când se întâmplă 
să mă mut dintr’un oraș în altul și până să găsesc- 
servitoare care să’mi convină...

— Propunerea d-șoarei Troicea, îi aduce onoare,, 
zise doamna colonel Borneanu. Eu nu numai sper, 
dar și cred că Ana cu d-șoara Rozan, vor aduce 
un folos real școalei, căci vor fi elementele ei de în
vățătură și de activitate practică...

Doamna Zădăriceanu, a fostului prefect, întrebă:
— In ce chip, adică «u ce mijloace vom porni 

școala? Aci e greul greului?
— Să’mi dați voe, doamnă, a vă supune desbaterei 

și această cestiune. Negreșit că prin sacrificiile noas
tre ale tuturora. Contribuțiunea sc impune, odată ce 
ne-a însuflețit voința de-a lupta și de-a'isbuti. Această 
contribuțiune nu va fi de sigur însemnată din partea 
fiecăreea, pentru motive ce fiecare le înțelegem. Va. 
fi de ajuns însă, ea să se vadă seriositatea hotărârii. 
Comitetul ce vom alcătui va avea apoi să afle mij
loacele mai producătoare. Așa, de pildă, va orândut
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bal, rcprezentațiimi teatrale, iarna ; „Kermesă" în gră
dina publică, pe vară ; escursiuni și petreceri, la Runc, 
de pildă, cu anume program și eu anume plată; liste 
de subscripțiuni, poate și vre-o lotărie... Eată destule 
mijloace...

— Foarte potrivite ! bravo ! esclamâ o doamnă, cu 
însuflețire...

— Eu aș propune, fiindcă jucăm adeseori cărți,— 
cel ce câștigă la ,,maus“ la „chemin-d,e-ler“ ori Ja. 
„Poker” să dea și pentru scopul nostru... zise cu haz 
o doamnă, foarte iubitoare de foițe.

Cucoanele râseră, dar nu încuviințară cu viu graiu.
Mai toate se porniră a’și spune și ideea lor, care 

in fond ajungea la ee propusese d-ra Troicea și se 
învoirii in fine să lupte,— apoi aleseră comitetul îm
părțit insă: in comitet de acțiune, in care va putea intra 
cine va voi,— și în comitet de administrațiune. Acesta 
avu ca Președintă pe d-na Colonel Bosneanu; Vice
președintă pe d-na Luca, casieră pe d-na Zădări- 
ceanu și secretară pe d-șoara Troicea, care trebuea 
să muncească mai mult.

Doamna Startzer propuse atunci apelul și la fami
liile proprietarilor ee locuiau la țară; așa se făcu de 
intră și lulia în marele comitet.

Vestea avu răsunet binevoitor in publicul orașului 
și în familiile dela țară; iar noul Prefect și noul pri
mar fixară câte o mică sumă, ca subvențiune anuală.

In timpul ce mai rămăsese din iarnă, apoi în cur
sul verei se urmase cu baluri și cu petreceri, așa că 
în luna August comitetul administrativ strânsese și 
depusese însemnată sumă de 11000 lei,—ceeace uimi 
pe inițiatoare.

In acea lună se luâ cu chirie o casă în strada Uni
rii, pe cinei ani, se procură toate cele trebuincioase, 
se potrivi localul necesităților școalei și se pregăti 
inaugurarea cu program sărbătoresc.

Ana Troicea și d-ra Rozan umblaseră aproape din 
casă in casă, în mahalalele orașului, hotărând pe pă
rinți șă'.și trimită fetele, așa că, la închiderea înscrie-
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rilor, numărul total fu, de treizeci și opt dc fete care 
terminaseră școala primară.

Ba încă, vt’o câteva doamne din comitet, intre care 
și Maria Borneanu, înscriseseră pe copilele lor, ca 
pildă.

Apelul se trimisese și Doamnei Cosmin, care răs
punsese cu darul unei sume de cinci sute de lei.

Nieu Cosmin când îl citise și când -văzuse numele 
Anei, se simțise duios atins, și încă nu aflase că ini- 
țiatoarea curagioasă și devotată, era însăși Ana.

Tocmai în zilele următoare îi destăinui Bădilă că 
Ana se sfătuise cu el în scopul acesta și că el o pu
sese întru câtva pe cale.

— E de inimă, Ana, încheiase Bădilă. Eată încă o 
urmașă a ideilor dumitale, Nicule...

— In adevăr, e suflet ales, d-șoara Troicea, și ca 
ultimă licărire sclipise în mintea lui amintirea emo- 
țiunii ce-i dăduse copila aceasta...

Ziua de 5 Septembrie aminti orășenilor intru câtva 
mișcarea sgomotoasă a orașului, eând cu adunarea 
învățătorilor.
: Zi splendidă de toamnă cu căldură potolită de ba
teri de vânt plăcute, cu cer limpede, măreț prin li
niștea adâncurilor sale, de-o albăstrime ca a cicoarei 
pe care s’ar fi presărat poleiu de raze,—îndemna pe 
cețățcni să nu piardă ocaziunea de-a fi față la des
chiderea unei școli, pe care, o considerau a lor, în
jghebată din voința lor.

Strada Unirei," dincolo de Piața „Tudor Vladimi- 
rescu'; era împodobită cu stâlpi cu steaguri până la 
școală, care venia aproape în fața spitalului,—nu de
parte de locuința doamnei Seimeanu și a d-șoarei 
Troicea.

Curtea școalei, pe deasupra căreea se întinsese ca 
un cort de_pânză, ținea loc de mare sală de sărbă
toare.

Decorul de ghirlandei și stegulețe îi da înfățișare 
plăcută.
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La o lăture era catedra pe o scenă ce trebuia s’o 
ocupe comitetul administrativ și profesoarele.

In dreapta și in stânga scaune pentru doamnele 
comitetului activ.

Sub un mic umbrar de frunze era locul autorităților.
Partea cealaltă toată era pentru părinții fetelor in- ' 

scrise și pentru publicul invitat.
Cel ne-invitat stampe “trotuarul stradei, pe care cir- 

culațiunea trăsurilor fusese oprită.
Copilele erau toate îmbrăcate la fel. cu rochi de 

coloare închisă, peste cari cădea un .șorț; negru.
Multora, comitetul le dăruise materia pentru vest

mântul acesta.
La ora două după amează, Președinta, d-na Colo

nel Borneanu, foarte emoționată, făcu istoricul în
ființării șeoalei și aduse mulțămiri aceleea de ]a care 
pornise ideea cât și tuturor persoanelor ce ’și dădu
seră obolul.

Ana Troicea, începu apoi a cuvânta, cu siguranță 
de sine, eu glas dulce convingător, cucerind inimile 
tuturora, prin jnfățișarea-i plină de simplitate și de dră- 
gălășie, cât și prin cuprinsul conferinței asupra ro
lului femeei in viața de familie ji sociala".

Cuvânta în chip firesc, fără nici o exagerațiune de 
comparațiuni, do citări sau de gesturi, limpede și pe 
Înțelesul tuturora, vădind spirit de observațiune și 
cunoștinți serioase, și apoi, când trecu la scopul școa- 
Ici, dovedind știința practică în toate amănunțimile.

Ce ușoară li se păru mamelor educațiunea copile
lor, și conducerea unei căsnicii, în chipul sistematic 

•cum le-o înfățișa conferențiara,--numai voința^ și 
silința d’a pricepe lucrul să fi fost, numai simțimân-

. tul de devotament pentru casă să le fi însuflețit...
Par’că eră descoperirea unor lucruri noui, cu toate 

că pe fie-care zi le aveau sub mână.
Tuturora li se părea că ținuseră la casa lor fără 

să știe însă cum să țină și se simțeau bucuroase 
acuma, că toate datoriile de împlinit le erau Ja in- 

•demână, așa orânduite, așa lămurite și așa determi
nate de frumoasa și deșteaptă copilă.



330

Un simțimânt do ascunsă rușine înfiora pe doam
nele din societatea aleasă, că le sta și maieu putință, 
prin inteligența lor să ’și conducă sistematic și bine 
casa, și totuși, o lăsau pe seama servitoarelor lipsite 
de ori ce spirit de rândueală și de, economie.

Înrâurirea eră generală și aplausele porniau date 
cu toată inima.

Adânc mulțumit, asculta Costnin, pierdut în mul
țimea grămădită în picioare, neobservat de Ana; 
fericit eră insă un tânăr înalt, bine făcut, nu frumos, 
dar cu chipul sincer, inteligent: el o sorbia pe Ana, 
cu priviri mult zicătoare, în cât atrăsese luarea 
aminte a câtorva oficiali ce’l cunoșteau : el dă sem
nalul aplauzelor, de multe ori, și nu rămânea neob
servat de Ana.

Emilia Zabun asculta nervoasă, chinuită de gelo
zie și’i părea lungă, prea lungă cuvântarea aceasta 

. care o punea în atâta lumină pe Ana.
lulia Lemenyi, pentru întâia oară in mijlocul oră

șenilor din Tg.-Jiu, privise întâiu cu interesul curio- 
sității, aproape pe toate doamnele, și schimbase câteva 
cuvinte cu doamna Startzer.

De când se urcase Ana la catedră și începuse a 
vorbi, nu o mai slăbise din ochi, cuprinsă pentru ea 
db-o ciudată simțire care se mlădia între simpatie și 
îndemn de vrăjmășie. Ii plăcea, gusta cu interes cu
vântarea ei folositoare ; o turbura însă par’eă dulcea 
ei înfățișare de blândețe, de castitate, de seriositate 
lipsită de asprime, de inteligență lipsită de pedan
tism, de frumusețe lipsită de cochetărie, de noblețo 
lipsită de'mândrie.

Avea ca un imbold de-a o ști cine este și se te
mea par’eă s’o cunoască de aproape...

Se întrebă chiar, pentru ce asemenea neliniște în 
sufletul ei, pentru ce asemenea îndemnuri față cu o 
ființă ce trebuia să’i fie dacă nu indiferență, darnici 
așa de impusă observațiunii sale amănunțite'!

Astfel, mintea ei se plecă aci spre gânduri de 
acestea, aci spre ascultare cu atențiune.
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După CC zări pe Nicu, aproape dosit după Mateiu 
Bădilă, neliniștea i se mai accentua...

Urmări privirea lui, cu totul ațintită la conferen
țiară, și par’că se înfiora...

Nu cran însă privirile tuturora ațintite la 
dacă ar fi fost flăcări, ar fi aprins-o?

Zâmbi, la ideea aceasta...
Nicu asculta cu totul cuprins de cuvântare. Eră 

firesc : ii cunoștea viața ; asemenea cuvântare intra 
in cercul vederilor lui, eră în potrivire eu faptele lui...

Și totuși, par’că exprimau ceva deosebit, figura lui 
Nicu, zâmbetul lui, privirea lui...

Să fi fost oare numai o Închipuire a luliei ?
Dar pentru ce căută să dea par’că alt înțeles ati- 

tudinei lui ?..
Această grijă a ei o nemulțumea, îi măria ne- 

lineștea...
Ultima parte a conferinței aproape n’o mai ascultă 

și aplauzele, când Ana coborâ dela tribună, o făcură 
să tresară.

După Ana, vorbi d-șoara Rozan arătând orariul și . 
programul și anunțând că de a doua zi școala începea 
numai cu secțiunea de ..menaj", până să se găsească 
profesoara.de croitorie pentru albituri și haine.

Explică apoi că se orânduisc așa lucrul ca fetele 
să mănânce de prânz la școală, din bucatele ce vor 
găti înș-le, cu rândul, în afară că va funcționa și o 
cantină pentru fetele sărace dela școala primară ce 
nu eră departe.

Spălătoria avea să funcționeze în așa chip, ca fa
milii din oraș ce vor voi să’și dea rufele la școala a- 
ceasta, să poată avea un stabiliment sigur de bună 
spălătură și de călcat cu îndemânare, pe un preț, cât 
se poate mai moderat.

Din venitul bucătăriei și al spălătoriei, o parte tre
buia să vie școalei, și o parte fetelor, care să le con- 
stitue după trei ani, puțin capital.

Pe lângă școală mai avea să funcționeze cu timpul 
și o casă de economie, care să fructifice economiile

ea, că

profesoara.de
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fetelor.și după eșirea lor din școală, așa ca ele să fie 
pururea legate de instituțiune.

Apoi, terminând, invită publicul să viziteze insta- 
lațiuncle. școalei.

Prefectul și Primarul vorbiră câte puțin fiecare, 
felicitând pe inițiatoare și urând isbânda dorită.

Ana șe așeză lângă intrare, la o masă, pe care se 
afla o listă de subscripțiune în folosul școalei ; Pre
ședinta și cu d-șoara Rozan întovărășiră autoritățile 
și din public cât putu să încapă, spre a da lămuriri.

Bucătăria, spălătoria, cu toate uneltele none și scli
pitoare, în o rândueală perfectă, smulseră esclamări 
de admirațiune, și dederă tuturora o nouă încredin
țare de pricepere inițiatoarei și de folosul ce avea să 
urmeze.

Astfel, în mijlocul acelei mulțămiri, fiecare să gră- 
bia să'și dea încă o dată obolul, în mâna meritoasei 
inițiatoare, care’l primea cu recunoștință în cuvinte 
și’n priviri...

Când lulia sc apropia de Ana și-i oferi două mo
nede de aur din o punguliță fin țesută, Ana tresări 
și o privi adânc pe lulia.

Distinsa ei frumusețe aristocratică, nu lipsită de o 
mândrie ce o prindea, o impresiona, ba încă o emo
ționa in chip ciudat.

— lulia Lemenyi, citi Ana numele scris pe listă...
Și își aminti că acest nume o impresionase când 

scrisese ea singură adresa pe plic, la alcătuirea eo- 
respundenței de invitări.

— Vă mulțumesc, d-șoară, pentru obolul d-voastră 
însemnat... îi zise ea cu glas ușor tremurând.

— Nu am fost în de-ajuns de preparată, d-șoară... 
Dați-mi voe, cu ocaziunea aceasta, să vă felicit pentru 
-conferința d-voastră...

Ana se înroși, turburându-sc. Simți ca o împunsătură 
.la inimă... Ce glas armonios!

De-odată lulia tresări și sc întoarse repede... Sim
țise o suflare pe aproape, văzuse pe zâna zâmbind și 
•-salutând foarte prietenos.

Erau Nicu și Bădilă.
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— Bună ziua, d-șoară Troicea,— și-i întinse mâna- 
— apoi o salută po lulia, strângându-i de asemenea 
mâna.

— Bună ziua, domnule Cosmin... Nu știeam că ai 
venit și d-ta... De domnul Matciu iar nu știeam ni
mica...

— Vezi-eă, am sosit abea la timp, ca să ne îndrep
tăm imediat spre școală, îi zise Mateiu...
,— Ați făcut cunoștință, d-șoară Lemenyi, cu d-șoara 

Troicea? întreabă Nicu...
Do astă dată Ana se înfiora... Privirea și zimbetul 

lui Nicu o făcură să’și înțeleagă emoțiunea ce simțise 
in fața luliei; ea era dar!..

— începusem numai a vorbi... îmi pare bine însă că- 
m'ați înlesnit, domnule Cosmin, să cunosc și numele 
d-șoarei...

Ce privire și la lulia pentru Nicu!.. Se iubeau, o 
vedea, o simțea Ana; și nici nu s’ar fi putut altfel... 
Era prea frumoasă, era de sigur eu însușiri mari, dacă 
Nicu o putuse iubi... Și generoasa copilă se simți și 
mai atrasă către lulia... cu dorul de-a o iubi ca pe o 
soră...

De aceea întinse repede mâna și-i zise cu o căldură 
ce o surprinse pe aceasta:

— Mă bucur de cunoștință, d-șoară Lemenyi... și 
cu plăcere adâncă vă voi mai revedea...

— Nu mai puțin, răspunse lulia zâmbindu-i... O 
simpatie neînțeleasă simt că mă leagă de d-voastră..

— V’ați mira oare dacă v’ași mărturisi acelaș lu
cru ?

Nicu le privea cu emoțiune, înduioșat: păreau su
rori prin acelaș simțimânt pentru el...

Avu insă repede și o clipă de grijă: nu vor ajunge 
oare vrășmașe, când își vor ști situațiunea față cu 
el?

Nu ; erau inimi prea alese pentru a fi vrăjmașe.
Parte din public, eșind din școală, se opri a’și da, 

obolul. .
lulia invită pe Nicu să o însoțească la vizitarea- 

claselor.
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se îndreptă

Mateiu îi urmară.
Scenei aeesteea fusese martor discret, la o depărtare 

•oarecare, tânărul care o privise tot timpul pe Ana. 
Acesta părea că aștepta un moment când să nu fle 
nimeni lângă dânsa, spe a se apropia și cl.

Veni in adevăr și asemenea moment, după 
jumătate de oră eare-i păru foarte lungă.

Se apropia, emoționat, și cu mâna tremurătoare 
întinse Anei o hârtie do o sută de lei.

— A! domnule, atât de mult? eselamă Ana cu mirare, 
privindu’l cu curiozitate...

— Pentru un scop ca acesta, d-șoară, nu e prea 
■ mult nici o sumă, răspunse el, privind-o arzător...

Ea plecă ochii, no la îndemână: înțelegea că per
soana ei era cauza însemnătății obolului.

Pe când tânărul semna pe listă, se apropiase doamna 
Seimeanu.

— Ei, Ano, strângi mereu?
— Da, mătușică, strâng...
Tânărul se făcu puțin in lături fără să se depărteze, 

-nemulțămit că fusese întrerupt.
— Ia să scriu și eu... dar nu așa de mult ca dom

nul... negreșit...
Citind însă numele semnat de tânăr, 

de mijloc și’l aținti cu privire ciudată...
— Vă numiți Durățeanu, domnule ?
— Da, doamnă...
— Am cunoscut pe un domn cu acest nume, cu 

mulți ani în uimâ... tot aci în Tg.-Jiu...
— Va fi fost tata, doamnă... proprietar în județ...
— Poate... răspunse doamna Seimeanu cu glas nă

bușit. întru câtva.., Cum semăna fiul, tatălui, omului 
nefast pentru ea!.. Cum de nu vam văzut prin oraș ? 
îl întrebă apoi.

— După moartea tati am fost în Franța pentru stu- 
■dii și abea m’am întors de vr’o trei luni... In acest 
timp a trebuit ști’mi iau în primire averea și să mă 
pregătesc a fi plugar... căci agronomia am învățat-o 
în ultimul timp. Am tragere de inimă pentru plu- 

-gărie...
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— Aceasta vă onorează, domnule.
Durățeanu înțelese că nu mai este chip de stat. 

După ce ceru să cunoască pe doamna Scimeanu și 
acestcca voea d’a’l prezintă Anei, le salută și se de
părta,mai in torcând u’și, dcla poartă, privirea încă o- 
dată spre Ana.

Aceasta văzu și se simți încurcată... în fața unei 
așa stăruinți.

Mateiu se ivi, și doamna Seimeanu făcu în gân- 
du-i o repede comparațiune între el și fratele ce ple
case.., apoi, c’un gest de mândrie părintească, bătu 
ușor pe umeri pe Mateiu...

Era mai de seamă băeatul ei.
— Ai scris și tu ceva, Mateiu? îl întrebă, spre a 

da un ințeles acelei manifestări tăcute a sufletului ei.
— Nu, voia seri însă după d-ta...
— Mateiu, te aștept acasă. Aș mai sta eu tine, dar 

uite că’mi face semn Maria...
— Voiu veni, mătușica; negreșit că voiu veni 

Nicu... și vom mânca la d-ta..
— Dragă Ano, îi zise Mateiu, de cum se depărta 

bătrâna, frățește te felicit pentru opera ta... Nicu e 
însuflețit de dânsa...

— Mulțumesc, Mateiu. Tmi dai voe să te întreb 
ceva?...

— întreabă.
Ana se înroși, plecă ochii, dar apoi cătă la Mateiu 

înduioșată, și c’un zâmbet întrebă:
— Nu-i așa că pe dânsa o iubește Nicu ?
El o privi mirat.

■ — Ai și ghicit ? Da. Ano...
— Ce bine ’mi pare. Presimt că va fi fericit; în

țeleg că a ales bine... O voi iubi ea pe sora mea. Te 
rog însă nu spune lui Nicu...

— Bine; îți promit. Ce inimă nespus de frumoasă 
ai tu, Ano 1

Copila îi mulțămi cu zâmbet dulce, și cu senină
tate, in emoțiunea ei, urmă să primească obolurile 
celor din urmă ce eșiau din încăperile școalei, între 
care și bătrânul Lemenyi care căută pe lulia.
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Cinci comune: Costeni, Pocruia, Tismana, Topești 
și Pestișani, alcătuiseră un centrul cultural, cu-reședința 
în Topești.

In ziua de șeapte Septembrie Nicu trebuea să fie 
în Topești, ca in ziua de opt și nouă, — două săr
bători, Sfânta Mărie Mică și o duminică, — să țină 
consfătuire și apoi să viziteze fiecare comună, in zi-’ 
lele următoare.

Aceasta fusese cauza de putuse veni în Tg.-Jiu să 
fie față și la deschiderea școalei casnice.

Seara zilei, cu toate că gândul ii era numai la lulia, 
eu toate că s’ar fi voit în preajma ei, o petrecu Ia 
doamna Seimeanu, odată ce doamna Startzer, abia 
atunci cunoscându’l, nu'T invitase la ea.

Preocupat întâiu de iubirea ]ui și trist că nu putea 
fi lângă lulia, se lăsa încetul cu încetul, plăcerei de-a 
fi la doamna Seimeanu, ea în familia lui, și dădu 
Anei dulcea mulțumire a unei intimități frățești.

Nicu îi vorbi mult de vrednica ei de laudă faptă, 
prin care, prieteșugul lor își adăoga și veriga potrivirii 
de activitate socială, îi ceru voe să-i înlesnească con
ducerea instituțiunii prin câteva sfaturi și-i arătă in 
ee chip ar fi putut să lărgească eu timpul activita
tea ei...

Cu câtă drăgălășie îi mulțumi Ana și de astă dată 
nu să sfii să-i mărturisească adevărul, că numai idei
lor lui ea își datora calea ce apucase.

Eată însă că doamna Seimeanu deschise vorba de 
d-soara Lemenyi.

Fu o clipă grea oare-cum pentru Nicu, față cu Ana. 
Nu se turbura însă.

Turburată păru dimpotrivă doamna Seimeanu, când 
își dădu seama; dar apoi se întoarse către Ana și o 
întrebă :

— Ce părere ai de d-șoara Lemenyi, Ano?
— Cea mai bună părere, mătușica. Pe cât am putut 

să o judec, are fire foarte aleasă și frumusețe



337

22

care place... M’aș prinde bucuroasă din toată inima 
să-i fin prietenă...

Nu privi la Nicu, căci se înroșise. Dar glasul ii era 
curat, de orice simțire de gelozie, ceea ce’l impresiona 
pe Nicu.

De aci vorbiră mai numai de viitoarea viață de casă 
a lui Nicu și acesta avu ocaziune să se convingă sfi 
mai mult de caracterul eu deosebire plin de noblețe 
al Anei Troicea.

Ea îl dorea fericit cu aleasa inimii lui și era gata 
s’o iubească tot atât, do frățește.

Acest simțământ al Anei îl făcu, nu se poate mai 
mulțămit, și dădu acestei petreceri intime frumusețe 
sufletească de negrăit.

In mulțămirea lui cea mare, aduse pentru întâia 
oară vorba de-a dreptul și de viața lui Mateiu, legată 
de viața Ridici, arătând că consimțământul mamei lor 
îl aveau deja...

Astfel, sărbătoarea acestor inimi alese fu deplină.

A doua zi de dimineață, după înțelegerea din ajun, 
cu colonelul, Nicu se duse pe la el, cu Mateiu.

Colonelul îi aștepta la ceaiu.
— Amice Cosmin, îi zise, sânt aproape dc-a ter

mina, cu proprietarul moșiei vecine cu cazarmele noa
stre. E om bun și m’a Înțeles; astfel, se învoește a 
arenda Regimentului jumătate chiar din moșia lui... 
îndată ce va sosi Durdă, omul d-tale dela Vadul-Lung, 
voiu statornici cu el tărâmul trebuincios și nevoile 
regimentului...

— L’am socotit pe Durdă, dragă Colonele, mai ne- 
inerit de cât pe Mateiu, fiindcă am multă trebuință 
de Mateiu, pentru cercurile culturale. Și Durdă e per
fect cunoscător al tuturor cestiunelor agricole... așa 
că te poți încrede în el. Pe urmă, este conferențiar 
de seamă, deprins a vorbi- sătenilor și a le insufla in
teres...

-.—■Nu mă îndoesc și primesc tot ce vine dela d-ta, 
amice. ’Mi-ai face plăcere deosebită dacă te vei re-
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eu aș cu-

pezi odată, pentru o zi măcar, când vom fi orânduit 
totul, ca să ne spui și cuvântul d-tale.

— Negreșit că voiu veni...
Atunci intră ordonanța.
— Ce e, Căplcscule ? întrebă Colonelul.
— Să trăiți, don Colonel... Trăsura e gata...
— Bine, să mai aștepte...
— Dar nu te mai oprim. Colonele...
— Nu, nu, mai staț.i... Du-te Căpleseule și așteaptă 

să Ic chem.
Ordonanța salută și eși...
— Iți tratezi cu blândețe ordonanțele, Colonele, 

zise Cosmin, zâmbind, după cum nu prea este obi
ceiul...

— Da drept vorbind, domnule Cosmin, ordonanțele 
militare întâmpină ori-care brutalități... Eu însă, prie
tenește, în mod intim, am sfătuit pe ofițerii mei să 
•se poarte omenește...

— Dacă’mi dai voe, domnule Colonel, eu aș cu
teza să deschid vorba în privința acestor soldați de 
ordonanță...

— In ce chip ? întreabă colonelul, zâmbind.
— Orice măsuri de felul celeea ce ai luat D-ta, nu 

micșorează cât do puțin răul in sine.
—Să vedem...
— Ce însemnează acești cum le ziceți

d-voastră la regiment? Sânt ei, ori nu sânt militari ? 
Sânt, prin faptul că au tras la sorți și că au fost 
încazarmați. Nu sânt, prin faptul că-i scoateți din 
rândul militarilor și-i treceți in rândul servitorilor de 
casă... Disciplina militară se întinde asupră-le numai 
în ce privește pedeapsa ce li-se poate da cu ușurință 
și cu asprime, când nu se mulțumesc ofițerii cu ser
viciile lor. Acești servitori poartă uniforma militară 
și în suflete tearaa .de pedeapsă dela cazarmă.

— Dar trebue să fie așa, amice I esolamă colo
nelul.

— De ce trebue, colonele ? In puterea cărui prin
cipiu se ia acestor oameni dreptul de a fi militari ca 
semenii lor ?



cu

— Uzul, domnule Cosmic, are adeseori putere de 
lege.

— Știu; dar ia să judecăm urmările acestui tiz... 
Tot cetățeanul trebue a’și servi țara, ca militar. Eată 
principiul suveran și de nediscutat. Să ne servim țară, 
e datorie sfântă. Șifindcă toți sântem egali în fațaLegei, 
mi văd pentru ce In împlinirea datoriei către țară, nu 
am fi egali. Uzul d-voastră împarte pe cetățeni in 
două: o parte mai mică, servitori, o parte mai mare, 
militari. Și partea cea.mică coborâtă în îndatorirele 
ei, este numai dintre săteni și din clasa de jos a o- 
rașelor. Eată principiul egalităței că’l știrbim, și nu
mai față de aceștia. Vei zice, domnule Colonel, ea nu 
vor putea fi servitori aceia-cari s’au săltat prin darea 
<le mână părintească sau prin cartea ce au învățat. 
Foarte bine; pentru ce însă să poată fi ceilalți ? Liberi 
sânt sătenii sau orășenii din clasa de. jos să fie și 
servitori, dar în afară de armată, unde au venit 
altă menire.

— Ce ? ai voi să desființăm ordonanțele militare ? 
întrebă colonelul nu fără oarecare mirare.

— Negreșit, domnule Colonel,negreșit. Ai observat 
d ta un lucru ?

— Care "?
■— Sătenii cari au fost ordonanțe, după ce se în

torc acasă, nu se mai simt la îndemână, la plug... 
Anume deprinderi ii leagă , de felul de viață al orașu
lui, care le pare.mai nemerită, mai plăcută, mai eu 
lipsă de griji și de răspunderi. Alții, le dau cele tre
buincioase traiului, și ei au numai sarcina de-a asculta, 
de-a se supune și de-a munci, mai totdeauna fără 
tragere de inimă, fără de îngrijire de casa domnului 
lor... Ca ordonanțe militare, ii-i teamă de pedeapsă, 
•căci sânt, ori cum, în cadrele armatei; pe urmă, nu 
le mai este nici o teamă și rămân in rândurile ordi
nare ale servitorimei, oameni mai mult răi, cu por
niri vrăjmașe, ca unii ce nu au nici o pregătire anume 
pentru serviciul ce trebiie să. facă. Sătenii dar, caută, 
îndată după liberare, să se întoarcă din satele lor, la 
orașe, și să alerge după serviciu. Dacă au avut vre
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un grad, le place,mai de grabă să intre între ser
genții de oraș, in polițiile comunale, în toate posturile 
pe care pot ei să le ocupe, ori unde și ori cum.

— Dar bine, dragă amice, mărturisești că asemenea 
posturi au nevoe de oameni. De unde-i vor găsi'?

— Orașele ’i-ar putea da căci au de unde, și în 
eondițiuni, bine înțeles, altele de cât cele de azi, căci 
pregătire anume ar trebui să li se ceară de Autorități, 
și. ele chiar să îngrijească a li-o da.

— D-ta vorbești pentru viitor...
— Oare nu tot pentru viitor lupți și d-ta, când', 

voești a pune in practică studiu agricol pe lângă re
giment? Ai primit ideea cu însuflețire; vei da săte
nilor, și ca militari, ceea ce le lipsește la regiment. 
De ce să lași o parte din efectivul regimentului fără 
această cultură bine-făcătoare ’? De ce să lași o parte 
din efectiv, fără cunoștințile militare pentru care a 
venit? Acești săteni, sânt ordonanțe, se depărtează 
și mai mult de obiceiurile vieții plugărești... Dcjâ îi 
depărtează in de-ajuns chipul de-a fi, al soldațilorde 
acum, prin faptul că lipsește trăsura de unire ce voim 
n<ji s’o statornicim... Și odată ee am recunoscut tre
buința ei, se face un cuvânt mai mult ca nici un 
soldat să nu rămână în afară de această trăsură de 
unire între viața de plug și viața de trei ani de ca
zarmă... Vezi dar, domnule Colonel, că desființarea 
ordonanțelor se impune.

—■ Măsură ce n’aș putea să iau nici odată, mice 
Cosmin...

— Știu; însă ce ar fi dacă s’ar începe intre ofițerii 
superiori o mișcare de înțelegere in scopul acesta? 
Multe lucruri, ușoare de făcut, întâmpină în adevăr . 
foarte multe piedeei, în puterea obiceiului ajuns lege. 
Dar, nu-i mai puțin adevărat, că voința învinge, după 
oarecare luptă.

— Gestiunea desființării ordonanțelor e în legătură 
cu anume considerațiuni, care... ■

— Nu intru în amănunte, domnule Colonel: insă 
mi. se pare că acele considerațiuni ar fi mai mult 
susceptibilități ale corpului ofițeresc..-. Gestiunea s’ar
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părea Iară mare însemnătate; dar numai când vom 
privi-o din punctul de vedere al interesului general, 
ne vom da seama că și acesta este între actele ce 
■alcătuesc totul, care se chiamă: „patriotism".

— Negreșit, amice, că mă plec să văd ca d-ta 
cestiunea, rccunoscându-i adevărata însemnătate, și 
cred că numai prin întinsă publicațiune și discuțiune 
ziaristică, s'ar putea determina curent favorabil ideei...

— \ om mai vorbi de lucrul acesta, cu voea d-tale, 
colonele, ca să vedem dacă și unele reviste militare 
ar putea deschide atac ..in flanc*' cel puțin...

Colonelul zâmbi... parcă cu neîncredere...
După puțin amicii plecau la cazarmă spre a închipui 

pe de-asupra locul și felul viitoarei lucrări ce’și 
luase colonelul pe seamă.

In timpul mesei Nicu sta pe ghimpi cercetându’și 
dese ori pe furiș ornicul.

Doamna Seimeanu- îl observă și începu a zâmbi.
— Nu-i așa domnule Cosinin că mâncăm prea în

cet astăzi ?
— Mâncăm după obicinuință, răspunse el fără tul

burare, zâmbind prietenos.
— Și mă prind pe nuștiu cât, că fratele Nicu nu 

se gândește să’l întovărășesc... glumi Bădilă.
— Negreșit, Mateiu... In loc de doi îndrăgostiți ar 

ii trei inși stânjeniți..
In ori ce împrejurare, de însemnătate deosebită sau 

nu atât de înseninată, el era acelaș, nici odată sur
prins fără de veste, totdeauna neîncurcat, sincer, lip
sit de atitudini de modestie voită.

Imediat după prânz, porni spre grădină.
Timpul urma să fle splendid; câteva pete de nori 

nu răpiau cerului din adâncime și din limpezime... 
Norii se topiau în depărtări sau se făceau sprâncene 
albe pe coamele munților vineți-

In grădină nu era nimeni.
Ciripitul păsărilor ii dădea caracter de liniștită voioșie.
Frunzele du pe partea mărginașă a copacilor iși 

scriau umbra pe aleele galbene do lumină.
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Băncile ajunse de umbră păreau pe gânduri, cele- 
din bătaea soarelui păreau tolănite ca să se simtă, 
bine pătrunse de căldură.

Jiul sclipia rostogolindu’și valurile; i se vedea mer
sul apelor, i se auzea murmurul pe acela? ton, ca un 
cântec de leagăn eu care se ehiamit somnul pe pleoape 
ostenite de copil.

Nicu se așeză la umbră... lulia ii promisese să vină 
cu tată-său mare...

Era o întâlnire cum de mult nu avuseseră, din cauza 
lui Arpad. Era sigură că tata-mare era să ’i-o încu
viințeze...

Și acuma, pentru întâia oară lui Nicu ii veni să se 
Întrebe pentru ee dorința aceasta a lui Arpad, odată 
ce se aștepta numai întoarcerea mumei lui spre a se 
face logodna ?

Nu putu să’și dea seama de cauză dar nu mai pu
țin îi păru ciudată.

Auzi o bătae de clopot... și repede se uită la ceasornic: 
erau orele două.

Aruncându’și ochii către poarta din față, văzu pe 
lulia... Era singură... Singură? Se putea oare? Și re
pede o întâmpină, strângându-i mâna ee ea ’i-o În
tinsese eu pornire de dragoste.

— Tata mare a rămas la Credit și va veni să tnă 
ia, îi zise, zâmbind, plină de mulțumire fără seamăn. 
Știi ce ’nai'-a spus ?

Tăcu o clipă, înroșindu-se.
— ’Mi-a spus ca merit plăcerea și bucuria de-a fi 

singură cu d-ta... Și ee râs bun a avut Tata mare, 
când ’mi-a spus vorbele acestea...

— Bătrânii înțeleg mai bine, d-<șoară lulio.cum trebue 
să se iubească cei tineri...

— Dar nu cred să înțeleagă nici de cum, ca ei să’și 
zică: „d-șoară" și „domnule’'.

Nicu o privi cu cea mai dulce expresiune de iu
bire...

Ne vom zice pe nume, lulio...
—■ Da, Nicule... Pentru întâia oară, după cumva fi 

totdeauna... Nu-i așa?’



3|.'i

Se așezară pe o bancă.
— Iubirea noastră, lulio, esto atât de adâncă și de 

neindoit, că n a avut ncvoe de graiu pentru expri
mare... Ne-a cuprins de odată și în întregime, iar 
măsura ci este viața noastră chiar. Nu ni s’a dat loc 
și timp de prea multă intimitate pe față, însă, nu-i 
așa că de-aproape ori de departe intimitatea suflete
lor noastre era deplină? Eram atât de încredințați de 
cucerirea aceasta, că o singură privire ne ajungea ea 
să ne încredințeze și mai mult, iar gândurile noastre, 
pururea pe cale, unele către altele, erau ca o vedere, 
pe firul ascuns al iubirii, și dorul nostru nu avea cum 
să sufere...
, — Ol da... Ce bine arăți starea inimilor noastre, 

Nicule... Ce dulce este să iubești și să fii iubit !..
Cu dulce oftat de mulțămire iși sprijini capul pe 

o mână rezemată de spatele băncii, și privirea-i ca 
in extaz, rămase ațintită la Nicu.

Ce mai puteau vorbi? Cu zâmbete pe buze, cu pri
virile innecate unele în altele rămaseră mult timp, in 
tăcere, ca visându’și, unul lângă altul, fericirea pre
zentă, și fluturându’și nehotărâte gânduri întrețesute 
de raze, pc zările viitorului, pierdute în lumina de 
soare, în lumina fericirii ce avea să fie...

Păsările urmau eu ciripirea, sărind pe ramuri, sbu- 
rând pe dinaintea lo.'. Din când în când câte o adi
ere Ic răcorea obrajii, fără să pară că ei o simțeau ; 
Jiul murmura ne contenit, fără să pară că ei îl a- 
uzean...

Pe nesimțite se apropiară unul de altul, in deplină 
uitare de lume., de loc și de timp; pe nesimțite manile 
lor se împreunară și se ținură strâns...

— Doamne, cât îmi ești de drag! șoptiră buzele ei
cuvinte de miere pe foi de trandafir, cuprinse de lu
mină. „ ,

— îmi ești nespus de dragă, lulio... răspunseră ale 
lui, ca un ecou înăbușit de depărtare...

Niște pltși îi făcură să tresară și să’și annnteasea 
unde erau... Se depărtară puțin unul de altul și luara 
atitudine obicinuită...
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IV

A doua zi Nicu însoțit de Mateiu, după ce petrecură 
pe lulia și pe bătrânul, luară calea spre Topești.

El era de-o veselie nespusă, și tot drumul mai nu 
dede atențiune frumuseții locurilor...

Lăsă, pentru acele momente, Însuflețirea de lupta 
întregei lui vieți, spre a se Însufleți de fericirea ce 
eră să-i faeă și mai plăcută lupta aceea...

Comuna Topești începe de pe costișă de deal și de 
pe spinarea nu tocmai largă a lui, de-o parte și de 
alta a drumului județian care o străbate de-a lungul.

E frumos drumul până la Topești, din Tg.-Jiu, prin 
feluritatea priveliștelor din prejur și de-departe. De 
pe spinarea dealului însă, priveliștea din sat să des
fășoară pe mare întindere, pânăla muntele l’leașa 
către răsărit.., care închide zarea părând că sprijină 
bolta cerului pe umerii lui.

Mânuchiuri de păduri, văi ce se ivesc râzătoare, de 
după ele, șerpuitoarele drumuri și panglica de oțel a 
apelor Pârgavului,- fură privirile ce nu se mai satură 
a descoperi rând pe rând frumusețile liniștite, ca pe

Doi prieteni, bătrâni, fără ocupațiune de sigur, ve
niră să digere liniștit, la umbră, și să grăiască de
nie politicei locului.

Mai tot atunci zăriră și Înalta statură, puțin adusă 
de umeri, a lui Lemenyi.

— Nieule, îi șopti ca repede, ca pe furiș, astfel de 
• vederi să avem și pe la noi... Vrei tu?

— Din toată inima... Sânt prea pline de farmec, 
ca să nu le dorim...

— Mai ales după ce le-am gustat odată mulțămirea.. 
Tata va fi având vre’uu cuvânt, al lui... Dar inimile 
noastre nu’1 pot ține in seamă... Pe urmă, să’ți spun 
■drept., am și eu voința mea... Și chipul ei luă înfăți
șare de mândrie...

Nicu ’i-o admiră, in gând... Iubitului îi păre că prinde 
bine ori ce atitudine a iubitei...
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niște taine ale F'irci darnice, căreea nu-i place insă 
să fie de o dată cuprinsă și apoi uitată repede.

In mijlocul acestei bogății de frumuseți, comuna 
Topești pare a se piti cu locuințele ei nu în de-ajdns 
de bune și cu curțile in care nu domnește curăția și 
buna rânduială.

Cei peste o mie cinci sute de locuitori ai săi, nu-i 
dau mână de ajutor să se ridice mândră în fața îm
prejurimilor cu care să alcătuiască un tot potrivit și 
eu lipiciu.

Cele trei biserici, de lemn, par să se fi uitat, de 
vechi ce sânt, cu ogrăzile pline de bălării.

Dcla emoțiunea primirii plină de însuflețire, ce-i 
făcură învățătorii cercului și sătenii Topeșteni, dela 
farmecul priveliștelor pe care’l gustă cu nesațiu, Nîcu 
Cosmin se simți că trece la realitatea ce’l întrista, a 
înfățișării comunei, nepotrivită eu Brăhășeștii cu care 
se deprinsese.

Aceasta îl făcea să se gândească și mai de aproape 
la câtă muncă trebuia până să se insufle sătenilor dra
gostea de curăție și de rânduială, ca și fața locului lor 
de traiu să fie in potrivire cu năzuința spre belșug.

Arătându’și dorința ca până în seară să viziteze ce 
era istoric in această comună, Petrescu și ceilalți por
niră cu el ■ și cu Bădilă pe valea Ciureșului pe-a! căreea 
fund umblă liniștit pârâul limpede Gureșul.

Ii arătară un loc unde odinioară a fost o moară, 
lângă scocul căreea s'a scăldat Tudor l'ladimirescu...

.In această pozițiune pitorească, sub cerul de-un al
bastru ca peruzeaua, învăpăiat de lumină, își amin
tiră de Domnul Tudor. de Voinicul Oltean, de una din 
paginele eroice alo redeșteptării simțului național, și 
glasul lui Cosmin vibra metalic, plin de piositate, căl
duros, înduioșat după amintirile ce rechema.

— Eată dealul Strana, ii zise apoi Petrescu- Din 
vechime a avut pe el sădiri de vie și era renumită via 
lui Pan Chiriceseu, Ia care s’a ospătat Domnul Tudor. 
In casa acestuia, domnule Cosmin, Voinicul Oltean 
găsea adăpost, ori de câte ori oamenii Domniei um
bla sii’l prindă... 
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pâlpâitura

— Să mergem, fraților și la casa aceasta, pe ai 
căreea prag voiu călca înfiorat de mândrie și de re
spect...

Și iarăși grăind de trecut, înconjurat de tovarăși, 
urcară coasta pe ne simțite și ajunseră la mica locu
ință a Chirieeștilor...

Curtea e strânsă intre locuinlile vecine : casa ține 
minte de demult, dar trăește, ea și amintirile, in ini
mile ee le au scumpe, curată, bucuroasă do oaspeți, 
în o simplitate care o prinde și place.

Pe costișa ce Începe odată cu grădina, a se pogorâ 
printre arbori, râde valea verde încărcată de lumină,, 
râd amintirile ce nu pier in toamnă ca verdeața, nu 
se desbracă de farmecul lor ca arborii de frunziș.

Aci au locuit și ați trăit Pan și Dumitra Chiritxscu, 
viața lor do buni casnici și de români iubitori deda- 
tine și de țară.

De aci, de pe priponii acestei curți, Pan și Domnul 
Tudor, rotindu’și privirile în depărtările priveliște!, se 
sfătuiau în taină, umblând să străbată depărtările vi
itorului Țării lor apăsată și jefuită de Kanarioți.

Și cu urechile țintă la sgomotele ce răsăriau din 
când in când prin prejur, casă deosebească pași tihniți 
și prietenești de pașii bănuiți și vrăjmășești, viteazul 
Domn care purta coroana iubirii de neam, plănuia, 
loviturile de dat balaurului eu multe capete ee pândiți 
să’l înghită...

Și eând îl cuprindeau descurajări de câteva clipe, 
graiul blând sfătuitor al prietenului Pan, aducea In 
sufletu-i pace și speranță, ii inviora bărbăția și-i da 
putința de-a se strecura, printre pericole, de-a loviși 
de-a se face nevăzut din fața prigonitorilor ce ble
stemau scrâșnind.

Intr’o odăiță aproape întunecoasă, pe care o lumina 
blânda înfățișare a Dumitrei. Domnul Tudor iși o- 
dihnia grijile și visurile de luptător. O icoană a Prea. 
Curatei ii lumina pe timp de noapte cu pâlpâitura 
candelei, gândurile și-i intăria credința.

■Gosmin .intră-in această odăiță ca într’im altar ce 
strângea îndoita religiositate a credinței și a măritei,
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mai mult lăuntrică, a trecutului, de eât a modestei, 
încăperi.

Când se întoarse către tovarășii, ce se descoperiseră 
și ci, in ochii lui lucian lacrimi...

— Par’c’am văzut pe Domnul Tudor, rosti el, adânc 
mișcat, cn chipul lui pin de tinerețe, de seninătate, 
de bărbăție și par’că m’am înfiorat subt căutătura lui 
dreaptă .și adăncitoare, în care strălueiau focul iubirii 
de neam, înțelepciunea, voința și dorul do isbândă... 
In aceeași clipă mi s’a înfățișat apoi odihnind, și som
nul ii era liniștit ea al împilaților cu conștiința lor. 
iar pe fruntea-i largă treceau licăriri de măreție ca 

, pe fruntea aleșilor unui popor ce geme în robie. L'am 
văzut zâmbind, și zâmbetul îi era fermecător, răsfrân
gere a visului cc-i arăta viitorul... Negreșit că />»»<»«/ • 
Tudor a trebuit să ghiceasaă ce avea să fie, a trebuit 
să cunoască că sacrificiul vieții lui însemna viitoarea 
neatârnare a Patriei... Icoană scumpă, din privazul 
trecutului plin de frământări, de sigur că ne vezi pe 
pragul tainicei tale locuință de odinioară; de sigur că 
ne vezi înfiorându-ne de amintirea ta vitează și de . 
dorul nostru de-a’ț.i împlini munca și isbânda... In- 
voeștc urmașilor tăi săteni și români să te salute pios . 
și cu recunoștință...; învoeștc-le să te nemuriască in 
inimile lor...

in ochii tuturora luciră lacrimi, mâinile tuturora 
se întinseră spre Cosmin și in tăcerea plină de «no
țiune a momentului solemn, avură numai priviri în
suflețite pentru el și călduroasă strângere...

Topeștenii toți, ba încă și dela Poeruia și Tismana. 
se adunară în de-ajuns de mulți, in ziua de Santă- 
Mărie, ca să vadă și să asculte pe acela de care le 
vorbiseră învățătorii și preoț'i.

Nu putea să-i încapă școala ori primăria și se strân
seră în curtea bisericii...

Soarele mi le putea fi în silă cu căldura lui vă- 
rateeă.

Din ce în ce prinși mai mult de gițtiul lui plăcut,
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-de felul lui de-a cuvănta, apropiat dc mintea fiiecă- 
ruia, de chipul glumeț, în care biciuia neîngrijirea dc 
casă și de ogor, dc căldura lesne trecătoare în ascul
tători,— fură numai urechi să audă poveți sănătoase, 
pilde cu meșteșug puse la locul lor, îndemnuri pe care 
par’că le vedeai cu ochii în fața lor, plină dc viața 
traiului îmbunătățit.

>?i ușor ce le părea lucrul ; și acelaș gând, și la ei, 
ca și pretutindeni pe unde cuvântase Cosmin, eă ele 
■ce nu putuseră să’l facă mai de grabă, ca să poată fi 
„ca oamenii11..., cum se cădea să fio ?

Curăția, buna rinduială in case și în curți, pe dru
murile comunei, pretutindinea in calea lor, le fu lă
murită o parte din timp; apoi, folosul școalei și mai 
-ales al școalei dc adulți, pentru aceia ce terminaseră 
școala statului, al grădinilor dc pe lângă case, precum 
pildă dădeau învățătorii și preoții în anul acesta, și 
■plugăria cu rândueală de arătură, de schimb cu bună 
socoteală a unui fel de roadă după altul...

Le grăiscră și învățătorii, și preoții, est-timp, în
truna: dar dacă începuseră a se pleca să creadă, incă 
tot nu sc hotărâseră să calce drept și bine, pe urma 
poveților.

Acuma însă sc legau de sfaturile tânărului mintos, 
se pătrundeau și dădeau crezare...

Cu freamăt dc vădită mulțămire, luminați la chi
puri, salutară finitul cuvântării și plini de însuflețire 
urmară pe fruntași la locul pe -care învățătorul în
cepuse practica plugărească și a grădinăriei.

Cei 10.000 metri pătrați de loc, Petreseu îi îm
părțise in : 4.000 metri pătrați pentru varză, ardeiu, 
pătlăgele, ceapă, castraveți, ridichi de Jună, praz, gu
lii; pătrunjel și mărar.

Tarlalele erau minunat de bine orânduite, cu locuri 
pentru picior între ele, așternute cu petriș, și legu
mele aveau față bună ce plăcea la vedere.

Pe 1.000 metri pătrați semănase grâu roșu de Ba
nat, acum cules. Miriștea, deja întoarsă, iși cocea la 

..soare. amestecul de pământ cu pae.
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I’c 2.GOO metri pătrați pusese fasole oloagă, cânepă,- 
meiu păsăresc, lucerna, cartofi de Brașov.

Pe ceilalți 2.400 metri pătrați pusese meri, vișini, 
cireși, dafini, duzi fără rod și, Intr’un Ioc de-oparte, 
îngrădit, avea vr’o 2.000 de pomișori păstrați pentru 
altoiu.

Aci, Petrescu le lămuri în ce chip a lucrat cu elevii 
lui, cum ii împărțise pe secțiuni spre a se ocupa de 
anume tarlale; cu ce mulțămire îi văzuse prinzând 
gust de munca aceasta, și le urmărise grija de ele, 
priceperea de-a face și întrecerea de-a se arăta care 
<lc care mai meritoși.

Hectarul întreg avea înfățișare mănoasă, plină do 
viață nouă pentru toți...

Cosmin le grăi atunci de trebuința ea și pe lângă 
casa părintească să aibă elevii grădină de flori și de 
legume, spre înfrumusețarea locuința și pentru folo
sul casei. Grădinele acestea, pe lângă buna rândueală 
și curăția caselor și curților, aveau să dea satului a-- 
cecași înfățișare ce dobândise locul acesta.

Cosmin strânse mâna lui Petrescu șî-i lăudă în a- 
uzul tuturora hărnicia și buna întocmire, și lauda lui 
fu mândrie pentru Topeșteni.

Trecură apoi la ograda preotului, in care, pentru 
întftea oară sfinția sa cultivase mazăre, fasole, cartofi 
și legume de mai multe soiuri.

Pe un pripor îngust începuse plantarea de viță, și 
pe de margini pusese câteva feluri de pomi roditori.

In altă cuvântare, Cosmin puse sub ochii sătenilor, 
nevoea îmfrumusețării drumurilor prin sădire de nuci 
și de castani, și primarul, însuflețit, se legă în numele 
locuitorilor, să înceapă chiar din toamnă regularea 
șanțurilor și început de sădire.-

Bucuria și mulțumirea erau la culme..
— Și mai avem Încă ceva,'domnule Cosmin, zise 

primarul, închizând din ochiul stâng, vechiu obiceiu al 
lui. când voia să fie isteț ori să sofălească.Am început 
după povățuirea d-lui .Petrescu al nostru, să ne du
răm cotețe și să prăsim găini de neam bun, ca să tă
cem tovărășie pentru vânzarea de ouă. -■■■■•
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— Eacă încă un pas bun, zise Cosmin. In Brăhă- 
■ șcșli a început anul ăsta lucrul... și <1:1 senine bune de 
isbândă. Comerțul-cu oua e unul din cel mai de folos, 
de-ajuns să se cunoască mijloc bun de păstrare, ea 
să nu fie silită tovărășia a le vinde cu preț prea mic.

■— Apoi că ne-a arătat el, domnul Petrescu al 
nostru, cum să facem, așa cum a făcut și dânsul...

— Lc-am rânduit, domnule Cosmin, zise Petrescu, 
toate amănuntele creșterii păsărilor, in privința cote
țelor, a hranei la timp, a locului in care să aibă unde 
să se inisce nestingherite, și învățămintele s'au prins 
de minți. Fără doar și poate că vom isbuti...

După amează plecară la Tismana, ca pentru noapte 
să rămână la monastire.

Aceeași bună rânduială află Cosmin și pe hectarul 
- învățătorului din comuna Tismana, cu deosebirea fe
lurilor de legume și de pomi, mai in potrivire cu 
clima.

Când din comună, intra, însoțit numai de Bădilă, 
de Petrescu și de învățătorul comunei, pe valea În
gustă ce duce la monastire, Cosmin se lăsă farmecu
lui naturii încă in putere văratică...

Munții, de-oparte și de alta, acoperiți cu pădure, 
dominați in fund de Cioclovina, purtau numai ici și 
colo semnele învrâstăturii roșatece de toamnă, dar 
aceasta punea o notă nouă de frumusețe in varietatea 
nuanțelor de verde...

Apa Tismanei. aci limpede și iute la umblet printre 
bolovani, aci întinsă, abia mișcându-se și oglindind 
verdeața copacilor, împrăștia farmec de răcoare și de 
șoapte tainice.

Și eată de după o cotitură că se ivi, albă și cuvi
oasă, zidirea monastirii lui Mateiu Basarab. Cetate 
părea după felul de alcătuire; cuib tăcut de smerire 
și de gânduri strânse în pustiu, împrejurul credinței 
strămoșești, se ridica pe colina cu șes îngust, pe care 
uriașul munte de de-asupra-i, se rezema par’că din 
greu dar cu temeiu...

Isvor ce pornește -din adâncuri stâncoasc, ascunse
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“n inima uriașului, vaci își face pe sub clădire și ca 
pe-o gură pururea deschisă să revarsă și pică dela 
înălțime, cântând din psalmii lui David.

In aruncarea apelor lui limpezi care făceau 
mănuehiu de raze albe, era bucuria celui ce 
tunerie vede lumina, celui ce pe cale lungă 
in tovărășie, ziua cu soarele, noaptea cu luna 
sclipitoarele stele...

Și pnr’eă mai la deal puțin de monastire, lumea se 
închidea între ziduri de munte pline de nepătrunse 
desime a codrilor seculari.., și inai cu putere înfăți
șând minților sălbătăciunea firii și depărtarea de ome
nire a acelor ce nu mai voosc să se lege cu dânsa.

Cu gând do smerire urcară și oaspeții drumul mo- 
nastirii: dar apoi, povestindu-le superiorul depărtatul 

■ 1imp al înființării ei, smerirea făcu loc icoanelor de 
vitejie românească, de fapte mărețe, și acel trecut 
reînvia, in lumina lor, subt ochii tuturora, înfiorându-i 
de mulțumire și de respect.

Umbrele serii începură apoi a se cerne încetul cu 
încetul, ea și cutn o perdea s'ar fi tot lăsat între lu
mina apusă și pământul ostenit.

Străbătuți de răcoarea umedă a nopții, oaspeții nu 
se îndurau să se strângă pe la culcușuri, căci îi țin- 
tnia locului coroana de lumină ce se făcea tot mai 
vădită d’asupra unei culmi.

Roata hinei se ivi și strâmtul cerc prinse din lu
mina ei melancolică, iar cedrii par’că începură a 
popula de fantastice închipuiri...

Sgomotul apei deștepta acum în adâncurile lor gla
suri tainice, cărora nici o clipă de odihnă nu le era 
învoită, glasuri eterne ale armoniei dintre pământ și 
Jnnălțimi. ;

Gând se ridică luna mai sus, o închipuire albă li 
se năluci pe- desimea neagră a Cioclovinei: micul 
schit cu cale prăpăstioasă până la el, sihăstrie pe care 
rar o turbură pas omenesc, din. pacea codrului ce 
Înconjoară și o apără. . . .

Și mult timp stătură, fiecare cuprins dc gândurile 
lui In potrivire cu- frumusețea Firoi.O
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întoarseră Ia Tg.-Jiu, dupăCosmin și Bădilă se întoarseră la Tg.-Jiu, după 
cinei zile, cu amintiri ce aveau să trăiască în sufle
tul lor.

Văzuseră statornicirea unui bun început de muncă,, 
propovăduiserăsimțimântul de frăție și de iubirea in
teligentă pentru ogor ; lăsaseră sămânță roditoare pe 
pământ mănos și ascultător; plecaseră cu credință că 
lupta nu era să le fie în deșert.

Bucurie adâncă le umplea ființa și ’și-o arătau cu 
pornire, și ea le făcea mai luminos dramul întoar
cerii...

Când se duseră ]a colonelul Borneanu, acesta le 
înfățișă pe Durdă. Venise, și cu el statornicise nu
mărul pogoanelor ce le era de trebuință.

Mic de statură, legat, vioiu, plin de sănătate, pa 
ehipul căruia vorbiâ dela prima aruncătură de ochi, in
teligența cultivată, Durdă plăcea și insufla încredere...

întâmpină pe Cosmin cu vădită iubire in care scli- 
pia recunoștința și din care se destăinuia respectul,, 
trei însușiri ce alcătuesc devotamentul: Durdă nu uita 
nici odată cât datora tatălui lui Cosmin.

De-odată se ivi în preajma lor o nălucă omenească, 
părticică dintr’un om in vestmânt de călugăr, chip 
spânatee brăzdat de plugul vremei, vietate pitică 
ce’și uitase venirea pe lume și număra anii înainte 
în chip nesigur, căci înapoi nu mai știa să pri
vi ască.

Cu toaca pe umăr începu să ocolească biserica și 
să dea semnul începutului rugăciunei de după miezul- 
nopții.

Rar întâiu, câte-o lovitură sonoră în lemnul uscat 
și des, apoi din ce în ce mai repede, alcătui armo
nioasă îmbinare de bătăi, eu tainic răsunet în adân
cimea codrilor...

Din farmecul visurilor, ospeții se deșteptară, și pe 
când in localul Domnului, în care începeau a r’1?’ 
lumini sfioase, se auzea cititul monoton al ..ceasuri
lor-* ei se retrăgeau la odihnă subt înrâurirea farme
cului Firii.
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Ii aducea dela Vadu-Lung scrisoare dela Marcela 
Rustovici, sora lui, și vestea înființării de către tovă
rășia obștească a județului, a unei făbriei de postav 
pentru armată, cu meșteri fabricanți români ce fu
seseră trimiși de tovărășie să învețe meșteșugul la o 
fabrică din Germania.

— Vezi, Colonele, unde au ajuns sătenii noștri din 
Teleorman după treizeci de ani de muncă ? esclamâ 
Nicu, 'voios și mândru.

— Vom ajunge și noi la ce dorim, amice dragă, 
midțumită d-tale. Ia așterne, meștere Durdă, amicu
lui și învățătorului nostru Cosmin, socotelile noastre...

— Să aștern, domnule Colonel...
Se așezară în jurul unei mese și Durdă, cu hârtie 

dinainte-i, începu: „domnul Colonel s’a înțeles pe 
deplin și cu domnul Colonel de infanterie, așa că pă
mântul cu arendă îl vom luâ pentru amândouă regi
mentele. Eată cum îi va fi împărțirea".

„Regimentul de artilerie, cu trei „divizioane", din 
câte patru „baterii", fiecare cu câte 52 cai, ne dă 
un total de 624 cai.“

„Fiecare cal are nevoe pe zi de 5 kgr. fân, de 4 
de orz ori ovăz și de trei de pae. 624 cai vor avea 
dar nevoie pe zi de 3.120 kgr. fân; de 93.600 kgr. 
pe lună; de 1.123.200 pe an.

„De orz sau ovăz, vor avea nevoe de : 2496 kgr. 
pe zi,.74.880 pe lună, 898.560 pe an“.

„De pae vor avea nevoe, de: 1.872 kgr. pe zi, 
56.160 pe lună, 673.920 pe an".

„Orzul, care e mai priincios calului, dă 25 hectolitri 
in termen mediu, pe hectar; hectolitrul se poate socoti 
la 60 kgr. prin urmare, de la un hectar avem 1.500 
kgr- orz." . . ..

„Pentru câtimea trebuincioasă unei producțiuni mij
locii, potrivită consumațiunu celor 624 cai, avem ne
voe de 500 hectare loc de cultură“.

Apoi, cu îngrijirea ce vom da pământului, vom a- 
vea o producțiune mai sus de cât mijlocie, prin ur
mare o supra producțiune peste câtimea necesară, 
care va fi partea comercială a întreprinderii.
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Socotind arenda acestor -500 hectare, sămânța și 
munca. față cu suma ce se eheltuește efectiv pentru 
cumpărarea ovăzului, deosebirea c foarte mare, înfă
țișând pentru regiment un câștig de 3 părți din cinei.

Venind la pae, avem de obiceiu 2.000 kgr. la hec-| 
tar, cel puțin. Dela 500 hectare vom dobândi 1.000.000 
de kgr., cu 300.000 kgr. peste cât ne trebue; de aci, 
alt câștig.

Venind la fâneață, fiindcă n’o avem cum se cade, 
câtă este, va trebui să-o facem noi, semănând-o. Am 
amestecul unor feluri de erburi de fâneață cu care am 
isbutit la Vadu-Lung, de minune.

Așa de pildă : eoada-vulpei, golomoțul, firișorul de 
livezi, zizania, timoftica, iarba vântului, vițelarul, tri- 
foiu roș, alb și corcit, ghizdeiul, măzărica și alte câieva, 
amestec ce trebue potrivit în cantități anume dupătă- 
ria pământului.

Nouă ne trebue 200 hectare, de care din 2—3 cositori 
vom dobândi, prin bună îngrijire, cel mai puțin 6.000 
kgr. la hectar, adică șase care bune; deci, peste 
1.200.000 kgr.

Moșia ce voim să arendăm are 960 hectare.
Rămășița de 260 hectare o vom întrebuința pentru 

grâu și secară, necesare pâinei; pentru grădina de 
legume pentru cartofi.

Le-am socotit astfel toate, în cât Regimentul să 
nu cumpere până la recoltă de cât carne; pe urmă, 
când vom crește și boi pentru tăeat, nu vom mai cum
păra nimic de-ale hranei.

Cum vom munci acest pământ ? Pentru arăturii și 
semănătură, la început, cu oameni din sat, asistați de 
soldați, cărora eu le voi fi învățătorul practic. Pe 
urmă, Regimentele își vor avea unelte și vite și 
numai soldații vor munci. In viitor, reangajații gra
dați vor fi instructori agricoli, după ce-i voiu fi for
mat eu. Cine știe dacă mai târziu, adoptândusc de 
toate regimentele această îmbunătățire, nu se va simți 
nevoea creărei unui corp de ofițeri agronomi eu titlul 
de asimilați ca ofițerii de intendență 1

— A ! negreșit că da, încuviință colonelul...
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— Se va ajunge aci, căci progresul și nevoile lui 
•creează instituțiuni nouă și oamenii lor, zise Cosmin.

— Acum, o chestiune de căpetenie. Cu ce capital 
vom începe ?

— In adevăr, rosti deodată colonelul, cu grijă, cu 
ce capital? Pe credit vom putea? Ciudat... La toate 
m’am gândit și la aceasta nu.

— O întrebare, mai întâiu de toate, domnule Co
lonel, zise Durdă. D-voastră aveți trecută în buget, 
pentru „furagiu1*, o sumă oare-care, nu-i așa?

— Negreșit. Până la Aprilie 90.000 lei. Dela Aprilie 
poate mai puțin, poate mai mult...

— Nu-i de temut ceva mai puțin, nici de folos ceva 
mai mult. In ce chip vi se ordonanțează suma a- 
ceasta ?

— Dună trebuință și după cererea mea, între 15 
și 20.010 lei, până la o pătrime din suma totală.

— Minunat. Veți cere treizeci de mii de lei, din 
cari vom plăti un câștiu al arendei; vom lua „fura- 
giu“ necesar la care vom da o sumă foarte mică, 
până la altă cerere de ordonanțate, și vom preîntâm
pina cheltuelele plugăriei. In primul an veți cere suma 
întreagă prevăzută în buget, o parte din ea însă va 
rămânea câștig pentru Stat în pluguri și vite; înal doilea 
an arenda se va plăti din buget; dela al treilea an va 
începe regimentul să se țină prin sine. Supra-pro- 
ducțiunea de orz, grâu, legume, și vite, pe lângă c- 
conomia brațelor de muncă, odată ce vor plugări sol- 
dații, va plăti arenda și va da un prisos din care se 
va strânge fondul de rezervă. Astfel e socotit lucrul 
și nu vom da greș, domnule Colonel... încheia Durdă 
cu zâmbetul pe buze.

Colonelul se ridică plin de însuflețire, frecându’și 
mânile de bucurie.

Apoi, după o clipă, bătând pc Durdă pe umeri:
— Te-ai uitat pe d-ta, prietene Durdă...
— Nu m’a uitat tovărășia Teleormăneană, domnule 

Colonel. Ea are fond de propagandă, din care plă
tește pe conferențiari. Ea 'mi-a prevăzut leafa pe doi 
ani, până ce Regimentul mă va putea plăti...
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Socotind arenda acestor 500 hectare, sămânța și 
munca, față cu suina ce se cheltuește efectiv pentru 
cumpărarea ovăzului, deosebirea e foarte mare, înfă
țișând pentru regiment un câștig de 3 părți din cinci.

Venind la pae, avem de obiceiu 2.000 kgr. la hec
tar, cel puțin. Dela 500 hectare vom dobândi 1.000.000 
de kgr., cu 300.000 kgr. peste cât ne trebuc; de aci, 
alt câștig.

Venind la fâneață, fiindcă, n'o avem cum se cade, 
câtă este, va trebui să-o facem noi, semănând-o. Am 
amestecul unor feluri de erburi de fâneață cu care am 
isbutit la Vadu-Lung, de minune.

Așa de pildă : coada-vulpei, golomoțul, firișorul de 
livezi, zizania, timoftica, iarba vântului, vițelarul, tri- 
foiu roș, alb și corcit, ghizdeiul, măzărica și alte câteva, 
amestec ce trebue potrivit în cantități anume după tă
ria pământului.

Nouă ne trebue 200 hectare, de care din 2—3 cosituri 
vom dobândi, prin bună îngrijire, cel mai puțin 6.000 
kgr. la hectar, adică șase care bune; deci, peste 
1.200.000 kgr.

Moșia ce voim să arendăm are 9G0 hectare.
Rămășița de 260 hectare o vom întrebuința pentru 

grâu și secară, necesare pâinei; pentru grădina de 
legume pentru cartofi.

Le-am socotit astfel toate, în cât Regimentul să 
nu cumpere până la recoltă de cât carne; pe urmă, 
când vom crește și boi pentru tăeat, nu vom mai cum
păra nimic de-ale hranei.

Cum vom munci acest pământ? Pentru arătură și 
semănătură, la început, cu oameni din sat, asistați de 
soldați, cărora eu le voi fi învățătorul practic. Pe 
urmă, Regimentele își vor avea unelte și vite și 
numai soldații vor munci. In viitor, reangajați! gra
dați vor fi instructori agricoli, după ce-i voiu fi for
mat eu. Cine știe dacă mai târziu, adoptândusc de 
toate regimentele această îmbunătățire, nu se va simți 
nevoea creărei unui corp de ofițeri agronomi cu titlul 
de asimilați ca ofițerii de intendență !

— A 1 negreșit că da, încuviință colonelul...
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— Se va ajunge aci, căci progresul și nevoile lui 
•creează instituțiuni nouă și oamenii lor, zise Cosmin.

— Acum, o chestiune de căpetenie. Cu ce capital 
vom Începe ?

— In adevăr, rosti deodată colonelul, cu grijă, cu 
ce capital ? Pe credit vom putea ? Ciudat... La toate 
m’am gândit și la aceasta nu.

■— O întrebare, mai intăiu de toate, domnule Co
lonel, zise Durdă. D-voastră aveți trecută în buget, 
pentru „furagiu", o sumă oare-care, nu-i așa?

— Negreșit. Până la Aprilie 90.000 lei. Dela Aprilie 
poate mai puțin, poate mai mult...

— Nu-i de temut ceva mai puțin, nici de folos ceva 
mai mult. In ce chip vi se ordonanțează suma a- 
ccasta ?

— Dună trebuință și după cererea mea, intre 15 
și 20.010 lei, până la o pătrime din suma totală.

— Minunat. Veți cere treizeci de mii de lei, din 
cari vom plăti un câștiu al arendei; vom lua „fura- 
giuli necesar la care vom da o sumă foarte mică, 
până la altă cerere de ordonanțate, și vom preîntâm
pina cheltuelele plugăriei. In primul an veți cere suma 
întreagă prevăzută în buget, o parte din ea însă va 
rămânea câștig pentru Stat în pluguri și vite; înal doilea 
an arenda se va plăti din buget; dela al treilea an va 
începe regimentul să se țină prin sine. Supra-pro- 
ducțiunea de orz, grâu, legume, și vite, pe lângă e- 
conomia brațelor de muncă, odată ce vor plugari sol
dați!, va plăti arenda și va da un prisos din care se 
va strânge fondul de rezervă. Astfel e socotit lucrul 
și nu vom da greș, domnule Colonel... încheiâ Durdă 
cu zâmbetul pe buze.

Colonelul se ridică plin de însuflețire, frecându’și 
mânile de bucurie.

Apoi, după o clipă, bătând pe Durdă pe umeri :
— Te-ai uitat pe d-ta, prietene Durdă...
— Nu m’a uitat tovărășia Teleormănoană, domnule 

Colonel. Ea are fond de propagandă, din care plă
tește pe conferențiari. Ea 'mi-a prevăzut leala pe doi 
ani, până ce Regimentul mă va putea plăti...
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arătă.

Colonelul rămase suprins câteva clipe.
— Așa a ajuns de departe tovărășia aceea ?
— Da, domnule Colonel, răspunse cu mândrie Dur- 

dă, căci sântem o putere liniștită și de neînvins : a 
muncei prin noi inși-ne !..

Au trecut șeapte luni. E prin Martie. După două, 
săptămâni de ploae, s’a statornicit timp frumos, in 
de-ajuns de călduț, priincios începerei muncii.

S’a împlinit doi ani dela înființarea pepinierei de 
pruni și acum e timpul strămutării puilor.

Peste o sută de mii de pui s’au rânduri pe braz
dele late de un metru și lungi de zece, așa că locul 
întins pare lăstăriș de pădure.

Locuitorii lucrează, sub priveghiărea lui Cosmin în
suși, Ja desfundarea pământului și la alcătuirea braz
delor noue de o lungime mai mare, de oarece pusul 
puilor se face la distanță mai simțitoare.

Tocmai pește doi ani apoi vor fi împărțiți celor 
ce’și vor orândui pe deplin livezile și atunci îi vor 
pune la locul lor pentru rodire.

Deja în cea mai mare parte livezile sătenilor se mai 
îmbunătățiseră, ca îngrijire.

Cosmin urmăria însă ideea unei culturi mai întinse 
și temeinice, a prunilor, ca apoi tovărășia sătenilor 
să poată înființa velniță sistematică și cuptoare de 
uscat prunele.

Pe de oparte aveau să dea în comerț prune uscate ; 
pe de altă parte, țuică bine făcută, cu mult mai hi- 
gienică de cât în condițiunile de fabricațiune ordinară, 
în velnițile mici și neîngrijite ce aveau mulți dintr’înșii, 
pe lângă casele lor.

Pe când se afla in mijlocul lucrătorilor, se 
părintele Fuică.

Chipul lui vădea grijă și oarecare nemulțumire : pă
rea grăbit să vadă pe Nicu și să-i vorbească cât mai 
repede.
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— Bună ziua, domnule Cosmin, îl salută eu adâncă 
dragoste, lucru care vădea legătura eu deosebire strân
să intre sfinția sa și tânărul.

Cosmin îi răspunse în chip la fel și, după ce mai 
dădu câteva povețe, își petrecu brațul pe după al pă
rintelui și se depărta cu sfinția sa.

— După față, văd că ai de spus ceva grav, părinte 
dragă... Ce este ?

— Nu mai merge ! esdamă părintele, cu pornire. 
Ezuitul dela Gordin ’și-a pus în gând să schimbe cre
dința românilor noștri așezați acolo...

— Mi s’a spus așa ceva, răspunse Cosmin...
— Uite ce s’a întâmplat alaltă-eri, duminică. Dis- 

de dimineață, ai noștri voiau să pornească încoace să 
vie la biserică. Erau grămadă la han să cumpere lu
mânări, când eaeă popa papistaș dela capela propri
etarului...— Da unde vă duceți, oameni buni? ii în
trebă. — Apoi, unde ? La Brăhășești să ne închinăm 
și noi, ca creștini. Papistașul, de colo :

•— Dar bine, oameni buni, de ce să vă duceți cale 
de doi-trei ehilometri, pe noroiul ăsta mai ales ?.. Nu 
avem la Castel, biserică?..

— Este ea, îi răspunse Neagu Lăstun; da vezi-căe de 
altă lege...

— E tot biserica lui Dumnezeu, oameni buni, 
adaosepopa de colo. Nu știți d-voastră că Dumnezeu c 
pretutindenea și că cei cu cugetul curat se pot în
china lui, ori unde ?

Și dă-i, și dă-i pe brazda asta, domnule Cosmin, 
în felul deștept și pătrunzător de altmintrelea cum 
știe papistașul să îndruge, eaeă mi-i opri și-i făcu să 
intre în capelă.., alătur, a cu credincioșii lui papiștași...

Lucru de îngrijit e acesta, domnule Cosmin, că 
după biserică, sătenii se arătară foarte înrâuriți de 
predica papistașului și nu’și dădeau seama de pericolul 
care e ca șarpele : să strecoară nevăzut și străbate pe 
nesimțite...

De-aeeea, domnule Cosmin, trebue să aflăm un mij
loc de a pune frâu silinții papistașului. Nu vezi d-ta 
că proprietarul a făcut capela nu pentru el cât pentru 
scopul papistășirii românilor noștri ?
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ce

— In adevăr, dragă părinte, răspunse Cosmin, pre
otul Părădeanu, supus român, ceangău din Moldova,cu 
nume românesc, cu port nedeosebit de al preoților 
noștri, crescut la Roma în institutul Propagandei 
Fide," este, un agust iscusit al aceșteea. Cred apoi 
că într’adins l’au adus pe dânsul pentru capela d-lui 
Lemenyi, și dejă de trei patru luni întrevăd intenți- 
unile sale. Tot de atunci însă, află dragă părinte, că 
am întreprins și eu ceva de seamă. Până acum e taină 
încă; dar peste câteva zile cel mult, voi avea semnul 
ce aștept.

— Așa ? Ei, atunci dar mă liniștesc. Doamne, 
grijă’mi era !..

— Cu toate acestea, dragă părinte, cred că ar fi 
bine să luăm și alte măsuri. Să ridicăm repede o 
casă de rugăciuni, o casă obicinuită, în curtea unuia 
din sătenii noștri, în care scop eu mă voiu înțelege 
cu Lemenyi, iar sființ.ia-ta vei seri Protoiereului spre 
a mijloci la Sfânta Episcopie pentru învoire.

— Așa să facem, domnule Cosmin, așa să facem, 
zise degrabă părintele.

— Uite, eu chiar după amează mă voi duce la 
Gordin.

— Dumnezeu să’ți dea sănătate !.. ii urâ cu însu
flețire părintele și se depărta.

Acasă, Lidia îl întâmpină pe Nicu, veselă, drăgă
lașă, lumină vestitoare de bine; zâmbet de primăvară 
plin de farmecul tinereții...

— Nicule, îi șopti ea la ureche, aninându-i-se de 
gât, mama se duce azi după amează, singură, la 
Gordin...

— De ce ? întrebă el, surprins in prima clipă...
— Cum ? nu’ți închipui de ce ? eselamă c’un zâmbet 

șiret, c’un ton în care era imputare blândă.
Nicu se făcu roșiu: înțelesese. Mumă-sa hotărâse 

să ceara pe lulia pentru el...
— Nu mă săruți, Nicule? întrebă isteața copilă, 

privindu’l pe sub gene.
— Ba da, hoțoaică ce ești...
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ce urma 
ca 'o ne-

Și intrară în biuroul lui Nicu, ea, urmând a fi vo
ioasă, el în prada unei neliniști adânci.

Doamna Maria Cosmin se întorsese numai cu Li- 
dia. Pe ceilalți copii îi lăsase lângă bunica lor la Mă- 
inești in Suceava...

Se întorsese cu hotărâre d’a termina cu eestiimea 
de inimă a fiului ei, la care se gândise neîncetat, pu
rurea insă turburată de-un presimțimânt.

Din convorbirea cu Lemenyi la Șerdinești, asupra 
-familiei/ din ziua când ea fusese la Todea, să-i 
ceară fata pentru Ganea,— descoperise cu surprindere 
si cu nemulțumire pasiunea, — așa cel puțin i se în
fățișase, — a lui Arpad pentru dânsa și rămăsese cu 
impresiunea unei lovituri dureroase.

I se ivia, ca o pângărire adusă legăturii 
sb unească cu marele și iubitul {ei Victor ; 
socotire a caracterului ei...

Cum '? Omul acesta ce se vedea cult, mai presus 
întru câtva de cât mediul obicinuit, nu’și putuse da 
seama de însemnătatea vieței ci ca soție și mamă, 
de religiositatea simțimântului ei ce nu mai admitea 
bucurie pământească de cât pe cea privitoare la co
piii ei ?

Dacă’și dăduse seama, trebuise a se birui,ca să nu 
scadă in propiii lui ochi...

Ori cât s’o fi iubit, trebuise s’o respecte prin a’și 
fi ascuns, ca un Îndemn la crimă, simțământul. A- 
cesta e omenesc, își poate lua ființă trecând peste 
voea omului, dar nu peste bunul simț în fața unei 
situațiuni excepționale ca a Măriei.

Ori de câte ori cugetase la iubirea lui Nicu și la 
căsătoria lui, tremura la ideea că Arpad o urmăria, 
in gândurile lui, cu iubirea lui nesocotită.

II întâlnise la două zile după întoarcere, și se în
fiorase când îi văzuse căutătura, arzătoare sub îndemnul 
de-a se domina.

li ghicise emoțiunea, îi simțise starea de pătimaș 
impetuos prin al căruia creer treceau gânduri întune
coase păr’că.
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In ființa lui era violență, înăbușită in adevăr, dar 
putea să aibă cine știe ee urmări periculoase.

Simptomele acestea o făcuseră să se hotărască a 
vorbi eu el în privința căsătoriei luliei cu Nicu.

Asemenea moment avea să limpezească situațiunea. 
După amează chiămâ dar pe Nicu, în camera ei. 
— Dragă Nicule, îi zise cu gravitate ce n’ar fi 

voit să aibă, am spus să pună caii. Mă duc la Gor- 
din pentru căsătoria ta.

Nicu fu impresionat de tonul mamei sale. Altfel ar 
fi trebuit par’că să fie momentul acesta.

In loc de bucurie dulce, de drăgălășii de agre
siune în o convorbire duioasă, era această seriozitate 
pe care o domina teama par’că, un simțimânt nede
finit care nu-i făcea bine.

— Bine, mamă, răspunse el, cu ochii în jos. Poate 
că e și timpul.

— Este, în adevăr. Bunica ta a ajuns prea -slabă 
și cată să mă întorc lângă dânsa mai curând...

Maria îi dăduse un motiv, care păru lui Nicu fi
resc și îndreptățitor...

— Aveam și eu de vorbit cu Arpad Lemenyi, tot 
astăzi; amân însă pe mâni.

Și-i spuse lucrul.
— Atunci, Nicule, du-te tu astăzi... și vestește’mi 

venirea mea la Gordin pe mâine.
— Bine, mamă...

Arpad Lemenyi se revolta fără voea lui, de câte 
ori știa că lulia avea să se vadă cu Nicu Cosmin.

lulia îi impusese dorința ei de-a să plimba și dc-a 
vorbi cât mai des eu viitorul ei și el acum se supu
sese, mai ales că bătrânul era sprijinul copilei.

Suferia însă în adâncu-i cât timp lulia se bucura 
de prezența iubitului ei; îl primia pe Cosmin cu ră
ceală, ori cât voia să facă față împrejurării; se uită 
eu mânie înăbușită pe urma lui, când pleca, și c’un 
fel de tristețe la lulia, după ce se întorcea copila in 
casă.

Intr’o zi îi zisese lulia.
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— Nu te înțeleg de Ioc, tată ; iartă-mă de vorba 
mea, dar par’că ai ceva în contra lui Cosmin... și 
par’că în contra mea chiar.

El se încercase a zâmbi :
— Nu am nimic... sânt indispus...
— Indispozițiune, dragă tată, numai când vine Nicu... 

Par’că eu nu simt?.. Nu’ți mai surâde poate căsă
toria mea cu el ?..

Și copila oftase adânc, aproape să plângă...
El o sărutase și eșise repede din casă.
luliei începuse a i se închipui ființa unei taine ce 

n’o putea pătrunde și căutase lămuriri dela bătrânul.
— Nu te neliniști, dragă lulio, îi șoptise bunicul. 

Firea tatălui tău pare că s’a schimbat numai de când 
cu exploatarea aceasta, sarcină prea mare pentru el, 
obicinuitul cu altă muncă.

lulia se mulțumise cu lămurirea aceasta și urmase 
cu dulcea ei plăcere fără să mai dea luare aminte ta
tălui ei.

La egoismul acesta aveau drept tinerețea, dorul de 
iubire și aspirațiunile la viața frumoasă de căsnicie 
precum o înțelegea dânsa.

Arpad, ce aflase de întoarcerea d-nei Cosmin, se 
înviorase, dar își lămurise că simțimântul pentru Nicu 
devenise ură...

Când o întâlnise pe Maria, era aproape s’o îmbră
țișeze cu patimă ; își simțise ochii în foc, inima ca 
smulgându-i-se din locu-i, tărâmul ca fugându-i de 
subt picioare.

Intr’o clipă uitase atunci sfaturile părintelui ezuit 
din București, uitase iubirea luliei și-i trăise în su
flet numai patima pentru Maria și ura pentru Nicu.

Da, îl ura... II ura și pentru faptele lui care’l ri
dicau în ochii tuturora, și pentru că iubea pe lulia...

Și totuși trebuea, să se martiriseze, să’și înfigă un
ghiile în carne, să se domine înaintea lor...

Când se despărțise de d-na Cosmin, pricepuse că 
ea ii cunoaștea acum pasiunea...

Dar findcă o văzuse senină, mai presus de ori ce
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atingere lumească, avu aproape un acces ele nebunie, 
pe calea către locuința lui.

Cum era oare să se termine asemenea stare de 
lucruri ?

In acea seară avu o discuțiuno cu bătrânul, de o 
violență fără seamăn încă, intre el și tatăl-său.

Pentru întâea oară bătrânul eși din rezerva cc’și 
impusese și, mai violent, domolise pe Arpad și-i pu
sese neted înainte nenorocirea luliei..., apoi, il ame
nințase să părăsească Gordinul și să’l lase singur in 
fața nenorocirilor cauzate de încăpăținarea lui.

Ca ne altă dată sări de pe scaun, când servitorul 
îi vesti pe Cosmin.

Se dominâ insă, după ce răsuflă lung și putu să’l 
întâmpine cu zâmbetul pe buze, dbsmințit totuși întru 
câtva de privirea lui.

In urma lui venia lulia.
— Fiindcă Nicu a întrebat întâiu de d-ta, tată, vă 

las, căci de sigur aveți de vorbit lucruri de interes 
obștesc...

Ii strânse mâna, privindu’l cu drag și se retrase.'
— lulia a ghicit, domnule Lemenyi, luă cuvântul 

Nicu... Admir geniul femeei de-a înțelege totdeauna și 
<de-a merge înaintea dorințelor noastre.

Lemenyi nu răspunse și innaintă lui Nicu un scaun.
Acesta își dăduse seama de schimbarea față cu el, 

a lui Arpad, însă nu arătase nici luliei, nici altui- 
cuiva suprindere sau nemulțumire. Iși promisese doar 
să observe și să’și lămurească mai târziu cauza.

După ce șezu, merse drept la țintă și-i arătă do
rința românilor așezați pe moșia Gordinul de-a avea 
o casă a lor de rugăciuni.

— Nu’mi pare ceva de neadmis, domnule Cosmin, 
răspunse el cu indiferență prefăcută.

— Negreșit, domnule Lemenyi, că erau liberi s’o 
facă fără să te vestească, însă eu ’mi-am luat asupra 
să le mijlocesc învoirea, ca să nu fie nici o neînțe
legere mai apoi.

— De ce crezi că ar fi putut fivre-o neînțelegere?



ar.3

— Nu din partea dumitale, negreșit... Trebue să. 
ținem însă seama eă nu sânt numai români in că-* 
tunul acesta...

— Nu c temere de nici o luptă religioasă, domnule 
Cosmin, zise Arpad, cu zâmbet ciudat.

— Nu mă indoesc. Ideea românilor era insă a’și 
face casă de rugăciuni în curtea unuia din ei. Eu 
m’am gândit eă ar fi mai nemerit să ai bună-voință, 
ea proprietar, a le orândui un loc anume.

— D-ta te gândești la toate, domnule Cosmin, ră
spunse el cu ton, ironic întru câtva.

— Prin urmare, mijlocirea mea...
—■ Firește eă o primesc. Voiu stabili locul, voiu da 

chiar materialul...
— Mulțumesc, domnule Lemenyi.
Dela cearta cu bătrânul Matias, din ajun, își pro

pusese în fine că, la ce dintâiu întâlnire cu Nicu, să-i 
deschidă el vorbă de căsătoria cu lulia și să-i pună 
condițiunile.

Cu toată ura pe Nicu, cu toată starea sa de luptă 
între patimă și datoria de părinte, trebuia să facă pa
sul ; situațiunea lui îl îndemna însă doar a îngreuia 
cât mai mult condițiunile.

Faptul că Nicu venise la Gordin acum, era oca- 
■ziune nemerită.

— Domnule Cosmin, îi zise după o clipă de gân
dire, trebue să ne îndatorăm, unul pe altul, in vederea,, 
nu atât a vecinătății, cât a viitoarei înrudiri între 
noi...

Nicu tresări și se înroși: pentru intâea oară Arpad 
aducea vorba la această înrudire.

— Am lăsat să treacă timp, ca să vă puteți pe de
plin cunoaște, d-ta și lulia. Intâiu, pe d-ta însă, te 
întreb : ești cu totul încredințat de firea luliei ? o iu
bești într’atât de mult, in cât pasul căsătoriei să ți 
se fi arătat deja ca preursit, ceva fără care viața d-tale 
ar suferi ?

— Domnule Lemenyi, simțământul meu pentru lu
lia nu se va desminți nici o dată, răspunse el cu a- 
cel accent de convingere și de duioșie, de seriozitate
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și de respectul legăturii sale sufletești, care înrâuri a- 
dânc pe Arpad.

— Bine; te înțeleg, domnule Cosmin. Simțimântul 
acesta, în așa fel exprimat, te onorează. Căsătoria 
însă implică în sine oarecare condițiuni.

— Din partea d-tale ?
— Din partea familiei Lemenyi. Noi, săntem ro- 

mano-catoliei, domnule Cosmin. lulica, lundu-te, va 
trebui să rămână a religiunii sale. Te-ai gândit la a- 
ceasta ?

—• Nu m’am gândit, însă nu mi se înfățișează Ge
stiunea ca fiind prea grea de împlinit. Femeea, ne- 
româncă, devine româncă prin căsăteria sac’un român, 
dar nu e numai de cât nevoe să devină și ortodoxă, 
dacă nu voește.

— Foarte drept. Ea dar va rămânea romano-cato- 
lică și va avea confesorul său, precum se obicinuește 
la noi... Acest preot, — ori care va fi el, — va avea 
intrare în casa d-tale, fără nici o piedică, nu aste așa'?

— O va avea, domnule Lemenyi, răspunse Nicu, 
liniștit în aparență. In suflet eră turburat Insă de 
ceea ce presimția că avea să vie.

— Muma având, în familie, direcțiunea copiilor, 
lulica va fi liberă să insufle copiilor ei credința cu 
care a crescut, credință ce va trebui să fie temelia 
condițiunei lor...

— Domnule Lemenyi, dă-mi voe, te rog, să te În
trerup aci. Mumă are în adevăr direcțiunea creșterei 
copiilor săi, dar în cazul nostru, trebue să se țină 
seama că pruncii unui român, că viitorii cetățeni ai 
unui cetățean ortodox, pot fi numai ortodoxi... In lumea 
romano-catolieă, naționalitatea poate fi deosebită; in 
lumea românească, religiunea e patrimoniu național. 
La umbra Bisericii noastre ne-am ridicat și ne-am 
ținut ființa națională: Biserica ortodoxă este și va fi 
românească în Țara aceasta...

— Dar bine, domnule Cosmin! Ortodoxi mai sânt 
și Rușii, Grecii, Bulgarii, Serbii...

— Da, fiecare însă cu Biserica sa, de asemenea na
țională, independentă... Avem Patriarhate, în adevăr;
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oarecare neastâmpăr,

dar nu o Papalitate, prin care toți credincioșii roma- 
no-catolici, sânt ceea ce sânt, ori care le-ar fi Patria 
și neamul.

— In fiine, zise Lemenyi, cu 
ai voi ea religiunea copiilor d-tale să nu fie religiunea 
mamei lor?

— Negreșit, domnule Lemenyi. Se opune la aceasta 
simțimântul meu de român... răspunse el cu tărie.

— Atunci, domnule Cosmin, știi că o piedică pu
ternică s’ar pune în calea căsătoriei d-tale ?

Nicu se ridică, palid, și privind adânc, liniștit, pe 
Arpad care nu putu să-i înfrunte căutătura.

— Domnule Lemenyi, îmi dai voe să te întreb un 
lucru: ești convins ori nude iubirea fiicei d-tale pen
tru mine? Crezi că iubirea aceasta îi va face fericirea ?

— Și dacă ași crede ? răspunse Arpad întru-câtva 
turburat de tonul tânărului și de privirea aceea ce 
încă nu’i-o cunoscuse.

— Mă miră acest fel de-a răspunde, domnule Le
menyi, care s’ar potrivi unui tutor, iar nici de cum 
unui părinte...

— Și eu nu mai puțin mă mir de cuvântul d-tale, 
domnule Cosmin, care s’ar potrivi unui judecător, iar 
nu unui înamorat pentru care iubirea ar fi tot patri
otismul...

— Iubirea, in care omul nu’și respectă și tradiți- 
unile scumpe, domnule Lemenyi, este simțimântul o- 
mului care are numai instincte, care trăește numai in 
animalitatea sa. Iubesc pe lulia, domnule, în chipul 
cel mai înalt, cel mai demn, și ’mi-aș sacrifica viața, 
te rog s’o crezi, pentru a-i da fericirea ce merită. A-i 
sacrifica însă un principiu esențial al vieții mele ro
mânești, ar fi să mă cobor, și, te asigur, că lulia nu 
ar primi să mă vadă în asemenea scădere. Nu ai în
țeles, domnule Lemenyi, că primind să’și păstreze Iuț 
lia religiunea, am dat dovadă de respectul cel mai 
pipăit ce’și datoră eredinții ? Și era de ajuns aceasta...

— Crezi? întrebă, Arpad, ironic întru câtva.
— Negreșit, domnule. Bunul simț, vine în ajuto- 

ru’mi să’ți dovediască limpede că credința copiilor ce
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s'ar naște, n’ar aduce nici o jignire simțimântului re
ligios al mamei. Devenită româncă, ca va primi cu 
drag pentru copiii ei, români, întreaga întocmire a unei 
educațiuni care să facă din acești copii vrednici ur
mași ai tatălui lor, cetățeni iubitori ai naționalității și 
Bisericii românești. Prin legea noastră civilă, per- 
zăndu’și naționalitatea care nu e legată de-o Biserică 
națională, dar păstrându’și religiunea care e legată de 
tradițiunea familiei, lulia nu face nici un sacrificiu și 
se poate îndrepta spre faricire cu fruntea sus, cu con
știința senină. Condițiunile d-tale o vor face să su
fere și scumpa copilă nu merită asemenea chin a- 
dus inimii sale...

Ce putea să răspundă Arpad ? Vedea bine că era 
așa; se simția chiar atins de duioșia tânărului din 
ultimele-i cuvinte... Dar cu cât își da seama că era 
biruit, cu atât ura pe Cosmin îi turbura mintea și'l 
punea pe calea rătăcitei.

— Vrei să’ți spun ceva domnule Lemenyi. urmă 
-după o clipă, Nicu, dacă’l văzu că tace. Condițiunile 
d-tale au altă cauză...

Arpad tresări și se îngălbeni. In aceeași clipă răs
punse însă c’un ton de mândrie, dpminându-se.

— Altă cauză ?
— Da, sânt sigur. N’o pot încă ghici, însă o pre

simt; oare-care atitudini ale d-tale lață cu mine, față 
cu simțământul meu pentru lulia, mi-au dat să bănu- 
esc că există în sufletu’ți oare-care porniri in contra 
mea...

— Nu, domnule Cosmin ; te inșeli, răspunse el, cu 
răceală în loe de sinceritate.

— Să ne închipuim că mi s’a părut dară, și ’n ca
zul acesta fac apel la iubirea d-tale de tată pentru 
lulia și te rog un lucru: ea demnitatea d-tale să nu 
sufere, nu caut să te îndemn a o întrebă de față cu 
mine, pe lulia, în ce chip înțelege ea credința sa re- 

■ ligioasă în familia ce va să alcătuiască. Te rogsă'mi 
promiți însă a o întrebă „între patru ochi“, așa că, 
venind mama să ceară oficial pe lulia, — după cum 
e datina,—răspunsul d-tale să fie liber de orice con-
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plăcere...

să alegem

avem 
ce

dițiuni care ar putea lovi în fericirea, la care 
dreptul amândoi, prin simțimântul sfânt și etern 
ne leagă...

Era impunător tânărul, prin atitundinea sa demnă, 
cu glasul său liniștit, autoritar, cu chipul în care își 
apăra iubirea fără să'și desmintă cât de puțin carac
terul, fără să depășească buna-cuviință. Furtuna ce-i 
bântuia sufletul, de dreapta revoltă în contra omului 
acesta, rămânea în ascunzătoarea adâncului său.

Arpad simțea acum, mai mult ca ori când, că a- 
veâ înnaintea sa o putere față cu care trebuia să se 
arate părinte cel puțin în aparență.

— Bine, domnule, îți promit să consult și pe lu- 
lia... Dacă ’ți-aș cere însă ca... incidentul acesta să 
rămână numai între noi ?

— Aș primi, dacă în adevăr l’aș considera... nu
mai ca incident. Nu-i pot însă da acest caracter, o- 
dată ce pentru mine arc însemnătatea unui principiu; 
și, afară de aceasta, află, te rog, că nimic nu am de 
ascuns față cu mama, scumpa și marea tovarășă a 
tuturor gândurilor mele. Ea trebue să cunoască situ- 
ațiunea, domnule Lemenyi, odată ce e vorba de pasul 
cel mai de seamă din viața intimă a unui om...

Arpad avu o incruntătură ușoară din sprincene, dar 
răspunse, e’un zimbet, înclinându-se:

— Voiu aștepta pe d-na Cosmin... cu
— îmi permit a’ți cere voe să plec...
— Nu voești să mergem împreună ca 

locul casei de rugăciuni ?
— In trecere, de ce nu? Ași dori să dau bună ziua 

domnului Matias și să’mi iau rămas bun dela lulia...
— Poftim... Te voiu întâmpina la eșire...
Rămas singur, Arpad bătu din picior cu furie: nu 

păzise sfatul preotului ezuit dela București; nu avu
sese puterea să tae ori ce speranță lui Cosmin, refu- 
zându-i pe lulia; rămăsese înfrânt. Patima lui îi ră
tăcise prudența. Acum vedea că greșise: acum se 
miră că nu putuse a’și lua răspunderea și în numele 
luliei, pentru condițiunile ce-i se.îrifățișaseră ca o bi-
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s’a ro-

ruință; acum, din cauza greșelei lui, ajungea să urască 
și mai tare pe Cosmin...

Și începu a se plimba, enervat, până ce glasul lu- 
liei, care îl chemă, îl făcu să se domineze și să a- 
pară liniștit... cu zâmbetul pe buze.

in curte, întâlniră pe preotul capelei, losif Părădeanu, 
figură de-o blândețe evangelică, înfățișată cu atâta 
izbândă, că nu i se putea zări ipocrizia.

Masca era prefăcută și ascundea bine pe omul a- 
devărat; ambițios, îndoctrinat, egoist la culme, ne
tolerant până la exces.

Reverența sa primi ideea cu bunătate nemărginită 
și însoți pe Arpad și pe Nieu.

Pe drum, până în cătun, arunca însă pe furiș lui 
Nieu niște căutături ciudate. S’ar fi zis că avea inele 
sclipiri de ură, că ceva diavolesc îi răscolea sufletul 
și i le aprindea în ochi.

După plecarea lui Nieu, preotul ținti pe Arpad cu 
căutătură de revoltă.

— Ai făcut un păcat că ai consimțit... îi zise a- 
proape cu asprime.

— Să nu uităm prudența, părinte.
— Dar să nu uităm că avem și o misiune.
— Ce ne poate opri de a amâna ?
— Nu; e prea târziu. Vom face-o. Insă i s’ar pu

tea mai pe urmă întâmplă vr’un accident... Câte case 
sfinte nu cad pradă păcatului!

Și privirea lui avea licăriri sinistre...
Arpad zâmbi, apoi voi să’l părăsiască...
Preotul mai avea însă ceva pe cuget.
— încă un cuvânt, domnule Arpad. Din ce 

stit între d-ta și domnul Cosmin, când v’ați despărțit, 
am înțeles că d-na Cosmin va veni la Gordin...

— Ei, și ? întrebă Arpad, privindu’l curios.
— Veți orândui poate căsătoria d-șoarei luliei ? și 

glasul îi fu par’că puțin înecat.
— Cred... răspunse Arpad, scurt.
— Sper că nu se va împlini lucrul... ca pentru casa 

de rugăciuni...
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VI

depărtă adâncse

Fusese scurtă întrevederea lui Nicu și a iuliei de față 
cu Matias.

lulia îi ghicise însă preocuparea și-i arătase, c’o 
privire, grijă și nedumerirea.

El, c’un zâmbet, i le risipise și vestind venirea 
mame-si îi dăduse a înțelege că pentru cauza lor a- 
vea să vie.

După despărțirea do Arpad, 
mâhnit...

Prcsimțimântul care adese ori ii turburase cugetul, 
se arătă acum prevestitor al unei situațiuni ce putea 
aduce o nenorocire.

Cum îl văzu Maria, ghici numai de cât eă se în
tâmplase ceva neobicinuit, și cu grijă îl întreba:

— Te întorci cu înfățițare ciudată, Nicule. Ai în
tâmpinat vr’o nemulțumire ?

— Da, mamă, neașteptată...
Soarele să pogora după o culme făcând ca de sânge 

norul subțire de de-asupa zării.
Răcoare umedă purcedea dinspre munți, lăsând ca 

o ceață ușoară la îmbucătura văilor.
Sunet de telinci vesteau întoarcerea vitelor în sat.
Acest capăt al zilei resfira melancolie și se potrivia 

sufletului îndurerat al lui Nicu.
Luâ pe mumă-sa de braț și plimbându-se prin larga 

curte, încă lipsită de mișcare, ii povești cele întâm
plate la Gordin, din ce in ce însuflețindu-se, din ce

24

— Părinte iosef... nu sântem la mărturisirea sufle
tului... îi răspunse repede și intra în casă.

Preotul cătâ pe urma lui Arpad, foarte întunecat. 
Pe frunte i sc iviseră broboane de sudoare; un fior 
îl scutură, apoi avu un zâmbet crud și se depărtâ 
posomorât, cu capul între umeri, îngânând cuvinte 
înciudate.

Ce-avea oare blândul părinte Iosef'? Care-i era în
râurirea asupra familiei Lemenyi ?
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în ce vibrând mai in voe pe întreaga scară a simți— 
mintelor situațiunii.

Adâncă turburare cuprindea din ec in cc și pe d-ua 
Cosmin, care, înțelegea cauza condițiunilor lui Arpad. 
Ea îl vedea acum mic în patima lui, căutând să ză
dărnicească fericirea fiicei lui chiar, prin o ezuitică 
îndreptățire a sentimentului lui religios.

— Cum vezi, dragă mamă, Arpad a pus în cum
pănă iubirea, datoria către mine însumi ca om, cu 
datoria către mine însumi ca român... Do n’aș avea 
pozițiunea aceasta morală față cu lumea pentru care 
mă străduese, și încă m'aș simți lovit; dar când și 
trebue să dau cu mine însumi pildă, condițiunile 
domnului Lemenyi mi se fac de nepriniit cu totul și 
iubirea mea cată să sufere...

Era adâncă durerea pusă în aceste din urmă cu
vinte, răvășitoare dar fără strigăt, cumplită dar vădind 
că sacrificiul putea să se împlinească.

— Dragă Niculc, îi răspunse mama, nu cred ca 
Lemenyi să nu’și amintească în cele de pe urmă că 
e tată. Mă voiu duce mâne la Gordin și voiu vorbi cu 
el și voiu cere luliei să se pronunțe. In fața unei a- 
semenea stări de lucruri, trebue repede limpezire. 
Dar dacă și fiica va fi îndoctrinată ca tatăl, îți ră
mâne datoria. Față cu ea, adevăratul caracter biruc 
ori ce suferință.

— Și cu toate acestea, mamă, nu’rai pot opri oare
care revoltă... De ce să sufer? Cu ce drept omul a- 
cesta să se pună de-a curmezișul fericirei noastre ?

— De cc să suferi, Nicule dragă ? Fiindcă suferința 
există și fiindcă ea nu alege. Fiindcă suferința tre
bue une ori să ne fie piatră de cercare a tăriei su
fletești, pe câmpul de luptă al vieții, în care ni-i 
dat să împlinim anume fapte deosebite. A suferi cu 
demnitate, e virtute... De ce omul acela caută a se 
pune de-a cunnezișiul fericirei voastre ? Fiindcă tre
bue să fie un cineva,— o întâmplare, — prin care să 
ne vie suferința, prin care să ne împlinim ursita

—■ Eu cred că există în omul acesta, nu atât sitn- 
țirriântul religios, cât alt ceva... ceea ee’i-am și spus-o.
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glas cunoscut, la

ultimele licăriri ale

Nu pot pătrunde ee-ar putea fi, dar nu roă pot dez
lipi de gândul acesta...

Marja se înfioră. Cauza o știa dânsa. O clipă, ii 
un 
cu 

ce-

veni par’că să și-o dea pe față. O opri însă ca 
simțimânt de rușine: și apoi, avea să vorbiască 
Arpad și poate că era să-i biruiască patima. De 
ar mai fi cunoscut Nicu rătăcirea acelui om ?

— Ori ce-ar fi, Nicule, eu am credința că voiu o- 
rândui lucrul după cum trebue. lulia, nu cred să nu 
vadă drept, să nu judece situațiunea ci de soție și 
româncă, potrivit familiei în care are să intre. Iubirea 

■ei o va lumina...
— Cu scară bună, se auzi un 

poartă.
Se întoarseră era primarul.
— Bună-seara, domnule primar, îl întâmpina Nicu, 

•cu liniște. Ce veste poveste ?
— Bună, domnule Nicu: iar ce-a fi după veste 

multora s’o părea poveste. Sărutăm mâna cucoană 
Mario. Nu cumva am picat în fapt de sfătuire ?

— Sfaturile noastre, domnule Primar, au totdeauna 
început și nici odată capăt. Dar ai picat în faptul 
serei, cam pe răcoare ce strînge’n spete, și te poftim 
în casă... răspunse Maria.

— Bucuros, cucoană Mario. Răcoarea cam strînge’n 
spate ce e drept, dar e semn bun de timp priirreios.

Intrară în biuroul lui Nicu unde Bădilă și Gau’ea • 
lucrau.

Lumina lămpei se amesteca cu 
asfințitului.

— Ei, care e vestea prietene ? intrebă Nicu.
A venit la primărie aprobarea dela Ministerul 

Domenilor...
— Ce spui? Așa de curând ? Foarte bine... esclamâ 

Nicu.
— S’a ținut de cuvânt domnul Ministru Pâeleanu, 

zise Bădilă. V’am spus că s’a arătat foarte bucuros 
să îndatoreze pe Nicu. ■ ,

— Că veni vorba de Pâeleanu, știi Nicule că s a 
despărțit de Cecilia? zise Maria.
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Arpad Lemenyi sta de vorbă cu preotul lui.
— Ești sigur, părinte losef, că cele auzite nu sânt 

numai svonî
— Judecă și d-ta, domnule Arpad. Moșioara acea

sta, Torcenii, este a Statului și nu era vorba de-a fi 
vândută iu loturi...

— Va fi fost, ori cum, pe tabloul Ministerului.;.
— Cu putință, însă nu pentru așa de curând. Vezi 

dar că a trebuit stăruința lui Cosmin, ca prin infiin-

— Cum se poate? Va să zică nu a fost chip de 
Împăcare între ei ?

— Nu. Cecilia nu l'a mai putut răbda și l’a lăsat 
cu totul liber...

— Intr’un fel mai bine pentru Cecilia, zise Nieu. 
Nici nu mai era viață de căsnicie, viața ei... Dacă 
lipsia respectul, ultima legătură ce mai poate ține 
căsnicia, divorțul se impunea... Ea va dobândi lini
ștea, potrivită firei sale ; el, libertatea, potrivită obi
ceiurilor lui.

— Și așa, domnule primar? luă Marin vorba.
— In ordinul ce am primit e și vestea că inginerul 

va sosi pentru măsurarea locurilor, cel mai târziu la 
15 Martie.

— Să vedem ce va zice domnul Lemenyi, cândva 
afla planul înființării noului sat chiar în preajma ho
tarului moșiei lui... zise Ganea.

— Se va încredința că în tara noastră, omogenă,, 
vrem să fim noi stăpânii, zise Bădilă...

— Ne va respecta pentru pătrunderea noastră și 
se va teme de stăruința și de veghiarea noastră, zise 
Nicu.

— Negreșit, dragă Nicule, vorbi Maria, oamenii pot 
fi adversari, în ce privește ideile și prieteni în ce pri- 
veșle legăturile la care ’i-au adus împrejurările.

— Domnule primar, zise Nicu, să vestești te rog, 
pe toți subscriitorii petițiunii, de rezultatul ce s’a do
bândit.

—Mâni chiar am să trimit pe Tudor Lupu în cele 
patru comune, să-i strângă și să le grăiască...
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ca

-țarea noului sat, să răspundă înființării cătunului no
stru de streini... Apropiata înrudire cu familia d-tale, 
nu’l oprește de a-i rămânea vrăjmaș... Prevăd dar eă 
nu ne vom putea ajunge scopul... Ba încă mă tem că 
desvoltarea economică ce va da el locuitorilor, că buna 
stare ce va avea satul, vor înrâuri pe ai noștri și... 
cine știe dacă nu-i vor atrage și nu-i vor romaniza.. 
Aceasta de altmintrelea se vede chiar în Ungaria. 
Unde Statul a semănat comune ungurești printre cele 
românești, cu scop de maghiarizare, rezultatul a în
ceput să fie eu totul dinpotrivă. Românii le-au îm
blânzit obiceiurile și din vrășmași, i-au făcut, prie- 

■ tenii lor..
— Coneluziunea d-tale, părinte losef, ar fi prin 

urmare să ne plecăm capul ca în fața fatalității?
— Nici de cum. Să luptăm cel puțin ca ai noștri 

să rămână unguri, căci catolici fără doar și poate vor 
rămânea. Aceasta o promit eu, încheia preotul, cu 
scânteere în priviri.

— E de uimit puterea de activitate a omului aces
tuia, îngână Arpad... cu necaz vădit.

— E forța neamului, domnule Arpad... Prin ea a 
putut trăi (ara aceasta... să-i dăm dreptate, unde-o 
are, rosti preotul.

Arpad. întunecat la chip, rămase pe gânduri...
De-odată tresări, ridică repede capul și ascultă, a- 

poi, cuprins de fiori, se ridică, ne putându-se opri de 
a nu se înroși. _ 7

Auzise sgomotul opririi unei trăsuri și îndată apoi 
glasul doamnei Cosmin, ce-i rămăsese Întipărit în 
urechi.

Preotul nu’și putu da seama întâia, dar cu darul 
lui de pătrundere și do deducțiunc, avu cu surprindere 
cheea tainei. . .

In timp ee Arpad se îndrepta spre ușă, preotul iși 
zâmbi, înteevăz-ând putința unei anume interveniri a 
persoanei sale, în viața acestei familii.

Arpad nu’și mai aminti de preot și eși, ca după 
câteva momente să reintre însoțit de Maria Cosmin.

Preotul Părădeanu salută adânc pe frumoasa ietnee,



374

strecură din ca—a căreea Înfățișare o admiră, și se 
meră.

Chipul turburat al lui Arpad îi Întări bănuirea că 
acesta iubia cu pasiune pe Maria...

De ee n’a putut ghici, mai nainte de Întrevederea 
Măriei cu Arpad?

Nu era nimic însă de temut, își încheia preotul gân
durile. Pe omul împătimit îl poți repede răsuci du
pă voe...

Și cu zâmbet viclean, care împlini Închegarea unui 
plan ascuns, atunci' chibzuit, cu iuțeala fulgerului, 
eși din casă, refăcftndu-se bun, blând, cuvios, aproape 
umilit.

Arpad înainta Măriei un scaun, stăpân pe sine a- 
cum, cavaler de-o perfectă curtenie.

— Bine-ai venit, doamnă... Vizita d-talo îmi e onoare 
și plăcere, ca totdeauna.

— Nu mă îndoesc, domnule Lemenyi... Domnul Ma- 
tias și lulia sânt acasă ?

— Negreșit și vor avea bucuria de-a te vedea... în
ainte de plecare.

— înainte de plecare ? Crezi că ar fi nevoe de-o 
convorbire numai între noi ? Părerea mea ar fi, dacă 
îmi dai voe, să facem un fel de sfat de familie, mai 
ales în urma întrevederii, cu caracter bine hotărât, din
tre d-ta și Nicu...

Arpad, văzând că Maria merge de-a dreptul, în 
scop de-a scurta vorba dintre el și ea, par’că s’ar fi 
temut apoi de prea îndelungat între patru ochi cu 
dânsul, răspunse:

— Permite’mi să-te încredințez, doamnă, că sfatul 
de familie îl reprezint singur, în cazul acesta...

— Primesc felul acesta de-a fi, al d-tale, în cre
dință că vei fi cunoscând bine și cugetul fiicei d-tale... 
Ca părinte, negreșit că trebue să ai în vedere chipul 
oum lulia înțelege fericirea și datoria dumitale...de-a 
o face fericită. Nu-i așa? Te rog dar să ai buna-vo- 
ință a’mi răspunde la o singură cestiunc: ai vorbit 
luliei ?

— Nu, doamnă, nu’i-am vorbit încă...
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O aținti, înfiorat de pasiune, strângând cu putere 
marginea de sus a scaunului, spre a se domina; și, 
așa cum sta in picioare, părea că voia să domine și 
pe Maria, eu statura lui, cu fluidul magnetic al pri
virii lui învăpăiate.

Cu atitudinea lui îi spunea Măriei, că nu vorbise 
duliei încă, fiindcă avea să se lase întâi îndemnului 
impetuos al patimei lui, să-i vorbească ei, să facă, în 
acest moment suprem, întâia și ultima încercare de-a 
o apropia de el...

Nebună îi era pornirea, și trebuia în chip fatal să-i 
dea drumul. Deja își pregătia irupțiunea, când, Ma
ria, — care îl înțelesese, — se ridică...

— -Nu ’i-ai vorbit, domnule Lemenyi, și trebue s’o 
faci, îi zise aproape imperios. Să’ți spun eu însă pentru 
ce n’ai făcut-o. Dela simțimântul natural părintesc 
te-a îndepărtat o pornire vinovată de un egoism în
spăimântător. D-ta, domnule Lemenyi, nu ai voit sau 
nu ai putut să mă cunoști și ai păcătuit față cu mine 
prin o patimă ce nu era în puterea mea s’o împăr
tășesc. Așteptam, ori cum, să’ți revii, să faci onoare 
demnităței d-tale de bărbat cult și datoriei d-tale de 
tată. Nici o clipă măcar nu ’mi-a trecut prin minte 
putința unei stăruinți atât de vătămătoare, de-a uita o 
mare datorie pentru o pornire care lovea în d-ta și mă 
putea ofensa în tot ce aveam mai scump, într’un cult pios 
de care aveai cunoștință... Cum, domnule Lemenyi ? 
Ți-ai putea d-ta închipui oare că aș fi nesocotit drep
tul la viață prin iubire, al fiului meu,dreptul la feri
cire la timpul ei, a două ființe pe care-i unia legătura 
cea mai duioasă și mai sfântă? Dă’mi voesătechem 
la realitate și săte arăt d-tale însuți, altul de câț vo- 
ești să pari a fi, în această împrejurare... S6 iartă 
unui om un moment de șovăire; e omenesc a greși 
și demn să se cunoască greșit; e vitejesc să se ridice 
de-asupra greșelei ^i fîiresc să se uite cu groază in 
prăpastia de-un moment a rătăcirii... Ești tată,gân- 
dește-te la copila d-tale; voești o amică sincera care 
să te facă să uiți dureri și greutatea regretului ? Eată- 
mă. îți întind mâna, și te rog să crezi că nici o clipă.
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nu ’ți-am retras stima mea, nici convingerea de su
perioritate, caracterului d-tale... Te rog însă cruță-mă 
de-o mărturisire a vinovatului d-tale cuget: cruță-te 
pe d-ta însuți de-o dureroasă dovadă de rătăcire...

Arpad se lăsă pe scaun, palid de emoțiune, rușinat, 
ne mai găsind nici un cuvânt de replică.

— O ! domnule Demenyi, la etatea noastră, când 
sântem părinți, nu ne poate fi ertat alt gând de cât 
la copiii ce avem. Ori-ce alte porniri, sânt propria 
noastră iluziune, supusă de mai naintc amăgirii și 
căinței, sânt o încordare în deșert a păcatului d’a fi 
prea mult oameni, de-a ne gândi prea mult la noi, 
prin o întoarcere silită la un trecut în care nu ne-am 
putut împlini poate toate dorințele... Dar total omului 
este, când mai cu seamă a avut creștere bună, să 
se scuture de gânduri prea egoiste, să se curățe și 
să rămână bun și drept in propriii săi ochi, devotat 
a lor săi și cârmuitor moral al lor. Nu’ți poți închi
pui câtă mulțumire poate porni pentru noi când ve
dem, când simțim că putem face fericirea altora... Vezi 
că acesta e adevăratul scop al vieții. Chiar când lup
tăm și lucrăm pentru noi, înlăturăm oare de la câ
știgul moral și material al nostru, pe cei ce ne sânt 
scumpi, pe cei și mai de departe cari au r.evoo de 
sprijinul nostru'? Nu, negreșit, căci în realitate pentru 
ei luptăm și lucrăm, cu buna seamă, rare ori incon
știent. Numai cei scoși afară din rândueala firească, 
perverșii sufletește și avarii materialicește, se gândesc 
numai și numai la ei... Și totuși, după ce închid ochii 
nu le rămâne câștigul pentru alții, fără voea 
lor? Nu avem filantropi din vanitate, după cum avem 
s.trângători de comori prin avariție urâcioasă, prin ră
pire și prin tot soiul de imoralități? Avem, (născut 
în noi este să fim eroii datoriei noastre și ai simți- 
mintelor omenești înalte... Prin urmare, amice IjC- 
menyi, să fim prieteni .și să facem fericirea copiilor 
noștri, din care, .va purcede și pentru noi mulțumire, 
liniștită, dulce, senină, înviorătoare, adevărată aureolă 
pentru bătrânețea apropiată și pentru acel moment
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suprem care trebue să nc găsiască spiritualizați cu 
totu], In vederea celei din urmă călătorii...

Era transfigurată, impunătoare în seninătatea a- 
proape imaterială a ființei sale, și strânse mâna lui 
Arpad, în timp ce el o privia domolit, zâmbitor, ri
dicat sufletește pe de-asupra ori cărei patimi.

— Prietenia d-tale e în adevăr fericire ., răspunse 
cl, sărutându-i mâua... Ce păcat că vei pleca așa de 
degrabă...

— De departe ca și de aproape, prietenia, convinsă 
de prețul ei real, rămâne neschimbată. Cugetul nu se 
înstrăinează de dânsa și străbate depărtările ca cel 
mai bun poștaș...

— lartă-mă, doamnă, că. te-am ofensat, răspunse el 
cu umilință, convins în acele momente, înrâurit fără 
seamăn.

— Da, domnule Arpad, te ert... Sânt fericită, cât 
nu’ți poți închipui, că te-am dobândit adevărat prieten..i

— E răsplată de care nu mă simt vrednic... crede- 
mă doamnă...

— Va mai fi dar nevoe să mai întrebăm pe lulia ?
-- O 1 nu; te rog, nu... De ce să-i semănăm in 

suflet neliniște? lulia își va da scamă singură de da
toriile ei.... S’o lăsăm dulcilor ei iluziuni de fericire...

— Iți mulțămesc pentru lulia, amiee...
In adevăr, Arpad se sfinția altul, redevenise tatăl, 

și bucurie senină îi înviora chipul -dându-i curata în
fățișare a unei nobleți distinse...

Apăsă, cu înfiorarea nerăbdărei, butonul soneriei 
și, la ivirea feciorului, îi ordonă cu glas tremurător de 
cmoțiunc să poftească pe bătrânul și pe lulia.

Cum intrară, bătrânul avu o mișcare do. surprin
dere în fața atitudinei Iui. Arpad, iar lulia înfiorarea 
mulțămirii celei mai dulci...

— Tată, îți cer voe a’ți vesti că d-naCosmin ’mi-a 
făcut onoarea să’mi ceară pe lulica pentru fiul d-sale. 
Spune, lulico... ce să răspund d-nci Cosmin ? .

Dintr’un singur salt lulia se aruncă de, gâtul lui 
Arpad și-i strigă cu bucurie de copil, adânc îndu
ioșată :
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Intr’un moment, când fură singuri, Arpad și bă
trânul,—acesta pironi căutături de mirare la fiu-său, 
așteptând par’eă o lămurire.

— S’a făcut,—îi zise Arpad...
— Cu ce condițiuni ?
— Fără nici p condițiune.
— Cum să poate?
— Dupe căsătoria lor... vom vedea...
— Nu te mai cunosc, Arpad... Dar... la urma ui

mei, bine că ai fost inspirat... omenește...
Când se văzu singur insă in camera lui de lucru, 

Arpad se cufundă pe gânduri. Din ce în ce i se 
schimba înfățișarea; seninătatea ii pieri; fu cuprins 
d» păreri de rău că cedase, de nemulțumire că pu
tuse rămânea sub înrâurirea amețitoare a femeei de 
«are fusese supus și umilit.

Ce putere avea ființa aceasta, de revărsa atâta 
farmec, de făcea să domine voința ei ?

<— Tată ! Tată I cât ești de bun ' Cât dc mult iți 
sânt recunoscătoare !

Și ochii ei mari, frumoși se înrourară.
Arpad o sărută pe obraz.
— Stai că mc înnăbușești, copil răsfățat ce ești...
D-na Cosmin, zâmbind, fericită de schimbarea ce 

luaseră lucrurile, căta la copilă cu drag.
v Ea, lăsă pe Arpad, cu drăgălaș gest de imputare, 

și veni, sfioasă întru câtva, lângă Măria Cosmin.
— Tartă’mi, doamnă..., nu doamnă,—ci mamă,— 

iartă’mi sburdălnicia.
Maria o sărută pe frunte.
— Manifestările cele mai sincere sânt în felul cum 

ni le dictează inima in anume moment, dragălulio... 
Și... ce să-i spun lui Nicu?...

Ea o privi nespus de duios și răspunse cu drag :
-— Spune-i... că nu ne va ședea reu cu câte un 

inel in deget...
Peste câteva momente Maria plecă, după ce hotă

râseră cu toții logodna pe ziua de Buna-Vestire, la 
25 Martie.



379

VII

Ca să dea înapoi, nu mai era chip,—și totuși ve
dea că’l turbură iarăși vrăjmășia în contra lui Nicu, 
iarăși împotrivirea la această căsătorie alai cu lulia...

Ce era de făcut? Cum avea s’o scoată la capăt ?
Părintele losef se arătă, ca diavolul, la timp, și 

când se despărți de Arpad, după aproape o oră de 
vorbă cu el,—Arpad părea ușurat de-o greutate mare,, 
ca și cum ar fi aflat un mijloc ce-i convenea.

Acum că munca noului an agricol începea, părin
tele Fuică cuvântă, în această duminică de primăvară, 
în privința sărbătorilor și zilelor de peste an care nu 
trebuesc ținute.

Luase deslegare de la sfânta Episcopie, și ca des- 
legarc grăi și sfinția Sa credincioșilor ce nu mai în
căpeau în biserică.

Muncise mult, de cu iarnă aproape, la cuvântarea 
aceasta, căci nu avea dar de-a scrie. Cu voința însă 
de-a face, o adusese binișor din condeiu, o mai cio
plise citind-o lui Mirilă Ganea și o spusese cel pu
țin cu graiu încredințător.

Arătase originea multora din ele, ca fiind păgâ- 
uească din timpurile Romanilor și că au putut rCmâ- 
nea ca datini; însă multe datini ajung nepotrivite cu 
timpul și se cere schimbarea lor.

Arată însemnătatea adevăratelor sărbători ale cre
știnătății ortodoxe, ca cinstire din partea Bisericii, a 
oamenilor mari ce au iubit-o și a luptat pentru Cre
dință, și statornici ca bine plăcută lui Dumnezeu și 
•instirea lor din partea credincioșilor.

Si cinstirea aceasta, pe lângă ascultarea serviciului 
dumnezeesc la biserică, mai trebuia să fie mărturisită 
și prin fapte bune, prin dragoste intre semeni, prin 
îndrumări care înalță sufletul.

Cele mai multe din zilele păzite, sânt tocmai pe 
timpul când munca câmpurilor este în pornire fără 
răgaz.
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Le arătă pe rând, în legătură cu însemnarea lor 
păgânească și cu paguba ce aducea fie cărui stadiu 
de muncă, și-i înfiora pe săteni cu ideea că să făceau 
păgâni fără să’și dea seama, și-i încredința de câtă 
vreme s6 pierdea în deșert...

Li se mai grăise în câteva rânduri de asemenea lu
cru. Dar nu era deslegarea Bisericii, și nu’și întipă
riseră in minte păcatul ce făceau oliiar de se pleca
seră a vedea paguba de timp și de muncă.

Acum, ieșiau din locașul Domnului, puși pe gân
duri. Femeile își făceau cruce .că trecuseră prin așa 
fără de lege,după placul diavolului; bărbații iși spu
neau din ochi și din câte O' vorbă, cu mult înțeles, 
că părintele Fuică avea dreptate...

— Da cum de nu ne-a grăit mai do mult Sfinția 
sa, măre frate? zise unul, din o ceată rămasă, pe loc 
în preajma bisericii.

— Păi, să vezi, Radule, răspunse altul, Sfinția-sa 
a așteptat să fim mai copți la minte, ca numai așa 
să nu ne intre vorbele Sfinției-sale pe-o ureche șisii 
ne iasă pe alta...

— Păi, da... firește... încuviință altul. Vezi-că... toate 
la vremea lor, vericule...

Marin și liie Todea, unul lângă altul, înaintea ne
vestelor, se îndreptau către casă.

— Bagi de seamă, Ilie, grăi Marin, că părintele 
Fuică e altul parcă de-o bucată de vreme?

— Cum sântem și noi, Marine, răspunse Ilie... Cum- 
ne-cum, caca ne făcu domțiul Cosmin tot o apă pe 
toți, din sat...

— Și bine mai e, Doamne, răspunse Marin... Așa 
traiu de muncă și de bună înțelegere, dă satului chip 
vesel, dă sufletului pas numai ia gânduri frățești și 
de bielșug deopotrivă...

— Așa-i, ea, uite: tovărășia tuturora merge pe 
roate, și tovărășia noastră, a amândurora, de stupărie 
și de gândaci de mătase, ne-a făcut frați ea de când 
lumea...

Și-i vedeai că se uită unul la altul eu erezământ și 
•cu mulțumire...
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Mirilă, luâ drumul casei, repede-repede, voios și ne
răbdător să ajungă.

Catrina, tot frumoasă, eu toată sarcina care o făcea 
să umble cam in lături, se ivi înaintea lui Mirilă...

— Eaca, anafăra, Catrino; sfînțește-te și tu... Și o 
sărută pe obraz.

— Da Catrina cum de nu s'a arătat azi, leică Pă- 
uno ? Întrebă Marin, cătând in urmă la nevasta lui 
Hie...

— Apoi de, nu știi d-ta, Marine, că nevestelor ti
nere, când li-i pântecele la gură, li-i rușine să dea 
ochi cu lumea?

— Mai are mult? intrebâ Sanda lui Marin.
— Apoi a mai fi având vr’o lună, socot...
— Să-i dea Dumnezeu bună ușurare...
— Amin, zise llie.
— Să v’audă Dumnezeu, zise Păuna lui llie.
— Taică, grăi Voichița lui Marin, nu dăm pe la 

prăvălie ?
— Bine zici; uitasem, uitate-ar cele rele.... Hai și- 

om merge...
0 luară cu toții la prăvălia de mărunțișuri a to

vărășiei.
Mai să nu cunoască, cei deprinși cu cârciuma lui 

Vișoiu, prăvălia, cu rafturi și cu saltare, curată, cu
prinzătoare de tot ce era trebuincios nevoilor de 
casă.

Pe Vișoiu iar, mai să nu’l cunoască, fiindcă era mai 
chipos, mai cu altă căutătură a ochilor, vrednic și 
priceput la desfacere.

De obiceiu duminica și sărbătoarea, după biserică, 
erau zile de dever mare, că afară de Brăhășeșteni, 
veneau sătenii și din Vuceni, și chiar străinii dela 
Gordin, mai după una, mai după alta, ca la lucruri 
eftene și bune.

Și era mare grămădire, in prăvălie, iar Vișoiu cu 
cei doi băeți cc-i dasc tovărășia, să făceau in șase ca 
să dovedească vrerile unora și ale altora.
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Ea se făcu roșie...
— Cit nu așteptași să me închin întâiu, Mirilă... ii 

zise eu râs dulce...
— Și sărutarea bărbatului e dela Dumnezeu, Ca

trino...
— A fi... neiculiță, mai știi...
Intra în odaea lor, puse anafura în gură, se inehină 

înaintea icoanelor și apoi fârimiturile pânei sfințitele 
puse pe focul din vatră.

— Dumnezeu să ne-ajute... grăi.
■— Amin... răspunse Mirilă, cutând la ea cu ochiplini 

de dragoste...
— îmi spui și mie ce-a fost la biserică, Mirilă?
— Dacă-i sta colea, lângă mine...
— Dacă-i fi cuminte... zise ea...
— Tica neiclii! Cum nu...
Ii fură alt sărutat... cuminte, și-i povesti spusele 

Părintelui.-..
— Vezi d-ta, Mirilă, câte face omu dacă nu știe? 

și țineam foc la sărbători pâgânești!..
— N’om mai tine de-acuma, Catrino... nu-i așa?
— Firește lucru. Da alde maica și taica erau?
— Erau. Le-am dat bună-ziua din fugă, și ’i-am 

poftit să ne mai treacă pragul...
— Las’că ne-om duce noi, azi, dacă nunta ii avea 

vreme...
— Ne-om duce, tica neichi... Și zi... s’apropie...
— S’apropie, Mirilă... răspunse ea, eu altă roșeați 

pe chip...
— Ce-ai vrea tu, Catrino, să fie ?..
— Ce-o vrea Dumnezeu... Tot-al nostru a fi...
— Și ’ți-o fi drag ?..
— Ca lumina ochilor... Dragu mami băețel...
— Ai zis băețel... Te-am prins. Va să zică, băeat 

lui vrea...
— Să’ți semene și să fie de-o seamă cu tine, Mi- 

rilă.. Dragu maichi... Par’că’l văd că desleagădin car
te, ca tine, învățături care să’l cinstească... Ce păcat 
că nu știu ca tine învățăturile... Dar nu-i nimic... Am 
să’l deprind să te-aseulte și tu ai să’lînveți,nu-iașa?
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tâmplat!.. S’ar putea așa grozăvie ?

— Așa, dragă Catrino, așa... Acuina, să'ț.i spun o 
veste nouă...

— Ce veste ?
.— Nașul se logodește peste două săptămâni..:
— Bine, zău... De ’i-ar fi de potrivă... cuconița...
— Are să-i fie, că e soiu bun, Catrino. Frumoasă 

■de pică, vorba coca, și cuminte, nevoe mare...
— Doamne, de-aș fi și eu ca toată lumea, să pot 

privi la nuntă...
— Până după Paște, firește c’o-să fii.
— Da după prânz te duci la comitet ?

- Am să mă duc, fiindcă mâni vine inginerul pen
tru măsurătoarea locurilor dela Torceni.

— Și cum arc să fie satul ăsta nou, Mirilă?... >
Pe când Ganea începea a-i lămuri lucrul, auziră 

glasuri amestecate care-i mirară. Era vr’o ceartă? Ar 
fi fost minune.

— Ia vezi Mirilă, ce Dumnezeu este?
Mirilă eși pe prispa.
Treceau vr’o zece inși, repede, vorbind tare, și chi

pul ]e eră turburat. ,
Unul îl văzu și strigă:
— Domnule Mirilă... fă-te’n coa... Ce? nu știi?
— Cc să știu, oameni buni ?.. ,
— Eaca, svoh de groază, domnule Mirilă, că ne-a 

împietrit... Ci-că ar fi adus la curte mort, pe domnul 
Nicu...

— Cum? mort? strigă Mirilă... Ce vorbiți ? Și unde 
vă duceți ?

— La curte, că s’a dus mai tot satul.
— Doamne ferește! Ce să fie ? grăi Mirilă. Aștep- 

tați-mă că merg și. eu.
. Intră în casă amețit, își apucă mai mult-in neștire 
pălăria și fără să schimbe cu Catriua vr'o vorbă, porni

■ pe fugă...
— Ce să fie svohul ăsta ? își zicea, înaintând in 

fruntea celor zece inși, cu pas iute. Aseară am fost 
la curte. Știu că eră să se ducă azi, dis-de dimineață, 
călare, până lâ Torceni... Doamne! .ce se va fi în-
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Cu o seară înainte, Nicu Cosmin so hotărâse a se 
duce să dea o aruncătură de ochi moșiei cc avea s’o 
împartă inginerul, în loturi.

Voise s’o cutreere în lung și'n lat, ca să’și întipă
rească în minte anume locuri pe unde putea să se po- 
triviască mai nimerit viitoarea biserică, școala, pri
măria și locul pentru spital.

Iar după această plimbare avea să rămână la Gor- 
din la masa de amează, precum promisese luliei.

Plecă dar dis-de dimineață, călare, voios, cu mintea 
bine împărțită între datorie și plăcerea de mai târziu.

Era senin, in acest revărsat de ziuă răcoros.
La un colț al cerului luna, albă, își lua rămas bun 

dela zori și par’că se grăbea să se facă nevăzută ca 
să n’o prindă cele dintâi lumini ale răsăritului de 
soare.

Merse în trap, până aproape de casa lui Lemenyi; 
acolo se opri o clipă și privi la locuința albă căreea 
îi zâmbia soarele;—trimese cu gândul o salutarelu
liei, care poate dormia încă, — apoi o luâ înainte pe 
o îngustătură de vâlcea care părea că din ce in ce 
să închide între două ridicători cu pădure măruntă.

Deodată îl deșteptă din visarea lui dulce, niște îm
pușcături...

— Cine va fi vânând oare pe aci, fără voe? Tre- 
bue să fie dintre streinii lui Lemenyi...

Se ridică pe coasta uneea din înălțimi, ca să treacă 
de vale, de unde începea Toreenii, când auzi alte două 
împușcături, apropiate...

Pe când își întorcea capul, poate spre a zări pe 
vânători, altă Împușcătură răsună și calul i se speria.

II struni și vru să'l oprească, dar, după răsunetul 
scurt al altei împușcături, simți o puternică durere in 
spate...

Avu atât doar cunoștința, de a scoate repede pi- 
. cioacele din scări, căci manile lăsară frâul și el căzii 
jos în timp ce mult sânge Începu să-i inunde vest
mântul.

Calul, speriat, holbă ochii, necheza dureros și, in- 
torcându-se, o luâ înapoi la goană, cu coama răsfirată...
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Puțin după aceea se ivi capul unui om bărbos, din- 
tr'o desime de de-asupra coastei, în urma acelui căzut, 
privi câteva clipe și apoi se făcu nevăzut...

lulia eșise din casă odată eu răsăritul soarelui și 
înainta râzătoare pe drumul dela casă către câmp, 
când văzu de-odată trecând calul lui Nicu, frumosul 
cal pe care il admirase dc nenumărate ori.

Calul necheză, când fu în dreptul ei, se opri o clipă, 
cătâ la ea cu ochi plini de Invăpăeare, dădu din pi
cioarele din urmă și'.și urmă goana, nechezând pre
lung.

lulia rămase un moment in nedumerire. Ce putea 
să însemne aceasta? De sigur că Nicu trecuse călare.. 
Dar pentru ce dăduse calului drumul? voia să se în
toarcă pe jos la ei acasă ?

O neliniște grozavă îi cuprinse inima. începu a că
uta împrejur ca pentru a vedea pe cineva, spre a-i 
povesti întâmplarea...

Cu mult in urma ci, pe după un tufăriș care des- 
părția curtea mare a casei, de grădina de legume, 
zări pe cineva ea furișindu-se parcă, și mai zări nu- 
știu ce, sclipind o clipă, de odată cu furișarea per
soanei.

Iși pironi privirea, așteptând trecerea la luminișul 
dela colțul casei, pe unde omul trebuia fără doar și 
poate să intre în casă...

In adevăr, nu după multe momente îl văzu, pur
tând haină scurtă, căciulă îndesată pe ochi, gu
lerul ridicat, și pușca petrecută pe după umăr.

Intră repede în casă, pe la ușa cg da în sala oare 
despărția o aripă a casei de capelă...

— Par’c’ar fi fost părintele losef... A fost la vână
toare... și c grăbit pesemne... ca să înceapă serviciul, 
dc sigur... Dar de ce așa pe furiș par’că ?..

Pe când sta locului și sc gândea in chipul acesta, 
eacă bătrânul Lemenyi se ivi, indreptându-se pe dru
mul pe care era Tuha...

Sc îmbrăcase groscior, pusese eăciulița ctt pană,
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Dar trebue să

se

fi întâmplat

otfori lungi cu pinteni și’n mâna avea o biciușca fru
mos împletită din fâșioare subțiri dc piele.

■— Tu, lulico ? o întrebă. Ce așteptai aci ?
— Ca și d-ta, tată mare, am eșit. eu dorința d’a 

mă plimba.
-— Pe Arpad nu l’ai văzut ?
— Nu. Trebue să se fi dus și dumnealui la vână

toare. Dragă tata, să’ți spun ceva, — urmă după puțin 
lulia, ■— și-i povesti întâmplarea cu calul lui Nicu.

Bătrânul încruntă sprincenile.
— Nu poate fi ceva firesc, în întâmplarea aceasta.

Cum era să dea el drumul calului
— Mă înspăimânți, tată-mare...
— Nu trebue să te înspăimânți...

limpezim lucrul...
Atunci se auzi duruitul unei trăsuri ușoare, și 

ivi medicul de plasă...
■— Bună dimineața domnule Lemenyi... Bespectele 

mele, d-șoară...
— Bine-ai venit, doctore...
— Eiț cum e starea sănătății cătunului, domnule 

Lemenyi
— Perfect, doctore...
— Ori cum, voiu vizita locuințele, ca să’mi fae 

datoria...
— Mă rog, fă-o doctore, in toată bună-voea...
— Un lucru numai, domnule Lemenyi, nuștiu dacă 

mi l’ați putea lămuri. A trecut pe lângă mine un cal, 
scăpat, și mi s’a părut a fi dela d-vOastră dela curte.

— Nu, trebue să fi fost al domnului Cosmin, căci 
a trecut pe-aci să se ducă la moșia de împărțit în 
loturi...

— Ciudat lucru... Nu cumva i se va
ceva ?

— Și noi ne temem de-așa ceva, zise lulia...
— îmi dați voe să alerg întfacolo? Drumul e drept 

înainte ?
— Dacă ne-ai lua, doetore te-am călăuzi...-
— Cu plăcere. N'o să,vă fie tocmai la îndemână 

însă...
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— Nu face nimic, zise cu grabă lulia.
Doctorul trecu pe capră, lângă băețașul care mâna. 

Pe când privia pe coasta <-e începuse s’o urce îi păru 
că vede un corp căzut cu fața la pământ și scoase 
un strigăt.

lulia tresări.
— Ce este doctore ?..
— Un om căzut... e
— Ah !.. El e... strigă copila și apucă cu putere un 

braț al bătrânului.
— lulio !.. nu’ți fie teamă... îi șopti bătrânul, îngri

jorat însă.
Trăsuriea se opri. Doctorul sări, urmat repede de 

lulia, eare’l întrecu și se repezi la corpul căzut.
Dădu un strigăt de groază și ingenuchiâ lângă cel 

căzut:
— Nicule! Nicule!.. E mort, doctore. Tată-marc... 

strigă disperată, și căzu fără cunoștință.
— Vezi de el, doctore... ii zise bătrânul... și se o- 

cupă de lulia.
o crimă, strigă doctorul. Cosrnin e plin de— I Iare 

sânge...
— O crimă ? întrebă bătrânul...
Doctorul chemă pe băetaș și .cu acesta desfăcu re

pede haina. Pipăi inima: batea slab, dar bătea încă; 
poate că era numai leșin din cauza pierdere! sânge
lui. Pipăi locul ranei care era intre umăr și spată... 
Poate eă lovitura nu era să fie de moarte.

Soarele se ridicase ; era cald acum... Se mai auziau 
împușcături rare și depărtate.

— Nn cred o crimă, doctore. Vr’un accident... ziso 
bătrânul. Cum iți pare rana? El trăește, nu-i așa?

lulia se deșteptase, dar privia par’că n’ar fi înțeles 
despre ce era vorba.

— Trăește încă. Nu mă pot pronunța asupra ranei. 
Și trebue numai de cât să’l transportăm la d-voastra 
acasă. Să-i fac un pansament.

lulia începuse a plânge, nemișcată, urmărind lucra
rea doctorului.
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Când văzu pe Nicu că deschide ochii, cu priviri 
încă rătăcite, se apropia și-i luâ o mână...

— Nicule... dragă Nicule... îl striga duios, printre 
lacrimi...

El par’eă tresări, se uită mai drept... Dar închise 
repede ochii, și capul ii căzu po manele doctorului...

— E foarte slab, a pierdut mult sânge. Hainele-i
sânt ude... Ajută’mi domnule Lemenyi să’l punem in 
trăsură... »

11 așezară între ei așa, în cât să nu sufere sdrun- 
cin, și porniră spre curte, încet, foarte încet. Noroc că. 
drumul era foarte neted.

Pe cale Nicu iși veni în simțiri; cunoscu pe lulia 
și-i zâmbi. Două lăerămi i se iviră în ochi. Cât era 
de palid, el, cu chipul foarte sănătos și mai totdea
una trandafiriu !

— Domnule Lemenyi, șopti doctorul, bătrânului în
tunecat la chip, așa cum e pansat poate ține la drum 
până la Șerdinești.-.. Trebue să’l ducem acolo negre
șit... Va fi nevoe de estragerea glontelui, apoi de ab
solută liniște și de îngrijire de aproape, și acestea le 
va avea numai acasă...

— Bine, să’l ducem acasă. N’ar fi mai nemeritsă 1 
punem în o trăsură de-a noastră ?..

— Nu: e destul de bine așa...
— Atunci, drept la Șcrdinești...

Cine să poată deseri încremenirea adâncă a Măriei 
și Lidiei, — a curții întregi, — la sosirea ne așteptată 
a lui Cosmin aproape mort ?

Cine să poată spune groaza și jalea, frica de-a’l 
pierde, nesiguranța, durerea, întunericul ce acoperea 
in mintea lor cauza întâmplărei ?

Svonul trecu pragul curții și făcu satului roată, ■ 
trecu hotarul satului și ajunse prin telegraf la Tg- 
Jiu, unde vesti autoritățile și pe medicul Luceanu, cel 
mai bine reputat.

Acesta și porni Îndată, iar magistralii ii urmară, 
lăsând in oraș neliniștea cea mai vie.

Când ajunse vestea și la Ana, tocmai când eșia de
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la școală, pământul i se învârti sub picioare și ar fi 
căzut, dacă n’o sprijinea colega ce venea imediat in 
urma ci...

Ametirea-i fu numai de câteva clipe, căci o întări 
apoi credința că Nieu nu se putea să moară, că Dum
nezeu nu putea fi atât de neîndurător să lipsiască a- 
tâtea inimi dc-o ființă ca el... Nu, nu era cu putință 
să moară...

Totuși, cu lacrimi sub vălul de pe față, ajunse re
pede la doamna Seimeanu care nn știa încă vestea.

După primele momente de surprindere, do durere 
și de teamă, se încurajară și doamna Seimeanu alergă 
la telefon să întrebe la Brăhășești cum ii era lui 
Nieu.

Curtea Șerdineștilor nu putea să încapă pe sătenii 
cuprinși de grijă. Pc de’nafara curții femei și copii, 
așteptau in tăcere, ințeleniți pe loc, o vorbă de spe
ranță, un semn.

Mulți plângeau pe tăcute și atât doar că, în în
cremenirea lor, schimbau priviri încărcate de obidă.

La urma urmei, după o bună trecere de timp, se 
ivi Mirilă Ganea, palid de emoțiunea dureroasă * 
momentelor prin care-i trecuse sufletul.

Se isca murmur ca de albine și toate privirile ss 
pironiră asupra-i.

— T-a tras afară glonțul, șopti Mirilă... Poate v* 
■scăpa...

Și șoaptele trecură din gură în gură.... și semnul 
crucii 'și-l făcură toți eu arzătoare rugăminte ea Dum
nezeu să împlinească minunea și să’l scape, și să li’l 
dăruească bun teafăr.

— Duceți-vă, fraților, duceți-vă și vă liniștiți, eăei, 
bun e Dumnezeu, le zise Mirilă.

Și, eu oftări adânci, sătenii începură a se scurge, 
iar când eșiră în largul satului, cete cete, începură a 
căuta să’și lămurească cum se putuse întâmpla ne
norocirea.

La ideea că o crimă s’ar fi făptuit, gândul li 
porni întru căutarea făptuitorului și a cauzei... C



300

putea să aibă vrăjmășie pe omul col mai bun și mar 
mintos din lume '?

— Vr’unul din streinii din cătun... știu eu ? grăi un 
sătean.

—■ Doamne! să nu’l rabzi, de-a fi așa! strigară 
câțiva...

Și licăriri do mânie, de răsbunare, trecură prin o- 
chii tuturora.

In camera lui de odihnă, Nicu sta în pat, in nc- 
. mișcare, cu ochii închiși, din când in când în tresă

riri, pradă unui început de friguri, cu obrazii aprinși.
Intr’un colț lulia și Lidia, mână în mână, plânse, 

adâncite pe gânduri triste, cu toată încredințarea me
dicului că Nicu avea să scape.

Maria, la căpătâiul iubitului băeat, cu sufletul sfâ
șiat de grijă și de temeri, păstra aparență de liniște 
și de curaj care impunea.

Bădilă, din alt colț, înfiorat de gânduri negre, nu 
cuteza să se misce... Simția că’l cuprinde nebunia, la 
ideea ca Nicu putea să moară.

In fine, se întoarse medicul dela Primărie cu o bă
utură ce putuse prepara acolo și dădu din ea o parte, 
bolnavului; așa, după câteva momente, semnele fri
gurilor dispărură întru câtva.

Arpad Lemenyi sosi și el, foarte impresionat, a- 
proape în acelaș timp cu medicul din Tg.-Jiu.

Cine Far fi putut observă de aproape, în momentul 
când dădu ochii cu Maria, 'și-ar fi dat seama de-o 
ciudată stăpânire în înfățișarea lui întreagă.

După ce schimbâ câteva cuvinte, dc-oparte, cu Ma
ria, ajunse a-i zice :

— Nu se poate altfel explica nenorocita întâmplare, 
doamnă, de cât prin rătăcirea unui glonț vânătoresc... 
Am strâns pe toți oamenii din cătun. Nici unul nu 
lipsea, nici unul nu și-a putut da seama că ar fi ca
uzat nenorocirea.

— Să se îndure Dumnezeu să ini’l scape, răspunse 
ea, dominându-se, — și ori a cui va fi fost greșeala,— 
lucru uitat va rămânea.
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VIII
Dupe ce magistrații cercetară situațiunea terenului 

și chipul in care fusese găsit Cosmin, judecătorul se 
adresa lui Arpad :

— D-voastră, domnule Lemenyi, ați vânat împre
ună cu oamenii ?

— Da, răspunse el, cu liniște.
— Cu ce fel de rânduire? In goană de bătăeași, ori 

răsleți, fiecare după voe?
— Eată cum stă lucrul, domnule judecător, răs

punse el. Oamenii noștri, toți muncitori la padurea 
pe care o exploatez, in sus pe apa Bistriței, fiindcă 
le place vânătoarea, au dobândit permisiunea mea de 
a vâna, in zilele de sărbători, pe moșia mea...

— Ceea ce nu-i împedică a comite un delict, tre
când și pe a Statului, observă procurorul.

Sosirea niagistraților,— a procurorului și a judecă
torului de instrucție, — ii strânse pe toți in biuroul lui 
Nicu, și lângă el rămaseră numai lulia și Lidia.

Dupe ce magistrații întrebară pe fiecare, spre a 
stabili un punct de pornire în cercetări, hotărâră a se 
duce la fața locului.

Eră de neapărată trebuință să statornicească, dupe 
chipul cum fusese găsit Nicu căzut, de unde putuse 
porni glonțul ucigaș și unde puteau să fi fost unii 
din vânători, in momentul trecerii lui Nicu.

Dupe puțină gustare in grabă, magistrații, însoțiți 
de medicul plășii, do amândoi Lemenyi, de lulia, de 
Bădilă și do Ganea, plecară la Gordin.

lulia se afla în o trăsură cu tatăl său și cu bătrâ
nul ; medicul cu magistrații și cu Bădilă, Ganea îi 
urma călare, po calul lui Nicu.

I’e drum, procurorul ceru lămuriri asupra relațiuni- 
lor tânărului Cosmin cu vecinătatea cât și asupra ve
cinilor de moșie.

Află insă lucruri deja auzite cu puțin mai ’nainte, 
așa că nimic nou, nimic să’J poată pune pcvr’ocale, 
nu i se spuse.
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— Cum vă spun, urmă Arpad, fără să răspundă la 
această observațiune, ei vânează, fiecare dupe buna 
lui plăcere, — și azi, ca o excepțiune, am vânat și eu, 
— însă numai pe moșia mea, — însoțit de logofătul...

— Cum vine situațiunea locului, tânărul Cosmin 
urca această coastă, când a fost lovit. Până să’l putem 
asculta pe domnia-sa, să ne închipuim in ce fel s’â 
putut întâmpla accidentul, zise judecătorul. El, urcă... 
de sigur, la pas. Lovitura a pornit din urmă... L'nde 
a putut fi vânătorul"? In vale, nu a avut cum. Pe în
ălțimea aceasta dar... In asemenea caz, unde a ochit 
și ce vânat a putut vedea in direcțiunea aceasta, care 
venia tocmai pc loc șes, pe drum... A putut fi în de- 
șișul de pe înălțime, ca să admitem că nu a văzut 
pe trecător, dar atunci, glonțul trebuia, dupii cum ne 
dirigează raza vizuală, să treacă pe de-asupra tână
rului. Păcat că nu avem o pușcă...

— Am eu una, zise medicul... A! dar am uitat că 
nu’mi am cu mine trăsurica.

— Dacă m’aș repezi acasă la domnul Lemenyi, să 
cer o pușcă"? zise Ganea.

— Permit domnii Lemenyi? întrebă judecătorul.
— Dacă domnii judecători vor numai de cât, în

gână Arpad.
— Ar fi necesar, zise procurorul.
Arpad,— cam în silă,—se vedea lucrul,—scrise un 

bilet și'l dădu lui Ganea. Acesta porni la trap mare.
După obșervațiunile ce făcură lucii, părea de ne- 

admis ca vânătorul să nu fi văzut pe trecător, in caz 
când ar fi ochit vr’un vânat eșit pe drum, sau glon
țul să fi nimerit pe Cosmin, în caz de a se fi tra» 
din tufiș, in vrc un vânat ce fugea pe înălțime... La 
crimă incă nu conchideau judecătorii.

lulia sorbea ce se spunea, în potrivire de argumen
tare cu judecătorii; iar în momentele când toți tăceau 
și chibzuiau in gândurile lor, ei i se ivea mereu o- 
mul ce se strecurase furiș, in partea casei dinspre 
capelă, și care i se închipuise a fi fost preotul.

De văzut, văzuse in de-ajuns de bine. Să fi fost
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însă preotul iu adevăr? De ce atunci părea că se pă
zește ca să nu fie văzut?

Ganea se întoarse cu o pușcă cu două țevi. Arpad 
aruncă o privire la pușcă și păru mulțumit.

— Am dat logofătului biletul, îi grăi Ganea, insă 
’mi-a răspuns că nu e descuiat la d-voastră, iu biu- 
rou, domnule Lemenyi, și atunci ’mi-a adus pușca 
aceasta...

— E pușca mea, zise bătrânul... dar mă mir că a 
luat-o din panoplie și n’a dat pușca lui mai de grabă. 
.Acuma, nu-i nimic...

— Vorba e, ai adus și cartușe, domnule? întrebă 
.judecătorul pe Ganea.

— Nu’mi dăduse logofătul, dar pe urmă a căutat 
și ’mi-a dat cutia întreagă, zicând, scoase cutia de 24 
■cartușe.

— Știu că’mi va fi răscolit odaea, până să găsească 
cutia... zâmbi bătrânul... E vina d-tale Arpad că nu 
ai lămurit...

— Acum, —■ luă cuvântul judecătorul, — să ne ur
căm pe Înălțime, domnilor... Scutim pe d-șoara Leme
nyi, ca să nu o obosim...

— O! din contră! Ve rog, luați-mă... Voiu să asist 
și eu la probă... Mă interesează.

Judecătorul se înclină eu politețe și zâmbi.
După un pătrat de oră erau in pădure și urcau 

coasta. Cu cât înaintau mai sus, pădurea ajungea a 
țihlă deasă, anevoioasă de străbătut..

— Cam ciudat lucrul să fi căutat cineva să vâneze 
prin desișul acesta... observă procurorul.

— Ba e bun locul pentru vânătorii pasionați, zise 
Arpad. <> pasăre de vor vedea, ic poate satisface do
rul de-a descărca odată pușca.

Nimeni nu-i răspunse.
Ajunseră la un loc de unde valea se putea vedea, 

însă cu mult mai departe de locul unde rămăseseră 
trăsurile.

— Eată, domnilor, zise judecătorii], că de-aci de s’âr 
fi tras, glonțul ar fi mers mai sus de locul unde era 
•domnul C'osmin... Să mai înaintăm. Așa. De-aci nu-
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aplecă să se uite... 
servise mimai de-o 

1 o urmă de-a fi fost

mai, să vede locul in eestiune, și prin urmare s’ar 
putea bănui că vânătorul era miop și că a tras in 
trecător, luându’l drept vr’un... urs... știu cu ?..

Judecătorul zâmbi ironic.
— Dar să facem proba, zise, dupii ce privi puțin.. 

Încarcă pușca, te rog, domnule... se adresă lui Ganea.
Când deschise spre a pune un cartuș, Canea se 

opri.
— Are deja un cartuș... zise el...
Bătrânul Lcmcnyi tresări...
— Ce e'? îl întreba lulia pe șoptite...
Bătrânul îi făcu semn, cu o îneruntătură dc sprin- 

eene, să tacă.
Procurorul luase scama însă. Se apropia de'Ganea.
— Are un cartuș, zici ? Și se —j|
Se cunoștea că vânătorul se 

țeava, căci ceal-altă nu avea nici 
întrebuințată.

— V’at.i servit de mult timp eu arma aceasta? se 
adresă apoi, bătrânului.

— De ce întrebarea aceasta, domnule procuror ?
.ludeeătorul se apropia și el, foarte atent.
— Veți alia pe urmă. Dacă sânteți bun, dați-ne, vă 

rog, lămurirea ce v’am cerut...
Bătrânul răspunse cu otrecare nesiguranță in glas:
— Nu’mi pot aminti de când. Eu vânez foarte rar.
— Și nimeni altul nu se poate servi de ea, iară 

voea d-voastră
— Firește. Eu, cel puțin, nu’mi aduc aminte să o 

fi învoit cuiva...
— O țineți încărcată, de obiceiu, în panoplie?..
Aci eră punctul de seamă. Să răspundă, nu, —Ga- 

nea găsise un cartuș. Să răspundă, da, — trebuia să mo
tiveze lipsa celuilalt cartuș, căci o pușcă rar se în
carcă pe jumătate, când arc două țevi.

— Să poate s’o fi încărcat, răspunse el, dupe o clipa 
de gândire..

— Această ne aducere aminte dovedește că nu ați 
umblat de mult cu arma dc față, zise procurorul- 
Fapt e însă că domnul a găsit un cartuș, iar lucru
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ciudat e oii o țeava, aceea ce n’are cartuș, arată că 
s’ar fi tras cu ea... Poftim de vă uitați și d-voastră..

Arpad nu'și putu opri o încruntătură de sprincene, 
care insă trecu neobservată.

Cuvântul procurorului il adeveriră toți.
Judecătorul scoase batista și înfășurându’și un de

get, îl întrodu-se în țeava, apăsând. Când scoase de
getul, pe batistă rămăsese ceva negru deschis. Bepetă 
la cealaltă țeavă, cercarea; pe batistă se ivi numai 
urmă ușoară de praf.

Era vădit dar că focul se trăsese de curând... poate 
chiar din ajun...

— S’a servit cineva cu pușca aceasta, zise și ju
decătorul... Va fi tras un foc, ori mai multe, nu pu
tem ghici, dar că s’a servit numai dc-o țeavă, lucrul 
e cu ochi.

In timpul acesta Ganea observa cutia pe care o 
deschisese.

— Se pare, domnule judecător, că numai două car
tușe lipsesc din cutie... zise el.

— Da; așa se vede, nu, se pare. Aveați cutia, com
plectă, domnule Lemenyi ? întrebă judecătorul.

— Probabil. Dacă lipsesc două cartușe;sevede că-i 
încălcasem amândouă țevile. Nu’mi pot lămuri însă 
cine să mi-o ti putut lua, fără voea mea ?

Și glasul îi vădi înciudate.
— Vom vedea mai târziu, domnule Lemenyi. Să 

facem acum proba. Încarcă, domnule, tot țeava cu care 
s’a servit vânătorul. Așa; ochește acum un punct pe 
șosea, care să cadă pe linia de loc ce se poate vedea 
de aci, și, la comanda mea, să tragi.

— Am ochit un punct din dreptul copacului sin
guratec plecat, asupra șoselei, în stânga...

— Bine. Una, două, trei!
Glonțul porni, detunătura răsună, cu echo în mai 

multe puncte de odată, și toți văzură ridicându-se 
puțin praf de pe locul unde căzuse glonțul.

— Acum e sigur, domnilor, că de aci sau din alt 
loc pe aceeași linie, glonțul nu putea lovi pe trecător. 
Vânătorul a trebuit să fie mai sus, chiar pe muchea
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înălțimei drepte și stâncoase... Iar singura explieați- 
une poate fi aceasta, ca vânătorul să fi ochit vre un 
animal ee fugea, și din nenorocire, până să tragă, 
trecătorul s’a ivit și glonțul Fa lovit pe el...

Procurorul înțelese cugetul judecătorului și 
biectă nimic.

Arpad se mulțumi cu explicațiunea ce părea a-i fi 
convenit.

Bătrânul, ingrijat în sufletul lui, înțelesese și el pe 
judecător, iar ceea ce bănuise, începuse, a i se face 
aproape siguranță.

— Doctore, întrebă judecătorul, ai păstrat, de si
gur, glonțul?

— Nici vorbă.
— Să ne întoarcem jos, ea să mai facem o cercare.
Coborâră, tăcând, fiecare preocupat.
fuliei nu-i pierea din gând ivirea omului cu pușca 

și din cele auzite o înfiora acum ideea unei crime.
Dar care-i era cauza? Cine a putut avea de făp

tuit o răsbunare în persoana lui Nicu?
Și mintea i se întuneca, iar chipu-i lua înfățișare 

de suferind.
Când fură jos, căutară alte pozițiuni de unde glonțul 

ar fi putut porni, tot ca din greșală, și își închipuiri, 
unul, în stânga trecătorului, ceva mai în vale de el, 
pe un dâmb acoperit cu tufăriș. De aci însă locul 
era prea aproape și lovitura ar fi fost foarte puternică. 
Ea Far fi omorât, de sigur, pe trecător.

Dacă a fost un accident, el putea numai de aci si 
fi venit; de sus insă, nu putea fi de cât premeditare; 
și cu măsură de pază foarte potrivit găsită. Vânăto
rul cată să fi fost trăgaeiu iscusit.

Acestea numai le gândiră magistrații.
— Ne putem întoarce, domnilor, zise judecătorul. 

Oamenii d-voastră vor fi oare toți acuma, pe acasă ? 
11 întrebă apoi pe Arpad.

— Cred. Se poate însă, ca in zi de sărbătoare, să 
fie în comuna Brăhășești, cel puțin parte din ei.

— Să ne dați voe să ne oprim in cătun la d-rs. 
și să vedem dacă-i putem găsi pe toți.
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la cătun, din întâmplare, erau aproape toți oamenii, 
puși pe gânduri din cauza întâmplării triste. Lipsiau

— Mă rog, e de datorie să o faceți... răspunse 
Arpad.

Pe drum, Arpad zise luliei :
— Tu să te duci acasă cu tata...
— Bine, tată...
Și nici un cuvânt nu se mai schimbă intre ei.
— Domnule Bădilă, zise judecătorul, cele ce vom 

vorbi acum, rămân cu totul numai între noi.:.
— Dacă c nevoe, rămân pe jos, domnule judecător.
— Mai bine. Nu te supăra, te rog...
Mateiu să dădu jos și rămase în urmă, adânc im

presionat de cele ce putuse deduce și el, că o crimă 
se făptuise.

— Domnule doctor și domnule procuror, începu 
judecătorul, crimă este ceea ce avem înaintea noastră, 
în chip providențial nc-a pus de-a dreptul pe cale, 
pușca ce ni s'a adus. Nu-i nici o îndoeală că s’a făp
tuit chiar cu arma aceasta, și de om din casa, din 
curtea propietarului. Făptuitorul a avut cunoștință de 
trecerea tânărului și vânătoarea ’i-a servit planul. Mă 
miră numai cura se potrivește această faptă cu cele 
ce știm relativ la viața tânărului și a proprietarului... 
E poate vre o taină însă subt aparența deplinei li
niști a acestei vieți... Domnul C’osmin avea să ia pe 
d-șoara Lemenyi. Pe cine a putut lovi adânc căsătoria 
aceasta ? Altă cauză nu văd încă... și par’că n’aș 
putea să’mi-o închipuesc.

— Dar nu e nimeni, domnule judecător, în casa 
proprietarilor, eu aspirațiuni la d-șoara Lemenyi... zise 
medicul. N’ar fi de admis ea logofătul, om aproape 
de bătrânețe, să fi năzuit la fîca stăpânului. Dintre 
lucrători, toți sânt insurați și oameni prea de rând, 
prea dați numai muncii, ca vre unuia din ei să-i fi 
putut veni asemenea nebunie...

— Atunci... nu știu încă ce sa cred, murmură ju
decătorul și rămase pe gânduri.
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era mai la îndemână, observă

numai familii care se aflau in comună, după târguiri, 
și nu se Întorseseră ineă.

Judecătorul căută să afle care din acei ue vânaseră, 
fuseseră prin partea unde se întâmplase accidentul, 
— și nu putu dovedi pe nimeni. Toți arătară pe unde 
nmblasera,— și locurile erau pe departe, mai mult 
pe moșia Statului.

Logofătul mărturisi că a fost cu Arpad, numai pe 
(«ordin, și că au vânat două vulpi, pe care le și scoase 
la iveală.

Alți oameni din curte nu fuseseră după vânat.
Arpad aduse pușca lui, Logofătul pe a lui...
— N’am dat pușca mea, fiind că domnul'mi-a scris 

să dau pușcă de sus, se scuză logofătul, La domnul 
Arpad era încuiat, și, să mă erte domnul mare, am 
luat atunci o pușcă dela dumnealui.

Judecătorii vizitară camera unde bătrânul iși avea 
armele.

Pc un perete era așezată o panoplie mare eu fel 
de fel de arme, vechi și mai noue ;-iar pușca cu două 
țevi își avea locul jos, pusă de-a lungul între două 
cuțite de vânătoare.

— In adevăr, aceasta 
judecătorul.

— Insă nu cred să se fi servit cineva cu dânsa... 
căci nu avea cine, zise bătrânul. E sigur că a rămas 
c’un singur cartuș de când mă voiu fi servit cu in 
ultima dată...

— Nu vă aduceți aminte do când? întrebă jude
cătorul.

— V’am spus încă odată că nu.
— Ciudat... murmură judecătorul. Ne rămâne să 

vedem.glonțul extras. Sânteți bun,domnule Lemenyi 
să ne dați un cartuș dc-al puscii ?

— Mă rog; poftiți de luați.-
După un schimb de alte câteva cuvinte, judecătorii 

iși centră voc a se retrage.
Când să iasă, procurorul întrebă :
— Vă rog, domnilor, încă ceva. Am văzut toate 

persoanele care locuese in casă și in curtea d-voastră ?
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— Da, domnilor, răspunse Arpad...
— Adecă afară de părintele losef... zise luli».
Arpad avu o mișcare scurtă de nemulțămire și zise 

repede.
— A! da... Părintele insă... nu are a face în Ges

tiunea acesta...
— Cine este părintele losef? întrebă judecătorul.
— Preotul capelei noastre... răspunse Ârpad. Voiți 

să’l vedefi ?
— Nu e nevoc.. Cel puțin astăzi... zise judecătorul.
Soarele cobora după un nor negru care aeoperia a- 

pușul. l’n vânt simțitor clătina copacii.
Judecătorii salutară și porniră.
După ce se depărtară, Arpad se adresa întru câtva 

răstit, luliei.
'— De ce te-ai amestecat in vorbă? Ce-avuseși să 

vorbești de părintele?
Ea’l privi cu mirare, bătrânul cu pătrundere.
— Bine, tată, nu eram în drept să răspundem 

devărul?
— Altă dată să răspunzi numai când te va întreba 

altul. .
— Ești prea aspru eu mine tată, zise copila, cu 

tristețe...
Intrară câte trei în casă. Pe când urcau treptele, 

lulia ridică de odată capul.
— Cu toate că ’mi-ai recomandat, tatu, să răspund 

numai când sânt Întrebată, ceeace ar veni ca să și 
vorbesc numai când îmi vorbește altul, - eu am să 
vă spun ceva... Poate că ar li trebuit, — tot fără să 
fî fost întrebată, — să spun și judecătorilor...

— Ce anume ? se grăbi Arpad a întrebă, încrun
tând .sprincenile.

lulia povesti cum văzuse pe omul ce se furișa, cu 
o pușcă petrecută pe după umăr...

Bătrânul cătă țintă la Arpad și'l văzu tresărind...
— Și nu ai putut să’l recunoști ? o întrebă Matias. 
lulia se codi puțin, apoi răspunse :
— Nu... dar m'a surprins... A intrat in castel pe 

partea dinspre capelă,
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— Foarte bine ai făcut lulio, de n’ai spus nimic, 
repede zise Arpad, turburat, dar silindu-se a’și face 
glasul blând. Aceasta ne-ar fi adus neplăceri, căci ju
decătorii ne-ar fi ținut prea mult de vorbă... Ne ede- 
ajuns atâta turburare...

— Nouă ? Dar la Șerdinești ce este '? murmură ea 
cu durere și să depărta.

Bătrânul urma pe Arpad in biuroul acestuia. Ad, 
își încrucișa brațele și ținti pe fiu-său cu priviri a- 
spre.

— Ai auzit ce-a spus lulia ?
— I s a părut... Eată adevărul.
— Nu, nu i s’a părut. Dumneata cunoști pe omul 

care ’mi-a luat pușca; d-ta știi pe cine a văzut lu
lia. Spune-mi’l: o voesc!

— îmi pari ciudat, tată ! răspunse el ridicând cu
tezător- fruntea.

— Nu, să nu’ți par, Arpad. Ai nesocotit legea cea 
mai firească, a dragostei de copila d-tale, ca să tc 
rătăcești în nebunia patimei. După ce ai acordat Mă
riei Cosmin pentru Nicu mâna luliei, tc-ai căit. Te
ribilă -reacțiune s’a făcut în sufletu’ți și ai ajuns la 
hotărârea de-a suprimă un nevinovat, fără măcar să’ți 
fi folosit crima aceasta. Eată adevărul.

— Ești nebun, tată ! striga Arpad cu mânie.
— Așa ? sânt nebun ? Bine, voiu călca și eu legea 

firii, în nebunia mea. Dacă nu mi te mărturisești, îți 
promit, pe onoarea și pe bătrânețile mele, că dau eu 
judecătorilor pe culpabil. Mă cunoști că nu pot glumi.

Atitudinea bătrânului era impunătoare, Arpad plecă 
ochii încremenit, asudat, înnăbușit.

Ridică fruntea însă după o clipă :
—- Fă-o! Apoi, eși repede.
Bătrânul, trecu și el, în camera lui, sdrobit cu 

totul.
Aci, se lăsă într’un fotoliu și își puse capul în mâni, 

șoptindu’și:
— Nenorocitul 1 Cine-ar fi putut crede
Iar după o clipă:
— Prin cine însă?..
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IX

2G

Judecătorii aflară pe Nieu Cosmin in prada frigu
rilor cu delir.

Medicul din oraș le spuse că se teme de oarecare ' 
complicațiuni. Ar fi trebuit să mai sondeze rana, ca 
să se încredințeze dacă nu era plămânul atins cumva, 
insă nu putea s’o Iacă în momentele de criză prin 
care tocmai trecea bolnavul.

Procurorul, chemat d’oparte de doamna Cosmin, îi 
spuse că nu putuseră dovedi pe nimeni vinovat, dar 
credința lor intimă era că crimă se făptuise.

Doamna Cosmin tresări adânc și se turbură. Fu 
aproape să cadă, și se sprijini de spatele unui scaun.

— Ce aveți, doamnă ?
— Mi-a trecut. Un moment de slăbiciune. Am fost 

prea sguduită de întâmplarea aceasta...
— Doamnă, vă rog, ședeți și dați’mi voe să’mi 

spun gândul... A fost o crimă; ne-am încredințat din 
topografia locului, și din experiențele ce-am făcut. 
Iar bănuirea noastră asupra cauzei crimei stă în a- 
ceasta; căsătoria fiului d-voastră. Numai faptul acesta 
a putut lovi in cineva și misteriosul criminal ’și-a 
răsbunat... lovind și el.

Măria își impusese liniște. In minte i se făcuse lu
mină asupra putinței lucrului închipuit de procuror, 
dar cum putea să afirme în fața acestuia că era așa? 
Era prea de groază putința, ca să se grăbească a a- 
cuza și dânsa, înainte de-a cumpăni bine împrejurarea, 
în sufletul ci.

— Nu cred, domnule procuror, răspunse ea cu tă
rie. Asemenea persoană nu există și eu sânt con
vinsă că a fost numai un accident nenorocit...

Procurorul o privi cercetător, insă se lovi de-aeea 
înfățișare care nu putea să ascundă nimic.

— Vom vedea și mâni, doamnă, ce vom mai pu
tea descoperi... ■ ,

I se înclină și se apropia de grupul judecătorului și 
medicului.
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— O crimă, iși zicea doamna Cosmin, singură, la 
căpătâiul lui Nicu. Scump și bun copil Să plătești 
tu oare cu viața plăcerea scurtă de-a fi iubit ?

Două lăcrimi mari traseră doua brasdo pc obrajii 
suferinzi ai mamei... Iubire fără seamăn era in că
utătura ei arsă de lacrimi ascunse; durere și temeri 
în sufletul ei și, in unele clipe, ca o sfâșiere dupe 
care vine sleire de puteri și gol în ființa întreagă, la 
ideea că avea să’l piardă poate...

— Să fie cu putință, să gândi mai departe, capa-

Aceștia examinau glonțul estras.
—- Se potrivește cum nu se poate mai bine, zise 

judecătorul. Eacă, uită-te și tu, Vărene, se adresă pro
curorului.

— Ca două picături din aceeași apă, zise procu
rorul, luând glonțul și punându’J alăturea cu cartușul; 
Dacă acesta ar fi gol, glonțul ar intra ne silit.

— Prin urmare, nu mai poate rămânea indocală, 
sC rosti judecătorul : cu pușca aceea s’a tras și om 
de casa propictarului a făptuit crima. S’a servit de-o 
singură țeava, a tras numai un glonț, căci a fost de- 
ajuns. Dacă s’ar fi servit de pușcă, spre a vâna, ar 
fi tras din amândouă țevile... Vorba e, cine a- putut, 
cine-a avut interesul dc-a făptui crima? Aci c taina; 
și nu văd omul... Că mobilul ar fi căsătoria tânăru
lui, nu’mi vine să’l mai admit, dupe ce am dat ochi 
cu personalul întreg... Să fie tot un accident, in a- 
devăr de vânătoare, și chiar dupe întâiul foc? Cum 
să’mi explic că vânătorul s’a servit de pușca bătrâ
nului, care, am observat, s’a arătat foarte nemulță- 
mit de lucrul acesta ? Tu cum mai ziei, Vărenc ?

Procurorul ridică din umeri.
— Să căutăm în seara aceasta să mai vorbim cu 

unul, cu altul, poate și cu câțiva fruntași din sat. De 
unde știi că nu ne va răsări vr’un fir conducător la 
capătul căruia să fie vr’o lumină ?

Și rămase așa, ca dupe masă să cheme la primărie 
câțiva fruntași; să asculte și ce zice satul.
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ferbinți începură ai împaenjina ochii și

siunea lui pentru mine să fi avut sălbătăcia de-a se 
răsbuna pe mine în fiul meu ?

înalta ei fire refuza să admită această mișelie...
— Și totuși crimă a fost... M’am înșelat poate a- 

supra caracterului lui...Sau, violența prea furioasă de 
care va fi pătimind, îi întunecă bunele însușiri... Poate 
fi însă și asemenea violență care să nimicească sim- 
țimântul de lată? Căci, răsbunându’și pe mine, in 
persoana lui Nicu, lovia in fericirea fie-si... O ! doamne, 
și totuși, dinaintea mea chiar, nu uitase oare acest 
simțământ, în fața oarbei lui patimi? Nuștiu ce să 
cred... Nu mai știu cum să cunosc pe oameni... Mă 
pierd...

Aruncă priviri duioase și ingrijate asupra lui Nicu, 
liniștit acum, dar palid de ’ți făcea milă.

— Doamne, nu mi’l lua... Induiă-te... Victore, Vic
tore,—de unde ești acum, de sigur sfânt prin viața 
ta fără de păcate, — auzi-mă tu întâi; roagă-te tu 
pentru mine, A-tot puternicului... și cere-i viață pen
tru copilul nostru, ale căruia zâmbete ne-au desraier- 
dat cele dintâi bucurii ca tată și mamă!.. Nu’mi da 
durerea aceasta care m’ar sdrobî... și eartă’mi des
curajarea in fața iubirii mele care sufere. O ! cât 
sufere!

Lacrimi ferbinți începură a i împaenjina ochii și 
neputându-se stăpâni, isbucni în hohot de plâns, cu 
capul in mâni.

Nicu tresări, deschise ochii, își dădu seama că era 
mumă-sa și făcu o mișcare să se ridice. Durerea '1 
opri și gemu.

— Mamă, de ce plângi? șopti ușor, dar cu enio- 
țiune.

Ea, repede își șterse ochii, se ridică, se aplecă a- 
supră-i și’l sărută cu pornire, râzându-i.

. — Nu plâng, Nieulc... nu plâng... scump copil, nu... 
Te rog, nu te mișca prea iute... Nu te neodihni...

— Dragă mamă...
— Nu vorbi... lasă... Uite, nu mai plâng...
Și-i sărută o mână, in timp ce lacrimile curgeau 

insă, curgeau mereu, dar printre zâmbete...
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— Dormi, dragă Nicușor, dormi .. Te rog...
Nicu închise ochii, după ce oftă. Maria așteptă până-i 

ce se convinse c’a adormit și se mustră de slăbiciunea, 
ei, apoi își luă firul gândurilor.

— Ce raționament își va fi făcut oare, nenorocitul 
pătimaș ? Ne-convins dc cultul meu etern pentru Vic
tor, să’și fi închipuit oare că, făptuind crima, că ră
mânând nedovedit, ni’aș fi mlădiat să-i satisfac pa
siunea luându’l dc bărbat? Și el oare să fi avut 
curajul de a răpi fiului meu viața?

Să hotăra, inchipuindu’și-l cu arma Ia ochi și pe 
Nicu picând lovit de mâna lui...

Pentru întâia oară avu moment violent de revoltă, 
și se ridică, cu priviri scânteetoare, par’că l’ar fi a- 
vut în față și ar fi fost gatasă’l înfrunte, să-i strige 
că era criminal I

își trecu însă mâna pe ochi și șezu, amețită.
— Ce Dumnezeu!.. Am început să am aiurări... Nu 

miT pot închipui atât de monstruos... Judecătorii se 
vor fi înșelat... Sânt oameni doar... In fața greutății 
de-a’și esplica accidentul, au găsit ca lucru mai lă
muritor crima... și acum de sigur că se vor fi tru
dind să închipue o taină... Există taină, însă eu refuz 
de-a’l acuza pe acela pe care ei nu’l pot bănui.

A doua zi, pe la șease ore de dimineață, Arpad 
văzu eaii puși la o trăsură. Chemă și întreba pe fe
cior ce însemna aceasta.

— Domnul mare a dat ordin. Nuștiu unde vrea să 
se ducă...

— Bine ; eși I
După plecarea feciorului, Arpad bătu din picior cu 

mânie. Ce ? oare avea de gând tată-său să se ducă și 
să’l denunțe, in adevăr, judecătorilor ?

I se învălui pe dinaintea ochilor. II cunoștea pe 
bătrân, fără putință de tocmeală când era vorba de 
onoare și de datorie; insă nu ’și-l putea închipui a- 
tât de hotărât în cât să nu dea înapoi nici când fîu- 
său era în joc... Ce fel înțelegea el să apere onoarea 
familiei, când era capabil să lovească în această o-
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băgare ele

mioare; insă nimeni nu cunoștea pata, nimeni nu’l 
putea bănui... Și tocmai tatăl să facă publică pata a- 
ceasfa ?

Trebuia să’l oprească cu ori ce preț. Dar cum ? 
Mărturisind? Poate. I-o ceruse însuși bătrânul...

Auzi atunci o bătae ușoară in ușă. Tresări. Inima 
i se cutremură cu putere ; săngele-i pieri din față.

— Intră..., mai mult șopti.
Părintele losef se arătă, cucernic, blând, dupfi În

fățișare.
Ce vrei ? îl întrebă Arpad, răstit...

înainta, de odată și’l apucă de braț; târându’l cu 
violență inlăuntrnl încăperei.

— Eată ce-ai făcut, nesocotitule ! In loc să mă de
părtezi dela un gând care abia încolțise, de care nu 
mă puteam încă alipi, m’ai silit a ți’l destăinui și 
m’ai întărit în dominarea lui... Ba mai mult încă, te- 
:ai înfățișat ca executor și ai făptuit crima cu o lipsă 
de prevedere, copilărească... De ce-ai luat pușca tati ? 
■Cum de nu’ți-ai dat seama că nu servise de timp în
delungat ? Dacă vom fi bănuiți ?

Părintele losef il privi cu blândețe imputătoare.
— Ce înseamnă mânia aceasta, domnule Arpad? 

Pentru ce teama aceasta? Nu vor bănui nimic, te a- 
sigur. Am procedat cu energie și cu ' ' 
seamă.

— Știi însă că tata a înțeles și că e pe punctul 
de-a se duce acum chiar să denunțe fapta ?

Părintele tresări. Ochii lui sclipiră. Se făcu roșu. 
Nu mai era blândul păstor sufletesc.

O bătae puternică în ușă ii făcu pe amândoi să se 
•cutremure și să se privească tremurători.

— Cine-i ? întrebă Arpad.
— Eu... Și bătrânul se ivi, îmbrăcat de plecare.
— E adevărat dar, tată, că iți vei împlini ame

nințarea ? îl întrebă cu mânie.
— Da, răspunse bătrânul. Nu mai am fiu și voesc 

să se facă dreptate.
— Dumnezeu nu a dat asemenea inimă părinților, 

zise cu cuvioșie părintele...
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— Interpretezi, greșit, părinte- și mă miră felul 
cum a alcătuit Dumnezeu pe om după chipul și a- 
semănarea sa.., ii răspunse bătrânul cu asprime, fără 
să se uite la el.

— Dar dacă ai cunoaște adevărul, lată ?
- Spune’l și atunci vom chibzui...

Să făcu tăcere. Inimile băteau in câte trei, cu pu
tere. Era solemn momentul. Vinovății sc aflau in fața, 
unui judecător.

— Tată, șezi, te rog... șopti Arpad.
Bătrânul șezu, încruntat.
— Tată, murmură Arpad, îmi este peste putință să. 

’ți arăt lupta prin care am trecut până să ajung la 
idee și mai ales până s’o pun în exeeuțiune. Nu’mi 
pot aminti ce rațiune ’mi-am pus înainte care să mă 
fi convins de trebuința disparițiunii tânărului.,. Atât 
pot să’ți spun că’l uram teribil... Iarăși nu pot arăta 
cum părintele losef a pătruns în cugetul meu; de-a- 
juns e că dumnealui ’mi-a întărit vrăjmășia și că mi 
s’a prezintat ca executor...

Bătrânul se ridică, înfricoșat.
— Așa dar tot,d-ta, părinte 9 tot d-ta ?
Preotul aținti pe bătrân cu o căutătură rece, tăioasă 

ca o lamă subțire de oțel.
— Eu, răspunse cu liniște... Mă bănuiai?
— Dar care ’ți-a fost scopul? întrebă bătrânul, do- 

minându’și ațâțarea, in fata nerușinării preotului.
— Voiți mărturisirea deplină, — nu-i așa? — A- 

scultați-o... Nu mă disculp : povestesc. îmi fac istoricul 
vieții. Eram orfan; eram sărac, în satul meu, Săbă- 
oanii, din județul Roman. M’au cules de milă niște 
rude și m’au crezut animal necuvântător, bun de muncă 
și ea răsplată, bun de lovituri... Preotul romano-catolic 
m’a socotit atunci în de-ajuns de pregătit prin umi
lire, să iau calea bisericii. Din mine, copilul ce mă 
deșteptasem la ura pe omenire, să facă apostolul iu
birii între oameni... Am primit, ca să scap de bătăi, 
să mă fac și apostol... și am intrat in seminarul din 
Hăbăucești, de unde apoi am fost trimis la Roma. Am 
primit o erescere ce-o simțiam protivnică firii mele,
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ciepi'irtat de dorințele inele de-a mi bucură, în altă 
libertate, de plăcerile lume! acesteea. Am devenit fa- 
natec și ipocrit sub vestmântul ce poate ascunde și 
răbda toate patimele omenești. Fără adevăratul sim- 
țimănt sufletesc care înalță și purifică, m’am adaptat 
mediului, am urmat pildele mai marilor mei și am 
pornit pe cale. Supunerea era întâiul semnal aposto
latului ; m’am supus ordinului și am venit tot in țara 
în care începusem a ură, de unde plecasem răsvrătit 
și pătimaș. Așa mă văzuiu într’o bună zi preot al ca
pelei d-voastrc, domnilor, eu misiunea de convertitor 
pentru românii ortodoxi și de păstor al romano-ca- 
tolicilor acestui cătun. JȘată însă că inainte de a pu
tea începe apostolatul, m’am simțit mai de grabă om 
în fața tcelui etern principiu al vieții reprezintat prin 
fenice... In puterea tinereții, și prin însăși firea mea 
supus ispitelor omenești, dominat de revolta simțuri
lor pe care nu le poate omora Credința, când orbește 
dar nu convinge, am întâlnit pe fica d-tale, ideal de 
frumusețe...

■— Cum ’? strigă Arpad, ridicând mâna.
— Stăpâncște-te, îi răspunse cu răceală preotul. ’Ți- 

am spus că nu voiu să mă disculp, prin urmare că 
nu caut erlare... Taci și ascultă. In fața acestei fru
museți divine am rămas mut de admirare și apoi am 
iubit-o din toate puterile mele. Insă, cuprins de acest 
amor nebun, ați văzut că prin nimica nu am dat de 
bănuit, căci mi-am judecat situațiunea. Dacă insă am 
fost cuminte în nebuna mea pornire, nu m’am putut 
opri de-a nu ură pe acela ce avea s’o poseâdă in cu
rând, pe acela pe care ea îl iubea... Și acest om mai 
era și o pedioă, activă și inteligentă, la planurile noa
stre. Eram față eu el doară, înnamoratul gelos și fa
naticul misionar. Eram și preotul, dar eram și omul. 
In calea vieții noastre avem <ln luptat cu tot felul de 
piedeci și crima, — adecă ceea ce profanii numesc așa, 
— nu există în fața principiului de-a isbuti și de.-a 
împlini datoria. O viață întreagă de secoli, de când 
trăește, Biserica noastră, a ascuns subt cruce și e- 
vanghelie, destule suprimări de vieți ce-i păreau da-
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unătoare. Principiul o etern; viața omenească indivi
duală, un accident, când stă de-a curmezișul. Puterea 
papală supremă încuragiază, dirige și iartă, in vede
rea triumfului final...

După o clipă, preotul urmă :
— Această proprie a mea stare, am observat că se 

potrivea cu starea sufletească a d-tale, domnule Arpad. 
Iubeai pe doamna Cosmin și suferiai cât și mine, o- 
menește, urai tot ea mine pe acela ce’ți răpia fiica 
spre a nu lăsa inimii d-talc drum liber spre patima 
împlinită. Aș fi putut eu singur făptui răsbunarca a- 
mândurora ; dar te-am voit complice, ea eestiune oare
cum de conștiință: mi s’a părut că fapta mea ar fi 
fost prin ea însăși mai puțin grea, având un tovarăș; 
pe urmă, îți dam întrucâtva mulțumirea pe știute,'că 
te puteai scăpa de vrăjmaș, că împliniai o răzbu
nare dorită cu sete. De n’ar fi ajuns lucrurile la po
vestirea aceasta, aș fi avut timp mai îndelungat plă
cerea de-a’mi privi de aprope idolul. Acuma știu că 
va trebui să plec... și voiu pleca cu rană adâncă in 
suflet... Eată eâ’mi-am spus povestea...

Bătrânul se ridică de odată. I se păru că a auzit 
un gemăt, ceva ce semăna a lucru căzut din greu... 
și ascultă câteva clipe.

Arpad și preotul s6 priviră cu grijă... urmărind a- 
titudinea bătrânului.

— Nu m’am putut înșelă, zise el cu glas năbușit... 
A ascultat cineva, la ușă... și acest cineva’mi-e teamă 
că este... lulia...

Arpad se făcu palid...
Preotul se repezi și deschise ușa. Dădu un strigăt 

și se aplecă săjridice pa lulia care zăcea, întinsă pe 
spate, lipsită de cunoștință.

Bătrânul dede fuga.
— Nu te atinge... Piei d’aci... ii strigă cu desgust, 

în groaza de care era cuprins.
Cu.ajutorul lui Arpad caro făcea în neștire lucrul, 

o duse in camera ei și o culcară in pat.
— Eată’ți opera deplină acum, Arpad... Felicită-te...
Se repezi apoi iu oiae.t lui și, in timp ce complicii
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s6 priveau încremeniți, bătrânul se întoarse cu o sti
cluță cu oțet și cu una cu săruri, și începu să se în
deletnicească cu aducerea la cunoștință a copilei.

— Plecați d’aci... le ordonă eu asprime.
Și amândoi eșiră, Arpad șovăind, preotul, liniștit 

acum, gândindu-se limpede la plecarea lui din casa 
aceasta.

Pe când judecătorii se aflau la primărie și ascultau 
pe mai mulți f runtași, ca să mai culeagă câte ceva, 
in speranța că poate vor. apuca un fir, eacă se ivi și 
Marin Todea.

Dupc chip se vedea că era trudit de vr’un gând. 
Era spaimă par’că, în căutătura lui...

In urma lui se lămureau umbrele celor doi băeți 
ai lui.

Făcu Todea semn primarului și când acesta trecu 
lângă dânsul, îi șopti câteva vorbe. Primarul se înroși, 
încruntă sprâncenile și se apropia de judecători, șop- 
tindule ceva, emoțional.

— Să vină degrabă, zise procurorul.
Iu căutături, și lui și judecătorului le trecu licărire, 

ciudată.
Marin Todea înainta.
— Ne-aduci o lămurire, d-ta? il întrebă judecăto

rul de instrucțiune.
— Să ertați, adică nu tocmai eu, ci băeții mei.... 

Făceți-vă’ncoa...
Voinca și Mihu se apropiată, foarte mișcați, răsu- 

eindu’și în mâini căciulile.
Se făcu tăcere și semn de mirare intre toți sătenii.
— Știți d-voastră ceva, flăcăilor ?
— Apoi, știm... răspunse Voinea.  .
— Fiți buni de eșiți cu toții, vă rog... ordona ju

decătorul.
Sătenii goliră încăperea, cu părere de rău. Primarul 

închise ușa.
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acolo, v’ași a-

locul unde-ant

spună vre

— Ia, papiștașul dela bisericuța casei...

că se feria

cu noi la

— Ei, ia să vedem co știți...
— Apoi... eu și Mihu, frate-meu, incepu Voiuea, atn 

plecat aproape de ziuă, cu căruțele la pădurea satului 
de dincolo de Gordin, după crăci. Când trecurăm de 
Gordin, se luminase bine de ziuă și am început să 
auzim împușcăturile... Vânează ungurii din cătun, după 
obieeiu, zic eu lui Mihu... și tot pe locurile Statului, 
ai naibei unguri !.. Eaca de-odată ne fug ochii după 
unul care par’că se furișă... Mă Voineo, par’c’ar fi 
popa. . mă... zise Mihu... Cat bine... Popa, zic eu.

— Care popă’? întrebă judecătorul.
— Ln, pupiștuȘul dela biSuiiCitța eao
— Vâna și el ? întrebă procurorul...
— El știe ce avea să facă. Vorba 

par’că, și la suțioară avea o pușcă...
■— Cam pe unde l’ați văzut?
— De! cum să spun... Dac’am fi 

răta...
— Bine, veți merge azi 

găsit pe domnul Cosmin.
— Mergem, firește...
— El v’a văzut ? întrebă procurorul.
— Poate... că altmintrelea de ce s’ar fi ferit ’?
Judecătorii le adresă mai multe alte Întrebări, apoi 

le dădură drumul și le hotăra ca a doua zi să fie 
gata când ii vor chema, și nimănui să nu 
o vorbă.

In drum spre curtea Șerdineștilor, judecătorul vorbi 
însoțitorului său :

— îmi vine să cred că poate să fie ceva cu popa. 
Lemenyi nu mi l’a spus, și numai din vorba d-șoarei 
Lemenyi am aflat de ființa lui. El avea ori când in
trare în casă, odată ce’și are locuința acolo. El a pu
tut să ia pușca din panoplie... el a putut făptui cri
ma. Firește Că vine întrebarea: cum? un preot, să fio 
criminal? și pentru ce ar fi făcut crima? Va fi oare 
un fanatic? Faptul că tânărul Cosmin zădărnicea o- 
pera dc întărire a propagandei papistașe, il va fi in- 
pins la crimă? Alt motiv nu văd și aceasta pare a. 
reeși din toate câte le-am auzit.
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— Bine, dar vre unul din cei doi Lemenyi crezi să- 
fie amestecat in fapta aceasta ?întrebă procurorul.

— Nu cred, odată ce Cosmin avea să le intre in 
familie.

— Cum împaci această idee cu faptul că unul din 
. ci nu l’a spus și pe preot ca locuitor al casei ?

— Sânt sigur că a uitat să ni’l spună. Aceasta nu 
are însemnătate...

— Dragă, dacă vrei să mă crezi, motivul vrăjmă
șiei nu'mi pare tocmai temeinic, zise procurorul. Să 
ucidă el, ea preot? E greu de admis. L’au văzut flă
căii ăștia... Dar ce putem trage din aceasta? Li sa 
părut că să feria... E vre o dovadă că era așa? Va 
fi î mbiat și el după vânat, de’i va fi și lui obiceiul 
cum pare a fi al tuturora pe acolo.

— Ascultă, amice, crimă a fost, ne-am convins a- 
cuma E încurcată, ca toate crimele în care, făptașul 
nu e prins de loc. Poate să fi avut preotul și alt mo
tiv ce nu-1 putem bănui, fiind-că tot nu cunoaștem 
amănunțit vieața acestor familii. II vom vedea mâne 
însă, îl vom cerceta, și... vom discuta apoi. Atâta caut 
să stabilesc : e probabilitate să fi luat el pușca, să fi 
făptuit el crima... Altul n’ar fi cutezat să intre in o- 
daea bătrânului... Logofătul a însoțit pe stăpânu-său... 
el nu poate fi bănuit. Ceilalți locuitori... ’i-ai văzut și 
tu, nu avea nici unul înfățișare de-a fi putut comite 
o crimă, iar după probele ce-am făcut, nici să fi fost 
peracolo ca din greșeală măcar să fi tras in Cosmin...

— In fine, vom mai vedea mâne...
A doua zi, înainte d’a se porni ei la Gordin, sosiră. 

in sat inginerul și un asistent al lui, conductor, pen
tru măsurătoarea locurilor noului sat.

Nicu era mai bine, pe la orele opt de dimineață. 
Se interesă dar dacă sosise inginerul și rugase pe 
Bădilă să’l insoțiască la locuri, stăruind să nu se a- 
mâne lucrarea.

Sătenii nu voiau să se ducă, in grija ee purtau do 
Cosmin; inginerul chiar eră de părere să amâne lu
crul ; dar voința lui Cosmin îi hotăra pe toți să se
ducă.
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Sosiseră apoi, și suprefectul însoțit de patru jan
darmi și colonelul Borneanu cu Prefectul.

Dragostea ce aveau de Cosrnin ii adusese să se in
tereseze de aproape ce era eu crima făptuită și cum 
se afla victima ?

Emoțiunea de altmintrelea se întinsese in toate co
munele și învățătorii prin președinții centrelor cul
turale întrebaseră deja pe Dănicuță de starea lui 
Cosmin.

Răsunet și mai dureros avu însă vestea la Vadu- 
l.ung și la Măinești, nu numai în familie, ci și in 
sufletele sătenilor. In aceste două comune spusele 
ziarelor erau citite cu nesațiu, dar fără astâmpărarea 
setei odată ce nu aduceau vești sigure.

Marcela și soțul ei plecară imediat ce primiră tele
gramă dela Maria dată în primele momente ale dure
rii, când n’avea încă nici o speranță de scăpare.

Aveau să vadă pentru întâea oară pe Nicu, de când 
se afla la Șerdinești, și în ce împrejurare îngrijitoare, 
pe când mai curând se așteptau să primiaseă vestea 
apropiatei logodne.

Abia sosiți in gara București, Marcela și doctorul 
Rustovici telegrafiară la Șerdinești să li se răspundă 
în gara Filiaș cum se mat afla Nicu, și plecară plini 
de turburare grea, chinuiți de temeri și fie grijă.

Inginerul însărcinat cu ridicarea planului și cu par
celarea moșiei Torceni, plecâ înnaintea judecătorilor, 
împreună cu Bădilă și cu parte din săteni.

judecătorii, însoțiți de subprefect și de jandarmi, 
porniră către orele nouă, la Gordin.

In acest timp eată ce se petrecuse acolo :
lulia își venise în simțiri de cu-seară, ca să ră

mână însă în stare grea de prostrațiune.
Bătrânul numai rămăsese lângă ea, și când Arpad, 

vrând să vadă pe copilă, se ivise încet in cadrul ușii, 
el îi făcuse semn să fugă.

Lung timp ii vorbise bătrânul, luliei, spre âd ri
dica moralul, punându-i înainte seducătoarea perspec
tivă a viitorului și binele uitării care vindecă rănile
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cele mai adânci. Nicu Cosmin nu avea să cunoască 
teribila taină, era să se însănătoșeze iar fericirea lor- 
să rămână neatinsă.

Și era afectuos glasul bătrânului, ' plin de cuvinte 
desmierdătoare pe care le găsia în adevărata lui iu
bire de tată-mare, și era duios pe cât și de trist ta
bloul acestor două ființe singuratece, din care, una 
urma să fie mângâerea iar cealaltă durerea.

Pentru lulia părea că se sfărâmase orice iluziune 
și că în nimicirea aceasta nu mai putea să-i licărească 
nici o speranță.

O sdrobise ideea fixă, acest rău adese ori fără re
mediu, ideea dureroasă că tatăl său chiar îi voise ne
norocirea, că tatăl său chiar inspirase crima.

Nu avea lacrimi să plângă și fapta de groază îi 
apăsa inima, îi strângea tâmplele ca în clește...

I se întăria din ce în ce mai mult înaintea ochilor 
priveliștea perfidiei tatălui ei din ziua când cu graiu viu 
o dăruia lui Nicu, în timp ce în cuget îi hotărâse moartea.

Cum de nu avusese sinceritatea de a-i spune starea 
sufletului lui și de a-i cere sacrificiul iubirii ei ? S’ar 
fi mâhnit în primul moment, dar ar fi făcut sacrificiul 
bucuroasă...

Se vedea cum s’ar fi dus la d-na Cosmin și cum 
ar fi rugat-o în genunchi să facă fericit pe tatăl ei... 
Da, s’ar fi îndemnat la pasul acesta și de sigur că 
marea inimă a Măriei s’ar fi înduioșat; și de sigur 
că Nicu ar fi primit și el și ar fi făcut împreună cu 
ea... sacrificiul iubirii lor.

O ! și preotul acesta... De n’ar fi fost el să se ofere 
ca braț, poate că crima nu s’ar" fi făptuit... Cel puțin, 
deși ar fi încercat-o monstrul, tatăl ei ar fi rămas 
pentru ea generosul, iubitorul, părintele!

Auzia pe bătrân spunându-i că Nicu nu avea sa 
știe niciodată infama faptă...

Dar ea, cu ce inimă s’ar mai fi îndreptat către Nicu, 
ea, pătată prin nemernicia tatălui ei, — ea, care avea 
să-i dea un vrăjmaș în loc de tată?...

Și locul par’că se scufunda sub dânsa, și o adância
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în haos, in care nici o lumină nu mai putea să-i arate 
calea către fericire...

Fericirea ii rămânea o fantasmă, care minte eu a- 
propierea ei, în timp ce și a rupt lanțul de flori și se 
depărtează din ce in ce mai mult.

Batea miezul nopții la ornicul capelei. Tăcerea cea 
mai deplinii domnia preste tot locul și fiecare lovi
tură par’că împrăștia fiori vestind câte o clipă fatală.

lulia tresări atunci, ascultă și numără bătăile, apoi 
se ridică deodată, șovăind.

Ce vedere oare o cutremură, încât, cu mâna arătând 
într’un colț al încăperii, strigă înăbușit: Nic.u a murit... 
L'ite-1... Și toți plâng... o 1 doamne...

Isbucni în plâns și căzu in pat, — plâns sguduitor 
ca un spasm, sleitor de puteri, sfărâmând ființa și 
trecând-o in fiecare lacrimă cu durerea ce cauzează 
sfâșierea în bucăți.

Iși pierdu iarăși cunoștința, dar după întoarcerea la 
dânsa, o precumpănitoare ușurare îi aduse somnul...

Criza cea mare trecuse.
In acest timp Arpad în biuroul lui, palid și plin de

• remușcări și de grijă, nu-și mai găsia locui.
Asculta din când în când, și cuvintele bătrânului 

către lulia ajungeau până la el cu un murmur confuz. 
Iși reâneepea plimbarea și se adâncea in judecarea 
sitiiațiunii din care nu eșia nici un folos pentru el; 
se opria iarăși ca să asculte și eșia in sală, dar intra 
repede înapoi la gândul că avea să întâlnească chipul 
aspru, neertător, al bătrânului.

Ce avea oare să fie ? li era teamă dece putea să 
fie, cu toate că nu-și dâ seama ce-ar fi putut fi. Un

• lucru il avea neted în față, că lulia știa totul, că era 
în ochii ei un monstru, că-i pierduse iubirea și respectul.

Această idee îl rupea la inimă și-1 făcea nenorocit 
cum nu mai putea cu altă ființă să se întâmple.

Cum să facă oare?
Privirea i se opri la o armă... Și se înfiora... Se 

simțea mic la suflet ea să-și dea moartea. Și totuși 
era unica scăpare din teribila situațiune.

Mort, lulia l-ar fi regretat, l-ar fi ertat poate... Și-ar
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fi amintit de el... Moartea purifică... Depărtând pe om 
de ai sci, scade păcatul și înlesnește duioșia regretului.

Tresări la bătăile ornicului, rămase de piatră când 
auzi plânsul sfâșietor al lulici, pe care, în momentul 
acesta, o iubi par’că mai mult decât ori când. Și nu-i 
era permis să se apropie ca s’o mângâe... El, s’o mân- 
gâe ? Dar ce ’i-ar fi spus?... Să-i fi cerut atunci ci
tare, i-ar fi părut și mai odios copilei... Doamne, ce 
neomenie făptuise !

Și suferia cât nu se poate închipui mintii omenești, 
respirând greu de par’că ii astupa o mână nevăzută, 
sdrobit de zidurile ce-i păreau negre, apăsat de tavanul 
ce par’că se lăsa pe umerii lui.

Deodată statura înaltă și prigonitoare ca rcmușcarea, 
a bătrânului, se ivi in cadrul ușii.

El cătă cu ochi rătăciți la dânsa.
Bătrânul închise ușa cu precauțiune.
— Ce face lulia ? .întrebă Arpad încet.
— Nu ai dreptul a te mai interesa de lulia, îi ras-— Nu ai dreptul 

punse cu asprime.
Se făcu tăcere o clipă.
— Ascultă Arpad, urmă bătrânul. Complicele, tău • - 

se va duce. Locul lui nu mai poate fi in casa aceasta. 
Voia vorbi mai apoi cum să rânduim cu dânsul. Vei 
rămânea tu, față in față cu fapta criminală, pc care 
trebue să o ispășești. lulia, când va reveni cu totul
la durerea liniștită a situațiunii triste ce i-ai făcut, 
poate că nu va voi să te mai vadă... Ori care-i va fi 
insă hotărârea, pc care va trebui să i-o respectăm, se 
va cădea să pleci și tu și să pleci din țară chiar. îmi 
închipucsc că te vei fi gândit la moarte. Nu e mo
mentul, cu toate că ar fi singura ta eșire vrednică din 
impas. După ce vor pleca judecătorii, vei pleca și tu 
la București, vei orândui cu averea ta ca unul ce-și 
cunoaște ora din urmă și vei părăsi țara. Eu voiu în
griji de lulia și de avere; eu voiu rămânea tatăl ei. 
Aceasta e sentința mea și cred că de astădată te vei 
supune fără nici o împotrivire.

— Da, tată; voiu urma întocmai...
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— Căci, ’dă-ți seama bine : dacă nu te predau Jus
tiției, cum ar trebui și cum e drept, o tac numai pen
tru o rațiune superioară : fericirea luliei ce nu trebue 
trunchiată cu nici un chip. Ea nu și-o mai crede cu 
putință, dar voiu fi lângă dânsa ca s’o vindec și s’o 
întorc pe deplin la viață.

— Da, tată... lartă-mă însă,—te rog...
— Nu, Arpad.. E peste puterea mea...
Ai lovit nu în mine a căruia viață este la capăt; 

ci în onoarea familiei care va fi trebuit să rămână 
neatinsă pentru urmașii vieței noastre... Nu vor cu
noaște, în adevăr, pata de pc dânsa, dar nu mai puțin 
o lași pătată și bătrânețile mele se înroșesc înaintea 
acestei pete puternice.

— Și voiu plecă fără să văd pe lulia ?
— Fără. Așa este voința mea.
Bătrânul eși fără să-l priviască. Arpad căzu, a- 

proape fără cunoștință.
Bătrânul se îndreptă către odaea preotului și bătu 

la ușă. Acesta îi deschise. Era liniștit, în așteptarea 
hotărârii, a ce trebuia să fie cu el.

— Domnule preot, îi zise Matias, în urma celor pe
trecute. d-ta urmează să părăsești casa noastră...

— Negreșit că voiu face-o.
— E treaba d-tale cum vei lămuri celor în drept 

părăsirea locuinței noastre. Nu vei plecă însă acum. 
Va trebui să așteptăm câteva zile încă. Mâne vor 
veni judecătorii. E cu putință să fii întrebat. Am cre
dința că vei răspunde în așa chip, ea nici o bănuire 
să nu te poată ajunge.

— Cât despre aceasta...
— O 1 te văd cât ești de curagios... și mă înspăi

mânt de liniștea dumitale...
Preotul avu o licărire ciudată in priviri...
— Am urât... și mi-am împlinit dorul de răsbunare..,. 

răspunse el cu tărie.
Bătrânul îi aruncă o privire disprețuitoare și voi. 

să iasă.
— Un moment, te rog... mijloci preotul, în mintea 

căruia fulgerase atunci o hotărâre nouă.
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— Cb este ?
~— Invoește-mi o întrebare: mai este cu putință că

sătoria între nepoata d-tale și....
Bătrânul îl opri c’un gest de mânie.

.— Pân’aei I Afacerile familiei mele mă privesc și 
nimeni nu are vreun drept să se amestece in ele !

Mațias întoarse spatele și eși, fără să vadă zâmbe
tul plin de răutate al preotului..

Negreșit eâ nici un moment nu se gândise la posi
bilitatea de a mai putea să rămână în casa Lemenyilor, 
în urma celor îmtâmplate...

Trebuia să plece și... să nu mai vadă pe lulia, di
vina frumusețe care-i împodobise visurile din singu
rateca încăpere; trebuia să se depărteze și s’o piardă... 
căci, omorul ne isbutindu-i, Nicu de sigur că avea s’o 
facă soția lui...

Soția lui! lulia, a altuia!...
Se simți potopit de o sudoare rece, in timp ce o 

ferbințeală teribilă ii cuprindea fruntea... Avu o miș
care violentă de mânie înăbușită, de turbare, a aceluia 
ce-și vede neputința în fața unei puteri supra-firești 
ce-l încătușează, și se făcu ghem la poalele patului, 
plângând de durerea amarei siguranțe că așa trebuia 
să fie.

O! cât îl sângerase de mult ideea că lulia iubia pe 
Cosmin ! Atunci totuși avusese înainte mângâerea că 
va isbuti în crima sa. Cosmin, mort, divina frumusețe 
ar fi suferit, iar el ar fi avut dulcea răsplată de a-i 
fi chip duhovnicul, de-a o avea lângă el spre a-i dâ, 
nu mângâiere, ci dorul după altă viață, aceea a mântuirii.

Și se bizuise pe marele-i talent de predicator subtil, 
și se desmierdase cu credința de-a o fi putut închina 
monastirii..

Atunci nu ar mai fi fost a nimănui... A I a nimănui, 
decât a Domnului 1

Și lui îi rămânea s’o adoreze în sufletu-i, pentru 
totdeauna fecioară neîntinată, asemănată Madonei.

Ar fi plecat apoi, dela Gordin. Dar ori unde s’ar fi 
dus, în altă parte, în pustiile Africei ori in ale Ame- 
ricei, amintirea acestei surori a lui Christ, a acestei

27



418

Judecătorii trecură înainte de locuința Leracnyilor, 
împreună cu frații Todea ș: se opriră la locul unde 
fusese aflat Cosmin.

Logofătul Curții îi văzu trecând și spuse bătrânului, 
căci Arpad stă încuiat în odaia lui de culcare.

— Ce vor fi mai căutând acolo ? se întrebă Matias, 
întru câtva cu grijă.

Se temea de acel neprevăzut care totdeauna răs
toarnă lucrurile cele mai bine orânduite în strâmbă- 
tatea lor.

Pe când judecătorii stabileau iarăși în ce chip s’a 
putut făptui crima, ajutați de frații Todea care le arăta 
unde văzuseră pe preot,—eacă să ivi înaintea lor un 
sătean jerpelit, cu căciula ciobănească îndesată pe ochi, 
îa mână cu o ghioagă de corn cu noduri. După în
fățișare par’c’ar fi fost zănatic...

— Eaca 1 tu Pavele, pe-aci? îl întrebă Voinea Todea.
■— Eu... răspunse scurt Pavel și voi să plece înainte . 

par’că n’ar fi văzut că mai erau ceilalți acolo.
— Cine-i omul ăsta? întrebă procurorul, oarecum 

impresionat în chip nu tocmai plăcut.
— Un biet nenorocit, zise Mirilă...

martire prin voința lui, i-ar ajunge ca unică mângâere 
în acele depărtări ale adâncurilor lumii, i-ar rămânea 
unica plăcere a trebuinții de-a trăi.

Si eată că nu isbutise I Și eată că avea să plece 
c’o rană de nevindecat, cu chinuri de neîntrecut, cu sfâ
șietoarea vedere, de noapte mai ales, a desmierdărilor 
dintre ea și... Cosmin !

Se ridieâ, cu ochii scânteitori... Avusese, în o clipă, 
înainte de a-1 fi lăsat bătrânul Matias, — ca o lică
rire slabă încă a unei idei...

Și acum, subt imboldul mâniei, ideea se preciza, 
lua ființă par’că și-i zâmbia.

Stătu cu fruntea sprijinită de o mână, cu cotul re
zemat de iconostas, mult timp, învăluit de adânca 
tăcere a nopții; slab luminat de-o lampă, a căreia lu
mină scădea din ce în ce, lăsând în mai multă umbră 
ungherele încăperii.
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XI

— la stai creștine, îi porunci procurorul...
Pavel câtă lung la „domnul“ acesta, par’că se des- 

.nietici puțin și se opri răspunzând:
— Eaca stau..

Pavel Trimiraș, după ce se întorsese în sat, își gă
sise loc la lăptăria tovărășiei, ca să dea mână de a- 

. jntor pe ici pe colo, până să se desprimăvăreze. Toată 
ziua muneia fără preget și fără greș, dar mut ca pă
mântul, scump Ia râs, greu la ceartă.

Unii flăcăi cercaseră intr’o doară să-1 ia peste că
ciulă, când îl întâlniră la horă. El trăgea o unghie 
bună în capul lulelei, că apucase obiceiu bătrânesc, 
își potrivea sumanul din umeri, ea tată-său, și le răs
pundea cu liniște :

— Geaba hâr ! mâr! mă băeți 1 din trandafir ră- 
măseiu răsură și ghimpii mi i-a tocit vremea.. De-acu 
sapa și lopata !

— Eaca taci, mă Pavele., că nici ai ajuns la vara ju
mătate, îi grăi unul, înduioșat și chip casă-i facă curaj.

— Hei, ba nu... a fost vară și prea secetă, și mi 
se ușoară florile, iar frunzele le-apucâ gălbeneala... 
Odată-i floarea, floare, și omu bun de iubit...

Toți pricepură că Pavel nu putea să-și uite dra- 
jgostea. Se liniștise, intrase în matca lui, ca pârâul 
umplut de ploae repede, după ce a trecut ploaia. In- 
tâlnia pe Ganea și inima nu-i mai siria ca puricele ; 
îi grăia și glasul nu i-1 mai tremura minia; vedea 
pe Catrina și nu i se mai întuneca văzul: doar cât 
se opria în loc și de urma pașilor ei își lipia ochii 
și gândul.. Atunci numai, răsuria pe buzele lui închi
puirea unui zâmbet, licărire umbrită de mustățile lui 
lăsate’n voe și de barba-i crescută sălbatecă, și-i părea 
bine că o vedea pe Catrina tot mândră, tot sănătoasă...

Pe zi ce mergea apoi, cătâ să fie singuratec in vre- 
:mea când nu muncea, să ascundea în loc unde sâ
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nîi-l vadă om și lumină de soarc și s>-afundă cu gân
durile in cine știe ce hău...

Nu era mâhnit, era numai dus din lumea celor 
cari au de ce se bucura și nu se vaită nici măcar in 
găndu-i.

Așa, se obicinui satul să-l întâlnească umblând ca 
oamenii, dar lipsă dintre oameni. Nu-i mai grăi ni
meni, că și el par’eă nu mai vedea pe nimeni.

.Apucatul-* îi ziceau toți în șoaptă, căinându-1 intre ei.
Cum miji primăvara, nu-1 mai văzu nimeni câteva 

zile, se arătă apoi o zi și iar pieri. Se făcu astfel un 
fel de obiceiu la el, să dea prin sat câte o zi, să lip- 
siască cu săptămânile. Nimeni nu putea insă ghici pe 
unde umblă și ee făcea, cu ce trăia. Când, la câte o 
venire, îi erau opincile rupte, se găsia cine să-i dea 
o pereche, în dar ; când ițarilor le curgea sdrențele; 
fără să ceară, se pomenia cu altă pereche pe braț... 
Nu mulțămia și’și vedea de cale... Par’eă dormia, în 
umbletul lui....

II întrebă unul într’o zi când îl văzu uscat la față:
— Nu ți-i foame, mă Pavele ?
— Nu... îi răspunse și trecu înainte.
Cu ce se hrănia oare ?
In altă zi il întâlni Nicu Cosmin.
— Bine, Pavele, nu vrei să muncești pe moșie și 

să nu mai rătăcești?
Pavel, își scoase căciula, îi dădu bună ziua și trecu 

înainte fără să răspundă nici o vorbă, par’eă și-ar fi 
fost pierdut darul graiului.

In adevăr, Pavel rătăcia prin munți toată ziua, șe 
hrănea cu burueni, cărora le știa gustul, își mulțămia 
setea cu apa isvoarelor și se culca pe unde’l ajungeau 
esteneala și pofta de somn.

Să uscase la față, ce-i drept, dar nu’și pierduse 
puterea; din potrivă umbletul, somnul la aer aspru, 
lipsa de vr’o grijă, il mai întăriseră par’eă.

Se făcuse ușor la sărituri și o ducea la umblet lung 
fără obosire; ridica bolovani destul de mari, când ii 
venea lui câte-o poftă de muncă în deșert, cri sinul—
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Se lumină de ziuă și era frig. Din văi se ridică ceață 
printre copacii desfrunziți, ștergar care par'că voia să 
ie șteargă umezeala de cu noapte.

Stelele licăriau, unele abia, par’că adâncindu-se din

gea din rădăcini copaci, când ’i-abătea să’și cerce 
puterea.

De se făcea să întâlnească în calea lui pe șosea, 
care prea încărcate, înămolite din greu, fără rogu-me 
da ajutor, fără vorbă pritnia vr’o bucată de pâne și 
p’aci ii era drumul.

Pe la căte-o stână se opria și s’apuea de câte-o 
treabă pentru puțin lapte sau pentru brânză, apoi s6 
făcea nevăzut.

învățase toate drumurile, toate adăposturile la câte 
un timp protivnic, știa trecătorilc mici și mari, codrii 
și văile...

Cine-ar fi putut spune la ce se gândia în timpul 
umbletelor sau când sta, in câte un loc frumos ore 
întregi, nemișcat, dând semne de viață numai doar 
cu fumul lulelei...

Frică să-i fi fost de fiare, doamne ferește. Și nu 
odată i sc făcuseră pe neașteptate înainte urși ori lupi, 
ba chiar și mistreți... Dacă-i siinția vrăjmași, cu în
demânare de veveriță se urcă in vre un copac și a- 
ceasta se întâmpla rar; dacă-i vedea liniștiți trecea 
.înainte...

Cum vedea că i se isprăvește tutunul, pornea în 
sat și da p’acasă... Tată-său ori rnă-sa ii făceau rost 
de tutun și pe urmă își lua tălpășița.

Nici o vorbă și cu ei, nici un mas acasă vr’odată.
Ascultă ce i se spunea, par’că ’i-ar fi grăit cineva 

-.și nu da semn că auzia...
Trăia, bietul Pavel, numai in sufletul lui...
Dar dacă nu vorbia, dar dacă părea o umbră,nu se 

pomenia să vie odată în sat și să nu dea prin pre- 
jurul casei Catrinei...

De-o putea vedea, i se lumina o clipă chipul săl
bătăcit ; de nu, plecă posomorât și cu capul mai între 
umeri.
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ce in ce mai mult in hău ; altele cu putere, par’că? 
s'ar fi fost apropiat mai mult de pământ, în vremea 
nopții.

Pavel scoase capul dintr’un tufiș de ramuri dese, 
își întinse trupul aproape amorțit și se ridică, potri- 
vindu’și sucmanul pe umeri.

Atunci începură ici, colo, mai multe împușcături, 
care răsunară fioros par’că în acea somnoroasă cli
pire a zorilor...

Pavel stătu de-ascultă o clipă, își dădu una peste 
căciulă, clătinând din cap și vru să pornească.

Ajunsese târziu noaptea aci, în apropiere de Gordin 
și i se făcuse somn. Atunci se culcase unde’și putuse 
găsi cuîb potrivit, ca în zori s’o pornească mai de
parte în adâncurile munților.

De-odată să opri.
Un om, cu gulerul unei haine scurte, ridicat până 

la urechi, cu căciulă dată pe ochi, eu pușca petrecută 
după umăr se ivi de dupe o cotitură...

Cine-ar putea spune ce’l făcu pe Pavel să se pi- 
tiască și să urmăriască mișcările omului acesta ?

Necunoscutul trecu pe lângă tufișul ce’l dosia pe 
Pavel. si atunci acesta îl văzu cine-i...

— Popa papiștaș... își zise în gând, și închipui mai 
mult scuiparea pe urma lui, apoi își făcu cruce.

Se uită cum popa chibzuiă din ochi... ce? el va fi 
știut... și apoi cum începu să urce o costișă din stânga 
șoselei...

— Ce-a fi vrând să vâneze papistașul ? își mur
mură Pavel în barbă...

Făcându-i-se apoi de-un fum, două, iși indopâ lu
leaua, ii trase câteva unghii și după ce-o aprinse, că
ută urma popii.

II zări printre copaci urcând.
Drumul lui Pavel era pe costișa din dreapta șoselei 

și apucă s’o urce încet, încet. Se mai opria, mai căta 
in vale, par’că nuștiu ce cuget tainic îl îndemna la 
asta...

Intr’un timp i se păru că mișcă ceva pe înălțimea, 
dealului, printre copaci...
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— Ce să caut? îmi văd de drum.
— De unde vii ?
— Da ce treabă ai d-ta?
— E domnul procuror, mă Pavele, ii zise Voinea.
— Ha ? și, fără voe, se cutremură cătând la procuror 

cu ochi mari de teamă. Fie sănătos, mormăi apoi.
— Îmi dați voe, domnilor judecători, le șopti Mirilă, 

să-i fac eâteva întrebări ? E un rătăcit,—un „apucat" 
cum ii zice satul, dar om de treabă, sărmanul. Fiindcă 
umblă pe unde nu gândești cu gândul, pine știe... va 
fi fost pe aproape poate... în timpul întâmplării...

— Poftim,—vorbește-i, ii răspunse procurorul.
— Ascultă Pavele, unde te duceai ?
— Păi... in sat, după tutun...
— Va să zică..." nu știi întâmplarea...
Pavel 11 întrebă din ochi.
— Nu știi că... pe domnul Cosmin l-a împușcat 

alaltă-eri dimineață nu știu cine... uite, cam p’aci...
— Aoleo!... strigă Pavel și repede își dete căciula 

pe ceafă... Pe chip i se ivi inmărmurire și ’n ochi pă
rerea de rău cea mai vie.

— Popa... Tot popa... mormăi el... și porni dea- 
curmezișul, fără să urce...

Câtă înapoi... Ochii lui deprinși să vadă bine, cât 
de departe, mai ales că acuma era bine lumină, ve
deau pe popa, înfipt pe culme, par’c’ar fi fost crescut 
acolo...

Înaintase bucată bună de loc, ceva mai sus acum, 
când auzi o împușcătură, care’l cutremură.

Se întoarse repede... și-i se păru că nuș’cine picase 
de pe cal... Văzu apoi calul fugind înapoi...

— Mă! ce-a fi acolo! își zise el, și mai să alerge 
acolo...

Pe urmă, ridică din umori și porni înainte...
— Eaca, ee să m’amestie eu... mormoi și se făcu 

nevăzut.

Judecătorul, îl privi și el acum pe Pavel, mai cu 
luare aminte.

— Ce cauți dumneata pe-aci ? îl întrebă procurorul.
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să-i dau... și lasă !
— Nu-i vorba să-i dai la mir, ci să 

putem prinde eu 1 
zise procurorul...

torii, procurorul vorbi lui Pavel :
— Ascultă, omule, vrei d-ta să mergi, cu 

curtea d-lor Lemenyi casă spui in fața popei 
ai spus nouă și să’l înfundăm ?

— Merg, răspunse el cu vioiuciune... Și... numai una
“ • ’ ■ ’ “ i

' ‘ ‘ ' _.i ne ajuți să’l
vorba și să’l băgăm, la pușcărie...

De-odată, trânti ghioga jos și ridică din umeri po- 
trivindu’și repede sucmanul, apoi scuipă cu necaz...

— Și acilea... zici, hai ?
— Aci... Pavele... și ne trudim cu mintea care 

vrăjmaș va fi fost'?...
— Popa... șopti Pavel, într’un fel de șuerat din 

gâtlej... II înăbușiâ vestea... Nu mai putea de inimă 
rea... Doar ii era drag Cosmin de când îl ertase, 
după păcat.

Judecătorii tresăriră și ’i priviră cu mirare.
— Cum popa? Ce popă? întrebă judecătorul.
Pavel cată la el; ochii îi erau ca de plâns.
— Și... a murit ?... iar glasu-i tremură.
— Nu, Pavele... A dat Dumnezeu de a scăpat... îi 

zise Mirilă...
Pavel făcu gura mare cât un căuș și răsuflă lung 

și puternic... Iși potrivi din umeri sucmanul și, cu scli
pire de mânie în privire, zise, lămurit de astă dată..

Popa... Papistașul... ’l-am scuipat din urmă... Că, 
să vedeți, și...

Și, povesti cum dormise in tufișul de ramuri dese 
și cum văzuse pe popa, cu pușca, apoi cum de de
parte văzuse pe cineva căzând de pe cal, iar calul 
fugind înnapoi, dupe o trăsătură de pușcă.

— Popa, Papistașul a vrut să’l omoare... termină 
Pavel și se plecă de apucă ghioaga, ridicândo d’a- 
supra capului în chip de amenințare...

Preotul ereadar, nu mai încăpeâacum indoeală. Cele 
povestite de Pavel împlineau spusele flăcăilor lui Ma
rin Todea.

Dupe ce se sfătuiră câteva clipe, amândoi judecă-

noi la 
ce ne-
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— Haidem... răspunse, scurt, Pavel.

era cineva din lo- 
de noi, ne-ați ră-

aeeasta, căci nici 
suflet.

Când amândoi proprietarii eșiră intru întâmpinarea 
judecătorilor și-i văzură însoțiți de cei trei săteni, gân
dul le spuse la moment că acești trei inși... știau 
poate ceva in sarcina preotului.

Soarele se ridicase, timpul începea a fi căldicel.
Proprietarii invitară pe judecători in casă...
— De o cam dată nu, d-lor, le zise judecătorul. 

Aveți la capela d-voastră un preot, nu-i așa?
Se așteptau par’că la întrebarea 

unul din ei nu trăda ce aveau in
— Da, răspunse Matias...
— Când am întrebat dacă mai 

cuitorii curții și ai casei, nevăzut i 
spuns că nu mai era nimeni...

-— A fost scăpare din vedere... zise Arpad, cu li
niște. Și apoi... chiar dacă l’ați fi văzut pe părintele 
losef... n’ați fi înaintat in cercetările d-voastră...

— Atunci, în adevăr, nu... Vă rog, poftiiți pe pă
rintele încoace...

Figuri, pline de curiozitate, ale servitorlor, înce
pură a se ivi.

Arpad ordona unuia să cheme pe preot, apoi iși re
petă către judecători poftirea de-a intra în casă.

— Putem intră in altă parte, mai potrivită și pen
tru însoțitorii noștri ? zise judecătorul.

Arpad ii conduse atunci in cancelaria, de jos, a pro
prietății.

Dupe câteva momente se ivi și preotul, liniștit, cu
vios, adevărată infățișeare de om al bisericii.

Judecătorii fură înrâuriți o clipă de-acea înfățișare.
— C6 ipocrit! iși zise in gând judecătorul. Părinte, 

-Sfinția voastră vânați? i se adresă apoi.
— Une ori, răspunse el.
— Alaltăeri, de pildă?...
— Nu. Era sărbătoare și aveam de servit in ca

pelă...
— Când începeți serviciul, de obiceiu ?
— La ora șapte, la opt cel mai târziu.
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stabilit că s’a putut

— Atunci ați putut avea timpul sâ trageți măcar o- 
dată in vr’un vinat.

— Se poate...
La acest răspuns, Arpad se îngălbeni.
Ce însemna răspunsul acesta ?
— Ați zis : poate ; prin urinare ați putut fi înainte 

de ora șapte sau opt pe șoseaua ce duce la Torceni...
— Aci, vedeți, nu mai zic : poate, răspunse el c’un 

zâmbet ironic.
Judecătorii se priviră, mirați, o clipă numai. Nu 

puteau nici ei să-i priceapă atitudinea.
— Uite, părinte, flăcăii aceștia treceau cu căruțele 

la pădure, când v’au văzut... par’că furișindu-vă... cu 
pușca petrecută la umăr.

— Cine știe...
— Vă rog, răspundeți lămurit: ați fost pe acolo, 

ori nu ?
— Dacă au fost doi, trebue să fi văzut mai bine 

ca mine, care, dacă eram singur, dupe spusa lor, nu- 
i-am putut vedea...

— Când v’au văzut flăcăii, era dupe împușcarea 
d-lui Costnin. Dar eată românul cest-l’alt... El v’avă
zut inainle de fapt, urcând coasta și oprinduvă toc
mai in locul, de unde și noi am stabilit că s’a putut 
trage asupra d-lui Cosmin.

Și-i vorbi apoi de proba ce făcuseră, doveditoare că 
numai de acolo se putuse trage în el.

Preotul privi la judecător, ascultând cu indiferență, 
par’că nici nu i se vorbia lui cu vr’o hăituire ce l’ar 
fi privit pe el.

— Așa-i Pavele? i se adresa judecătorul.
— Păi... răspunse Pavel și’și potrivi din umeri sue- 

manul apoi începu a povesti lucrul.
Preotul nu’și schimbă atitudinea nici o clipă. Nu

mai când Pavel termină, zâmbi.
— Ce aveți a răspunde Părinte? îl întrebă jude

cătorul.
— Că s’au făcut trei cari zic că m au văzut. Prin 

urmare, eu trebue să fi fost...
— Părinte, vă afluți înaintea justiției, care, vă a-
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cuză că ați tras cu voință de-a ucide pe domnul Cos- 
min, și vă rog să răspundeți limpede și cuviincios... 
Oamenii aceștia v’au văzut; ei nu pot minți; nu au 
do ce. Proba ce am făcut stabilește locul de unde ați 
făptuit crima. Pușca de care v’ați servit e din pano
plia d-lui Lemenyi, bătrânul, și nimeni altul nu a 
putut-o lua cu ușurință și cutezător. Cunoașteți prea 
bine casa și v’a fost la îndemână. Ați găsit-o încăr
cată, pușca, și v’ați servit dc-un singur foc, dupe cum 
deja v’am arătat. Prin urinare, nu la vânătoare vă 
duseseți, ci cu scop anume... pentru o crimă. Un sin
gur glonț, a fost de-ajuns, căci, după ce l’ați văzut pe 
Cosmin căzând, ați plecat, furișându vă. Faptul e e- 
vident și, deci, în numele legii, vă declar arestat...

Arpad era palid și simția că amețește; bătrânul sta 
posomorât in liniștea lui aparentă.

— Domnilor judecători, răspunse preotul cu glas 
sigur de sine, și eu in’aș bănui în fața acestei evi
dențe... pentru d-voastră... Că voiu fi comis crima, 
Dumnezeu cunoaște ; că mă arestați, credeți că e da
toria d-voastră... și mă plec puterii ce o reprezintați...

— Nu voiți dar să vă recunoașteți vinovat ?
— Cine s6 poate recunoaște de voe '?
— Că răspundeți în pilde, nu e dovadă in descăr

care, părinte...
— Domnilor, declar solemn că nu voiu mai răs

punde de cât înaintea juraților... zise preotul, închi- 
nându-lise cu deosebită smerite. 3

După aceea judecătorii intrară în casă, vizitară lo
cuința preotului, o cercetară fără a găsi ceva bănuitor, 
trecură in camera bătrânului și stabiliră cât de ușor 
a putut intră, dela el, la bătrân ; stătută față până 
ce preotul își luâ câteva lucruri de schimb și apoi ple
cară la Brăhășești, fără ca Arpad, care ardea să schimbe 
câteva vorbe cu preotul, să fi putut a’și implinf do
rința.

După plecarea tuturor, Arpad și bătrânul rămaseră, 
față in față, consternați.

Ce avea oare de gând preotul ’? Din primele răs
punsuri, lăsase a se înțelege că pnteă fi vinovat... A a.



-i-28

tărie. Iși sărută eu duioșie

— ’Ti-ai schimbt hotărârea, lulico ? o întrebă cu

a-

cepu a plânge...
— Te rog, nu

va lăsă

•.mărturisi oare mai apoi, arătându’l și pe Arpad ca 
complice ?

..Babele1’ fuseseră mai bune de cât .-,moșii"; iar mo
șul al șeaselea iși scutura cojoacele de le mergea fulgii 
pe toate părțile.

lulia se deșteptase dupC un somn bun, odihnitor, 
dăruitor de puteri.

Timpul oprise pe Arpad de-a plecă, însă, nici cu 
voea lui nu se înfățișase luliei, nici lulia nu întrebase 
de el.

Bătrânul veni s’o vază. Era palid, ajuns de sufe
rința ce și-o ascundea eu 
nepoata și șezu lângă ea.

blândețe de mamă.
— Ah! tată-mare! tată-mare... oftă copila și în- 

plânge, lulico... Dacă ai ști ce rău 
îmi fac lacrimile tale și mai ales descurajarea ta I

— Descurajarea, tată-mare, îmi vine tocmai din a- 
ceasta că nu știu cum să fac, odată ce mi s’a întărit 
ideea că nu mai pot lua pe Nicu...

— Dar dacă te asigur că el nu va ști nici odată 
nimic... Tatăl tău s’a supus hotărârii mele :

" țara...
— Nu, nu e bine atunci,.. Ce’și va închipui familia 

Cosmin ?
Bătrânul fu lovit de acest argument al copilei, lu

cru simplu la care însă el nu să gândise.
— Ai dreptate... Totuși, cum vei putea tu, lulico, 

să'l întâmpini ?
lulia iși plecâ fruntea și rămase o clipă pe gânduri:
— Bietul tata, îngână ea cu. durere. Cât trebue să 

fi suferind !..
— II compătimești ?
— Da, tată-mare... Mi s’a rupt din suflet par’că o 

parte din iubirea mea pentru el, insă mă gândesc 
•că a păcătuit dintr’un simțimânt dus la exaltare...; că 
•e de compătimit...
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— Eu am fost mai aspru cu’iel, lulieo...
— Pot fi și cu tot așa c’un om bolnav? pot uită 

că’mi e tată?..
Și începu earăși a plânge.
Bătrânul se puse pe gândit: lulia avea dreptate 

poate... Intru cât în afară nu străbătea taina, la ee- 
ar fi folosit asprimea lui, dreaptă de sigur, dar prea 
grea pentru Arpad ?

— Ai voi tu dar să’l vezi pe tată-teu ? .
lulia își duse repede mâna la inimă și seridicăîn- 

năbușindu-se par’că.
— Va fi greu primul moment, lulieo ; însă dacă tu 

vrei...
■— Dar d-ta, tată-mare? îl vei erta ?
— Compătimirea nu e ertare, lulieo ; răspunse bă

trânul, încruntat.
■— Fiindcă... va fi să rămân a lui Nicu', tată-mare, 

să’l lăsăm să întrevadă ertarea. Iar dupe cununia mea... 
va putea să călătorească... zise lulia cu blândețe.

— Bine, lulio... Pentru tine, totul se poate...
Bătrânul eși, iar lulia rămase îutr’o turburare a- 

dâncă. Voia să fie bună și îndurătoare, și totuși, gân- 
dindu-se că era sâ’și piardă fericirea și poate chiar 
viața, din nici o vinovăție a ei, o pornire răsvrătitoare 
îi da îndemnul de-a fi crudă, răsbunătoare.

Când auzi pași, se simți șovăind, se făcu palidă... 
Respirarea îi lipsi o clipă.

Ușa se deschise... și Arpad se ivi, cu capul în jos, 
în atitudine de condemnat.

Când lulia își aruncă ochii și’și dădu seama . de 
pustiirile ce făcuseră suferința pe chipul îmbătrânit 
al tatălui ei, nu’și putu opri un strigăt de milă și 
de durere.

Alerga la el cu brațele întinse și’l cuprinse cu pu
tere în ele.

— Tată! tată!.. îi șopti sugrumată și plânsul o in- 
necă.

Alt plâns îi răspunse: al lui Arpad, care o sărută 
și apoi căzu lipsit de puteri pe un scaun.

Din cadrul ușei bătrânul privia, cu brațele încruci-
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șate, ascunzându’și emoțiunea subt o înfățișare aspră 
de judecător ce-a dat deja sentința.

— Tată, ii vorbi lulia stând alăturea și luându-i 
manile... un vei mai plecă...

El o privi printre lacrimi.
— Cât ești de bună, lulico... și nu merit.
— Te rog, tată... Avem timp in de-ajims înain

tea noastră... ca să uităm...
Arpad ridică ochii la bătrân, ii văzu înfățișarea și 

oftă: tată-său ii spunea printr’insa că i se învoia ră
mânerea iar nu că i se da ertarea...

— Vom vedea ce va fi, lulico, răspunse el c’un 
nou oftat și se sculă.

— Va fi bine, tată, răspund eu...
Arpad mulțămi c’un zâmbet înnorat de mâhnire, 

și eși.

Cu tot timpul rău, in dup’ameaza acestei zile bă
trânul Lemenyi însoți pe lulia ]a Șerdincști.

Maria Cosmin iși dede la moment socoteală, după 
înfățișarea lor plină de stânjinire, și mai ales dupfi 
lipsa lui Arpad, că cele ce cugetase ca erau adevărul 
situațiunii.

— Tata e bolnav de emoțiunea celor întâmplate, 
mamă, — și se înroși când pronunță acest nume ; — 
eu chiar puțin a lipsit să nu cad la pat... Te rog, spu- 
ne’mi cum îi e lui Nicu ? E adevărat după cum ițe
ați trimes veste că a scăpat de pericol?

— 'Da, scumpă copilă, da, a scăpat. Dumnezeu mi 
l’a dăruit... Veniți, vă rog să’l vedeți.

Când intrară in camera lui Nicu, el, ușor ridicat 
între perne, palid, însă liniștit, ascultă pe Mirilă po- 
vestindu-i Începutul lucrărilor de parcelare și necazul 
inginerului că timpul i le întrerupsese.

Era să întrebe unde se afla inginerul acum, însă 
îi apăru lulia, sfioasă, palidă, însoțită de bătrânul și 
de Maria.
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— Nu-i vorbi nimic de întâmplare, îi șoptise deja 
Maria.

Un zâmbet nespus dc dulce ii înflori lui Nicu po 
buze; obrajii i se înviorară și-i întinse mâna...

lulia dădu fuga, îngenuchiâ lân'ră pat, cu lăcrimi 
în ochi și’și lipi arzătoarele buze de-acea mână fără 
preț de scumpă...

— Nu prea multă emoțiune, ii zise medicul de plasă, 
cari vorbia într’un colț, cu Mateiu.

•— O ! Nu ai grijă, doctore, răspunse Nicu. Emo- 
țiunea acestei revederi scumpe, vindecă mai degrabă.

După câteva momente, începură a vorbi; ceil’alțl, 
iar Nicu a asculta, și a grăi numai din ochi cu a- 
ceea, pe care, crezuse că nu avea să o mai vadă.

Nici un cuvânt despre trista și periculoasa întâm
plare.

Totuși emoțiunca și vorba celorlalți ii aduseră pu
țină slăbiciune și medicul, observând, ii pofti să-i 
lase bolnavul pe seamă.

— Te rog, lulio... mai vino...
■— In toate zilele, îi șopti ea...
Și cși dupo ceilalți, cu ochii iarăși înrourați, cu i- 

tnima turburată de o tristețe subită.
Lidia o luâ cu sine pe lulia, în camera ei, bătrânul 

■ceru Măriei să-i vorbească între patru ochi, după ce 
copilele se depărtară.

Când fură numai amândoi in salonul de primire, 
se priviră câteva clipe în adâncul ochilor.

Bătrânul înțelese că Maria judecase împrejurarea, 
că găsise pe adevăratul vinovat.

Șezură și se găsiră slânjenițf.
— ’Ți-a spus, de sigur, judecătorul, că vinovatul a 

fost dovedit... începu bătrânul de-a dreptul, c’a fost 
arestat și dus la oraș.

— Da, domnule Lemenyi, insă motivul acestei fapte 
’mi a rămas taină...

— Să o lămuresc eu, dacă ’mi dai voe. Justiția nu 
are dovezi îndeajuns, dar mișelul mi s’a mărturisit mie...

Maria îl privi cu surprindere.
— Aceasta au știut-o și judecătorii ?
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; a impediea. 
cu totul căsătoria luliei cu Nicu. Se explică dar pen-

— Nu, și vei vedea de ce.
Ii povesti cele spuse de preot, in cuprinsul lor fi

ind și zugrăvirea caracterului lui, și adaose :
— Creșterea aceasta ezuită, doamnă, face din om 

doue ființi, după cum vezi. Una, cea firească omului 
in mediul în care s’a născut, apropiată do natură, si 
cealaltă falșă dar cu înrâurire biruitoare asupra lirei 
dintâi. Astfel, și aceasta se resimte de ipocrizia e- 
ducațiunii falșă și când își ridică drepturile de întâe- 
tate, acțiunea omenească devine teribilă in perversi
tatea ei.

— Poate fi un adevăr, domnule Lcinenyi și în cazul 
nostru se dovedește îndeajuns. De ce nu l’ați desco
perit însă cu totul în fața justiției ?

— Find-că mai era un vinovat pe lângă el, și în 
privința aceasta am voit să’ți vorbesc.

Glasul bătrânului se învălui, fruntea i-se plecă.
Maria avu o puternică bătae de inimă. Arpad nu 

eră dar străin de crimă.
— Doamnă, începu bătrânul, sufletul omului celui 

mai bine crescut, ebântuit uneori de furtuni îngrozitoare, 
pe care nu le îndreptățește educațiunea lui. Fiul meu 
a căzut în o rătăcire de rând care m’a rănit adânc. 
A pornit dela un simțimânt omenesc, care se poate 
tolera; ca și preotul însă, trecut prin atmosferă de i- 
pocrizie și de teorii filosofice absurde, — cu toate că 
Arpad s’a depărtat in urmă dela ceea ce nu putea fi 
pentru el o voeațiune, — a rămas în a doua natură,, 
cu otrava perversității. Și tocmai amorul a răscolit în 
el drojdia aceasta. Procesul psihologic al trecerii lui 
dela simțimântul pentru d-ta și dela datoria de pă
rinte, la vârtejul amețitor care l’a îndreptat spre o 
crimă inutilă și îngrozitoare, ni’l putem dar explica. 
Poate că ne va rămânea totuși o surprindere, însăși 
aceasta se va lămuri prin faptul cutezării preotului 
de-a ațâța drojdia și de a hotărâ mai cu temeiu în
demnul. Aceasta n’o spun ea să atrag lui Arpad o 
micșorare a vinovăției, ci numai ca o constatare 
de fapt. Preotul l’a voit confnptaș, spre
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tru ce nu I’am dovedit cu totul justiției. Lumea d’a- 
fară nu trebuia să cunoască adevărul, d-ta însă tre
buia să’l știi... Eată de ce ți-l’am spus, doamnă. Am 
nesocotit greutatea, pentru mine, a mărturisirii acestui 
păcat, in interesul fericirii copiilor noștri, și ca d-ta 
să nu rămâi cu bănuirea numai și cu nesiguranța. 
Bănuitul poate insufla dezgust; criminalul știutpoate 
insufla compătimire. D-ta, ea mumă, aveai apoi dreptul 
să judeci in cauză cu deplina cunoștință a situațiunii. 
Căsătoria fiului d-tale nu-’ți mai dădea poate garanție 
de liniște senină și de putință de a te domina din ca
uza nesiguranței ce te-ar fi muncit.

Acuma însă o poți considera subt altă lumină... Pă- 
cătuitorul nu va fi ertat nici de d-ta nici de noi; dar 
îi putem deschide calea căinții și a întoarccrei la bine 
prin compătimirea ce va vedea că ne-a insuflat. De 
altmintrelea, îndată după căsătoria copiilor noștri, el 
va porni în călătorie îndelungată... Rămâne să hotă
răști și d-ta după propria d-tale pornire.

Maria avu câteva clipe do tăcere, apoi răspunse, 
emoționată:

— In adevăr domnule Lemenyi, este de preferat 
siguranța în locul bănuirii în deșert, oricât ar fi si
guranța de dureroasă. Bine ai făcut dar, cu sinceri
tatea d-tale... Un lucru numai, dacă’mi dai voe. Sân- 
tem noi siguri că preotul va tăcea până la capăt și 
că nu va denunța pe domnul Arpad când va vedeâ 
că nu e scăpare pentru .el ?

— Doamnă, am discutat lucrul cu Arpad, și am 
hotărât să punem totul în mișcare, la București. Dacă 
nu vom putea izbuti prin influența asupra juraților, 
vom isbuti de sigur, prin influență asupra preotului. 
Archiepiscopatul romano-eatolic ne va veni în ajutor 
ca preotul să sufere, singur, de va fi să sufere vre-o 
pedeapsă, iar Arpad, pentru binele copiilor noștri, să 
rămână neatins. De altfel e datoria lui să lupte acum 
din răsputeri, ca să-și ușureze în parte sarcina.

— Bine, domnule Lemenyi.
— Cum veți lămuri lui Nicu atentatul preotului ?

28
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Trecuseră șase luni de când Ana Troicea deschi
sese școala și cu deplină mulțumire vedea că scopul 
începea să’l împliniască.

— De o camdată, până se va însănătoși, nu-i voia 
spune nimic...

Bătrânul îi sărută mâna foarte respectuos, ridi- 
cânduse.

Tu aceste momente se auzi răsunet de clopoței și 
duruit de trăsură. Didia se ivi foarte voioasă.

— Mamă, Marcela și Gică...
— Fiică-mea mai mare și ginere-meu, lămuri bă

trânului Maria. Dă-mi voie să-i primesc și mai ră
mâi, te rog... ca să-i cunoști.

lulia, din cadrul ușei se dede în lături ca să treacă 
Maria, apoi se apropiă de Matias.

— Ce mult ai vorbit cu mama Cosmin.
— Spre a’ți asigura pacea și viitorul, scumpă lulio.
— Mulțumesc tată mare. Să mergem ca să-i lă

săm intimității lor familiare în toată bucuria...
— Să mergem...
— Ce familie fericită, tată mare 1 murmura copila, 

oftând.
Bătrânul nu răspunse; ochii lui avură insă o scân- 

teere întunecoasă.
Lidia se întoarse ca furtuna.
— Dar bine! Ce stați singure... Hai la Nicu, vă 

rog, să faceți cunoștință cu Marcela, cu doctorul... 0! 
lulio 1 să vezi cât seamănă de mult mamei soră-mea 
Marcela.

— Noi am pleca, zise bătrlnul.
— A! nu să poate. Nu-i așa, lulico? Sânteți acum 

din familie, și trebue să împărtășim bucuria cu toții.
Iși petrecu brațul după talia luliei și lăsând pe 

bătrân să treacă înainte, îi urmară înlănțuite, ochi in 
ochi, zâmbindu’și,—icoană plină de drăgălășie a tine- 
reței și a mulțumirii subt îndoita înfățișare a serio
zității și a copilăriei zglobii.
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Un singur lucru o nemulțumia, întru cât o privia 
personal pe dinsa.

Tînărul Durățeanu o încunjurase din.ee in ce mai 
strâns cu stăruitoarea lui iubire. Respectuos, dar 
gic, so Încercase în toate chipurile s’o convingă pri: 
persoanele la care Ana ținea, că viața împreună ~ 
el i-ar fi fost bună, lipsită de ori ce neajuns.

El nu-i cerea numai decât iubirea, ci să’l cunoască 
* așa cum era, să’l stimeze și să-i dea iluziunea unei 

căsnicii prin iubire.
Doamna Colonel Borneanu mai ales, atât de mult 

o rugase să nu facă nenoiocit pe Durățeanu printr’- 
un lefuz, că Ana nu mai știa cum să răspundă și în 
cugetul ei < um să hotărască.

Nu avea nimic de imputat firii lui Durățeanu, însă 
s’ar fi voit pentru toată viața liberă de orice legă
mânt, ca să poată să se gândească la Nicu, fericit; 
ea să-i poată rămânea prietena de suflet, sau mai bi
ne dulcea iubitoare, în taină nepătrunsă de nimeni.

Să se fi căsătorit, ’și-ar fi făcut o datorie de con
știință a’și înăbuși simțimântul, a se mărgini față cu 
el, când Par fi întâlnit, la o atitudine impusă de le
gătura ei socială.

Și aceasta o costa atât de mult, eă-i veniau lacrimi 
în ochi de părere de rău și de mâhnire. De ce n'o 
lăsa lumea in pace î

Ea nu putea să’și strige în public simțimântul ce 
doria să-i fie etern și neștirbit; dar se mira de Maria 
Borneanu că i’l cunoștea și nu avea totuși delicatețea 
de a i’l respecta in cuget.

Nu făcea, ce-i drept, nici o aluziune la taina ei, 
însă o silia să renunțe lă această stare de lucruri. Ea so- 
cotia poate că-i făcea bine silind-o să uite ; ea credea 
că era poate, o faptă generoasă din partei, de a-i da o 
pozițiune de femee la casa ei, eu o situațiune ea a 
lui Durățeanu.

Și cele mai bune femei, ca soții și mame, nu în
țeleg adeseori delicatețea unui simțimftnt și dorul de 
sacrificiu al unei ființe ca Ana. Idealul, în ochii lor, 
ia forma comună a rînduelilor sociale și femeea cc-ar
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voi să rămână in afară de cercul acesta,—în anume 
cazuri strimt și înăbușitor,—le pare o ființă neînțe
leasă, caprițioasă mai mult de cât prudentă. Sfătuin- 
du-se însă, mai eu încredere în doamna Seimeanu, 
de și fu surprinsă s’o vadă judecând la fel eu Mana 
Borneanu, iși zise că presemne așa era credința cursu
lui zilei și se plecă în cele de pe urmă soartei ce 
alții voiau să-i facă. Mediul social isbuteșle adeseori 
să ne impună ch pul ei de-a ve lea și de-a fi; cel 
puțin, în cazul Anei, intențiunile erau bune și aveau 
tendință morală.

Intr’una din seri, la d-na Seimeanu, Ana se hotăra 
să răspundă lui Durățeanu că primia, in principiu, 
să-i devină soție, insă ii ceru un termen de jumătate 
de an, și acest termen era aproape să ia capăt prin 
Aprilie.

începuse să se mai deprindă cu atențiunile delicate 
ale pretendentului, să o înduioșeze întru cât-va sem
nele lui de iubire discretă și respectuoase ; să-i placă 
convorbirile cu el, in de-ajuns de lipsite de banalități 
și dovedind seriozitatea lui de cunoștinți și de ca
racter.

Când, iată isbucni, cum nici prin vis nu i se în
fățișase, drama de la Șerdinești.

Atât de sguduitoare fu pentru drăgălașa și iubi
toarea ființă, putința ca într’un moment *ă piardă pe 
Nicu, în cât sufletul i se învălui cu totul și’n negura 
durerei sale adânci, se pierdu Durățeanu ca un foc 
peste care a căzut ploaea și l’a stins fără urmă.

Iubirea ei se redeșteptă puternică, plină de-o grijă 
împovărătoare cutremurată de-o teamă nespusă,— și 
într’un moment, când era Durățeanu față, nedumerit 
de schimbarea viitoarei lui, — Ana, cu lacrimi arză
toare i se mărturisi și’l rugă să o las • liberă...

— Dar bine, d-șoară Ano, în iubirea dumitale nu 
e nici o speranță, precum singură ai spus-o. Atunci ?...

— In iubirea mea e cultul pentru omul căruia voiii 
să-i rămân credincioasă. El e un ideal ce nu pot să’l 
ajung ; însă a căruia lumină de departe mă încăl
zește intr’atâta și’mi dă atâta fericire, că libertatea
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nu mai

a fost

veste bună, d-șoară Ano, îi zise tâ- 

ea după

îmi e necesară cu totul ca să mă pot bucura de pu
tința dc-a mă gândi la el, de a’l iubi statornic, de 
a-i gusta fericirea fără turburarea ce mi-ar aduce o 
legătură familiară.

Durățeanu porni de la Ana sdrobit, dar ințelegân- 
du-i caracterul pe deplin.

Muma Anei o certă îngrozitor; ea însă suferi eu 
bunătate de înger și isbuti dacă nu să o convingă, 
dar cel puțin să n’o măi turbure.

Și astfel mulțumită adine, putu să se creadă scă
pată de ceea ce i-ar fi fost jug' și să se dea cu totul 
gândurilor ei la Nicu și speranțelor că însănătoșirea 
lui era sigură.

Ori care ar fi fost adevărul, accident sau crimă, — 
lucrul nu se știa lămurit in oraș,—vestea ce primise 
de la d-na Seimcanu că Nicu era in afară de ori ce 
pericol, într’atât de mult o schimbase în bine, că toți 
dimprejurul ei luaseră scama numai de cât: bucuria, 
în chip liniștit dar luminos, vorbia în mișcările, în 
cuvintele ei, în privirile ochiloi- ei ce nu mai erau 
turburi.

Pe Durățeanu nu’l mai văzuse din ziua când ii 
-desvăluise sufletul ei.

Fu surprinsă dar când îl văzu a doua-zi după adu
cerea preotului la parchet.

— Iți' aduc o v;--1: '—’ 
nărui care-i pândise eșirea de la școală.

Ana se uită la el și-i păru palid, slăbit, 
vre-o boală; își dădu seama repede că suferise și-i 
păru rău. Insă.... ce era să facă? Nu suferise” și ea 
oare, până să se deprindă?

— O veste bună, domnule Durățeanu?
— Da; atentatorul la viața d-Iui Cosmin 

•dovedit și adus aseară în oraș... In viitoarea se
siune a Curții cu jurați vom afla cauza pentru care 
a comis crima...

Ana nu vedea în ce sta bunătatea vestei, de oare
ce fusese dovedit atentatorul. Ii trebuise insă un mo
tiv de apropiere, bietului tânăr, în urma scenei du
reroase pentru el, și-i păruse bun, acesta.



43S

de-ajuns de puternic...

acest ceva nu putea pătrunde.

— Mulțumesc, domnule Durățeanu, ii răspunse ea 
cu bunătate...

— Nu te mai rețiu, d-șoară... ii zise el după o 
clipă. Sunt mulțumit că te-am văzut...

— Mă rog, ne-am despărțit la ultima vedere, prie
teni buni, și ori când vei avea plăcerea să stăm de 
vorbă, poftim acasă la noi... și vei fi bine venit...

Ii întinse mâna și i-o strânse amical, apoi se de- 
părtă repede.

Durățeanu stătu multe clipe locului, privind-o până 
ce coti, apoi oftând, se întoarse...

— Ce liniștită e... își zise. Cum se cunoaște că nu 
mă iubește... că nu mă va iubi !

Judecătorul, om in etate, așteptându’și tot in acest 
oraș înaintarea la Președinție, prin vr’un fericit eve
niment al mutării Președintelui, — ■ era de aproape 
cincisprezece ani judecător de instrucție. Numai de 
vr’o șapte ani era aci și n’ar fi voit să se mai mute 
în alt oraș. Era obosit, ca om cu familie numeroasă, 
de-atâta. colindare.

Se obieinuise acum cu tot felul de cercetări, cu tot 
felul de crime și de criminal', cu isbânzi de a-i da 
pe față și cu „clasarea" multor afaceri ce nu le pu
tuse limpezi.

Nu mai avea dar nici o bătae de inimă in fața 
unui caz nou, niei poftă de prea multă bătae de cap 
ca să dea numai de cât Justiției un criminal.

In Lipsă de dovezi sigure, prefera mai de grabă să 
dea ordonanță de neurmărire, de cât să facă a fi con
damnat un nevinovat.

Totuși acuma 11 pasiona cazul preotului Părădeanu, 
una, fiind-că se făcea mult sgomot în juru-i și alta, 
fiind-că nu putea să stabiliască cu limpezime mobilul 
crimei.

Fanatismul preotului iezuit nu-i se înfățișa ca în 
de-ajuns de puternic...

Judeeatai spunea că trebuia să mai fie ceva și în 
acest ceva nu putea pătrunde.

A doua zi după întoarcerea în oraș, îl cliiămă in
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ceea

credeți că vi-i da
ce voiu crede că

cabinetul lui și, după cc mai statornici odată în ce 
fel se petrecuse crima, îl întrebă :

— Nu-i așa că în chipul acesta ai comis fapta, 
părinte. ?

— Negreșit că așa as fi comis-o dacă aș fi comis-o 
eu, respunse preotul, cu acelaș ton enigmatic.

— - Necontenit respunsuri de acestea... zise judecă
torul. Nu te gândești, părinte, că nu ’ți ușurezi întru 
nimic sarcina vinovăției?

— Justiția ce voește dela presupusul vinovat?
— Justiția voește lumină, părinte. Desvinovățirea 

cu dovezi sau mărturisirea crimei...
— V’am spus domnule judecător, că voiu vorbi nu

mai la jurați...
— Ce vei putea vorbi atunci, care să nu se poată 

vorbi acum, înaintea aceluia ce legea îl îndreptățește 
de a te trimite juraților?

— Nu știu. Dv. faceți ceea 
toria, eu voiu face atunci, 
sânt în drept să fac...

— In cazul acesta, ești și rămâi vinovatul, părinte.
— Voea lui Dumnezeu se va face...
Judecătorul îl puse de își semnă interogatoriul, a- 

poi sună și dete ordin să-l ducă la arest.
Ce însemnă tactica aceasta? grozav îl încurca pe 

judecător. Ce aștepta? Ce voia? .
Avea mărturiile celor doi flăcăi și a lui Pavel Tri- 

miraș. însemnau mult. Dar nu putuse stabili că pre
otul luase pușca, nu putuse dovedi că el lipsise dela 
castel. Erau goluri dar în cercetarea și în adunarea 
dovezilor.

Mobilul crimei apoi... Iarăși se opriâ la el. Sa bro
deze toată vina numai pe ura misionarului fanatic ? 
Era oare de ajuns?

Negreșit că se putea spune multe, foarte multe, pe 
tema aceasta, mai ales că opinia publică era acum 
impresionată viu de altă afacere ce se petrecuse, tot 
zilele acestea, in București, la institutul de fete dela 
Pitar-Moșu...
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Desigur că jurații ar fi fost înrâuriți de rechizitoriul 
procurorului...

Un „dar“ i-sc punea însă mereu înainte: ar fi mai 
voit ceva, cauza detOrminătoare alăturea cu fanatis
mul de misionar.

In... fine, avea să mai vadă...

Arpad, cura ajunse la București se duse întins de 
la gară, cu toate că inoptase, la preotul capelei iezuite. 
Acesta îl primi cu o oarecare răceală.

— Ce s’a întâmplat acolo, la d-ta, domnule Lc- 
menyi ? îl întrebă numai decât. E foarte de îngrijit 
faptul și dă motiv multor comentarii nefavorabile nouă.

— Am venit tocmai pentru a povesti lucrul.
— Șezi; te ascult. Presimt că și d-ta ești cu ceva 

în vina preotului. Mi o spune înfățișarea d-tale pus
tiită de suferință și de îngrijare... Ce s’a întâmplat?

Ia să vedem. Nu omite nimic.
Arpad fu în adevăr sincer și povesti pe larg tot ce 

cunoștea.
Preotul ascultă, foarte iritat, în sufletul lui, liniștit 

în aparență
— Sfaturile mele văd c’au fost în deșert, răspunse 

el cu asprime. Gestiunea a devenit foarte gravă. Aș 
voi să știu care este atitudinea preotului Părădeanu.

— Nu o cunosc. Poate că la ora aceasta va fi măr
turisit... poate nu...

Preotul se gândi câteva clipe.
— Nu cred. Părădeanu e prea mult fiul nostru, ca 

să nu ’și fi precumpănit situațiunea... Eu cred că va 
fi tăcut de o cam dată...

— In cazul acesta chiar, nu putem admite că va 
putea tăcea până la capăt. Ii sânt complice, iși va ve
dea sarcina ușurată prin denunțul in contra mea...

— E nevoie numai decât să cunoaștem până unde 
merg judecătorii cu adunarea dovezilor și cu acu- 
zațiunea.

— Trebue dar să-i trimitem de aci un avocat foarte 
meșter și devotat nouă. Prin el vom afla la ce in
terogatoriu a fost supus... Ideea noastră însă este să'l
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convingem pe preotul Parădeanu a nu mă denunța. 
Trebuie eu orice preț, să rămân în afară de ori-ee bă- 
nuire, în interesul fericirii copilei mele, căruia li da
torez aceasta.

— Cam târzie întoarcere la datoria d-tale. Dar, în 
fine, nu servește la nimic orice mustrare ’ți-aș face.

E timpul numai să lucrăm. Voiu vedea mâine pe cel 
îndrept, și voiu hotăra repede acțiunea.

— Am prieten pe unul din Miniștri. Crezi că ar fi 
nevoie să mă adresez lui’?

— încă nu.
— Negreșit că nu mă voiu pune in cauză și voiu 

reduce lucrul la putința numai a scăparei preotului.
— Vom vedea mai pe urmă. De o camdată să tri

mitem pe avocatul nostru... Numai după ce ne va co
munica el cum stă afacerea, vom discuta părerea lui 
și vom lucra in consecință...

Arpad plecă acasă mai liniștit.

La trei zile după vederea lui Arpad cu preotul ezuit, 
temnicerul strecură preotului Parădeanu un bilet.

Acesta se făcu că nu’l vede și numai după ce ră
mase singur îl desfăcu și citi :

„Sânt trimis ea apărător al dumitale. Voiu veni să 
vorbesc cu d-ta, mâine. Fii liniștit și cu încredere".

-— De sus se lucrează... se gândi părintele losef. 
Totuși... m’am hotărit... Ori vor voi cum voiesc, ori 
rămân vinovatul și cu mine... și el...

In adevăr, avocatul Lumiedwici, era cunoscut prin 
talentul său oratoric și prin adânca cunoștință a le
gilor și a Jurisprudenței, romano-catolic convins, fost 
magistrat timp de zece ani.

Naturalizat român, căsătorit cu româncă, rămăsese 
omul credinții lui. Era bogat, se simția puternic prin 
însușirile lui; cauza ce lua acum in apărare era să-i 
pună încă odată în lumină taria talentului și sigu
ranța isbândei.



Înfățișarea întreagă.

Când se înfățișă judecătorului de instrucțiune spre 
a-i cere voe să se pună în comunicare cu inculpatul, 
—afacerea lui era deja trimisă parchetului, care activa 
rechizitoriu), în vederea apropierci celei de a doua 
sesiuni a Curței cu jurați.

Lumiedwiei dobândi permisiunea și intră la arestat.
După ce inculpatul și apărătorul, se priviră spre a 

se cunoaște din ochi,—acesta se așeză și începu:
— Părinte, sfinția-ta mărturisești pe alții la con

fesional. Acum e rolul meu să’ț.i ascult eu mărturi
sirea, deplină, ca unul ce am datoria să te scap...

Preotul se înclină și șezu apoi și el.
După ce Lumiedwiei îi ascultă povestirea, la tel 

cu acea de la Gordin, și pe urmă răspunsurile ce dă
duse preotul judecătorilor, ii zise :

—■ Răspunsurile acestea, datu-ți-ai seama, părinte, 
că erau oare-cum o recunoaștere a vinovăției sfinției- 
tale ?

— Tocmai. Si într’adins am făcut așa, fiindcă a- 
veam un plan bine hotărlt. Am de pus niște condi- 
țiuni familiei Lemenyi. Le vor primi ? Lesne Îmi va 
fi să mă apăr cu tărie că sunt nevinovat, și să în
torc acele răspunsuri în favoarea mea. Nu’mi vor 
primi condițiunile? lesne îmi leg mărturisirea vinei 
de răspunsurile în doi peri ce-am dat...

— Dă’mi voe să’ți spun că nu'ți înțeleg jocul.
— Ascultă-mă, domnule Lumiedwiei. O iubesc pe 

lulia în așa chip în cât inima mea nu poate suferi 
cu nici un preț să devină fata aceasta soția ori cui 
a fi,—dar mai ales a d-lui Cosmin. Condițiunile ce 
pun d-lor Lemenyi vor fi dar: d-șoara lulia să nu 
se mai mărite ; d-șoara lulia să ia vălul în vre-o ino- 
nastire. Primesc dumnealor dorința mea, voința mea’? 
rămân nevinovatul bănuit, lăsat talentului dumitale 
de apărător iscusit. Numi ]e primesc ? rămân vino
vatul adevărat și alăturea cu mine Arpad complice. 
Ori cum vei califica purtarea mea, ea este și rămâne 
categorică, lămurită, de neîmpăcat...

Se ridică, plin de energie, in 
dominând pe avocat.
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Acesta nu încercă de fel să’l întoarcă de Ia hotă- 
rîrca lui dată și-i zise numai :

— Mă voiu duce la Gordin să le-o comunic.
— Nu’mi trebue de cât cuvântul de onoare al bă

trânului Matias, domnule avocat.
— Iți voiu vesti, ]a întoarcere, rezultatul ciudatei 

misiuni ce’mi încredințezi. Diseară mă așteaptă la 
moșie, diseară le voiu vorbi.

— Voiu aștepta cu nerăbdare rezultatul. Intre în
chisoare și libertate nu aleg...

Avocatul iși luă rămas bun, nemulțumit în atlân- 
cu-i, iar preotul rămase aproape sigur că era să fie 
pe voea lui.

In seara acelei zile Lumiedwici era în sfătuire cu 
bătrânul și cu Arpad.

Când aceștia auziră ciudata condițiune a preotului, 
rămaseră consternați. Tot lulia avea dar să plătiască. 
nenorocita nechibzuință a tatălui ci.

Arpad se ridică palid, tremurând.
— Și adecă de ce am crede numai de cât că, chiar 

în urma scandalului de la Jurați, din care eu voiu 
eși necinstit, lulia nu ar mai putea să ia pe iubitul 
ei? Eu zic că iubirea lor e prea puternică în cât să-i 
poată despărți lapta mea. Le voiu înlesni calea pen
tru viitor, prin sacrificiul vieții mele... Pe când acolo 
se va da pe față vina mea, eu... aci...

De-odată rămase încremenit.
lulia intră, cu fața cu lotul pierită, în cât ai Ii zis 

că luase obrajii unui cadavru. Numai în ochii tăioși 
acunt ca o lamă de oțel, licăria o flacără posomorită.

— Te înșeli tată, începu a vorbi cu glas sigur. 
Intre mine și domnul Cosmin s’a adâncit o prăpastie 
pe care nu o mai pot trece. Iubirea îmi va rămânea 
pentru totdeauna neștirbită, dar intr’o adorațiune de 
departe pe care nu o va pângări nici păcat omenesc, 
nici cuget strein. Pentru acuma, pun mai presus de 
simțimântul meu, care e temperarea și viața mea, o- 
noarea numelui familiei care are încă de trăit după 
mine... Moartea dumitale n’ar folosi la nimic, tată;, 
fapta ar rămânea ce este, desonoarea ar mânji în
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public numele nostru, iar fericirea pentru care vrei să 
te sacrifici nu s’ar'îndeplini...

Iși duse mâna la ochi, ca să-și silească lacrimile a 
se întoarce înapoi și tăcu o clipă.

■—■ lulico... vru să vorbească Arpad.
— Te rog, tată, dă’mi voe să vorbesc eu, acuma. 

Crezi d-ta că iubirea nu poate suferi in viitor din ca
uza unei fapte atât de grave ? Ba da, tată, admițând 
că eu și domnul Cosmin am putea trece peste ea, în 
prezent. Gândește-te insă cine este omul acesta, ce re
prezintă și în ee mediu cu totul nebântuit de patimi, 
"și-a format corpul și sufletul... Sânt sigură că va 
primi să sufere în taină, în chip" demn și să nu ne 
urmeze până unde ne-am coborât noi.., Prin urmare, 
vă rog, domnule avocat, să spuneți părintelui Pără- 
deanu că se poate încrede în cuvântul meu : îi pro
mit să renunț pentru totdeauna la orice legătură lu
mească... De altfel nici nu mai poate fi altă viață 
pentru mine"...

Avocatul se ridică, pentru întâea oară poate cu a- 
devărat atins de una din mizeriile numeroase ce-i în
fățișase îndelungata sa carieră. Ii întinse mâna și-i 
zise mișcat:

— D-șoară... vă admir pentru asemenea renunțare... 
și vă rog să credeți că m’ați înduioșat.

— lulico... luă cuvânt bătrânul, cu glas tremurător, 
abia stăpânindu’și lacrimile. Înainte de a ți-se înde
plini voința... de ce nu lași să ne sfătuim cu d-na 
•Cosmin ?

, — Tată-marc, nu voiu să se spună că cerșim er-
tare; nu voiu să se vadă umilința noastră,, răspunse 
ea cu mândrie... și aci amintiâ pe fiica Lemenyilor de 
odinioară.

— Dar vei suferi, copilă dragă, mai stărui bătrânul...
— Se vede că a suferi e semn că trăești, tată mare... 

Mântuitorul ’și-a dus singur crucea; noi, ca oameni 
de rând, ne o vom duce cu ajutorul bisericii Mântu

itorului...
— Cum? ce vrei să zici? întrebă Arpad.
— Tată, dumneata ai făcut altă dată pregătiri de
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a intra in ordine, nu pentru d-ta ci pentru mine... 
Dar... nu e încă timpul să vorbim cu deamănuntul. 
Va să zică ne-am înțeles, domnule avocat: părintele 
losef va uita de numele tati înaintea juraților...

— II va uita d-șoară... Facă-se voea d-vs.
lulia îl salută cu politețe rece, se închină părinților 

si eși liniștită, mândră, așa cum încă n’o văzuseră ei, 
lăsându-i adânc înrâuriți, eu toiul uimiți de ființa 
nouă ce li-se arăta lulia a fi.

și atât de grea le era situațiunea, după plecarea 
ci, că nu mai putură schimba, multe clipe, nici un 
cuvânt.

Când vorbiră, o făcură doar spre a conduce pe a- 
vocat în camera lui de odihnă.

lulia, cum trecu pragul, se simți șovăind și numai 
cu silință puternică putu sa ajungă în camera ei.

Aci, căzu pe palul ei și izbucni într’un plâns dis
perat, înăbușit, care ar fi înduioșat și pe cel mai ne
simțitor dintre oameni.

Zisese dar rămas bun pentru totdeauna, scumpului 
ei simțimânt, pentru care trăise abea viața unei flori. 
De-acum... doliul speranțelor apuse dintr’odață, peste 
renunțarea la bucuriile lumești ! Nu fusese născută 
pentru ele... O I dacă ar fi trăit biata ei mamă !„. 
Vezi însă tocmai de aceea o perduse, ea ursita să se 
poală împlini. Scurtul timp de mulțumire îi fusese 
numai ispita prin care să-și ingreueze renunțarea, eu 
regrete și cu remușearea de a se fi amăgit... sperând.

Bietul Nieu... cât avea să sufere... și el... și din 
vina ei... Avea să sufere, dar aveas’o Înțeleagă și s’o 
erte... O va uita el oare, mai apoi ? Va putea el oare 
să’și dea inima altei ființi ?.

Un ascuțiș de gelozie o împunse, la ideea aceasta... 
Pe urmă își astâmpără această simțire...

Dacă va crede că va putea fi fericit cu alta, aibă 
parte de fericire, căci o merită...

Ciudată vedere a doua, în anume momente supreme 
ale vieței noastre: i se ivi un chip cunoscut... văzut
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undeva de aproape.., figură foarte drăgălașă, senină, 
ademenitoare.

„Ana Troicea"—murmură deodată, și ca o lumină 
i se făcu înaintea ochilor putința unirii lui Nicu Cos- 
min cu ființa aceasta.

închise ochii, într’un ultim acces de slăbiciune, 
oftă adânc și se sili să nu se mai gândiască la nimic...

Pentru el tot rămânea ceva ; pentru ea luau capăt, 
la Gordin, tinerețea și frumusețea ei.

nu știam? Eram singur alaltă-eri

Rana lui Nicu se închisese; putea acum să ședea 
câte puțin jos din pat, insă slăbiciunea corpului stă
ruia,—și doctorul Rustovici, amintindu’și că era“niedic, 
se ostenia sași explice pentru ce se întâmpla aceasta, 
în fața îngrijirilor ce i se dasc și urma să i se dea.

Ii era teamă să nu fi rămas vătămată vr’o părti
cică a vre-unui organ și caro Inrâuria starea gene
rală pe nesimțite...

De câteva zile nimeni nu mai venise de la Gordin 
și doctorul observa la Nicu oare-care neastâmpăr, care 
ținea câte-va minute, după care urmau repede lân- 
gezire și pierirea feței.

Starea corpului lui avea dări înapoi, ușor de văzut 
de ochi deprinși, și acestea i le aducea starea sufle
tului. Nu vorbia nimic, dar cugeta mult. Creerul lui 
nu era nici odată în odihnă statornică de câteva mi
nute... Cugeta mult, și doctorul observa că resfrân- 
gerea pe chip și’n priviri a gândurilor lui, era tris
tețe, neliniște, aproape descuragiare.

— Ce ai tu, Nicule? îl întrebă la urma urmei. 
Sântem numai noi. Spune’mi, te rog, ca unui frate, 
ce ai?...

Nicu îl privi prietenos.
— De ce-a voit preotul să mă ucidă? zise, cu 

acea adâncime de căutătură care vădește truda minții 
■de a ghici.

Doctorul tresări : ■
— De unde-o știi ?
Nicu zimbi:
— Credeați că
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după amiază. Nu știu cine vorbia de cazul meu, în 
curte, lângă fereastră. Am auzit puțin dar am dedus 
ce urma. Preotul e dat judecății... și afacerea va veni 
la jurați... Asta nu e nimic. Mă chinuește mobilul 
crimei omului acesta eu care n’am schimbat de multe 
ori două, trei cuvinte...

-— Crezi că ți-ar folosi, Nicule, să cunoști mobilul 
acesta ? De ce te-ai turbură, de ce te-ai sili să pă
trunzi lucrul? Mai bine ți-ai impune repaosul, în fo
losul întărirei corpului, de oarc-ce, trebue să’ți spun 
că nu’mi place de fel starea aceasta prea pe loc...

— O ! dragă doctore, numai repaosul nu și'l poate 
impune cel prea mult deprins cu munca... Și apoi, 
în cazul meu, fiind și inima în joc, îți poți închipui 
dacă se face ori nu, să nu mă bat mult cu gându
rile. Eu prevăd o taină... Aștept ceva trist... 'Mi-e 
teama par’că de-o nenorocire...

— A 1 efecte ale prea multului sânge pierdut, dragă 
Nicule...

— Crezi? zise Nicu, cu ironie. Nu te întrebi apoi, 
dragă Cică, pentru ce lulia nu mai vine de eâte-va 
zile? E lucrul acesta de natură să mă liniștească? 
N’ați trimis voi să vedeți ce este ?

Aci era aci. Curtl să-i spună că lulia plecase ? Cum 
să-i arate scrisoarea ce-i adresase ? Fără s’o fi des
făcut cineva, îi bănuiau toți cuprinsul după cele câte
va rânduri care pricinuiseră cea mai adâncă mirare și 
neodihnă :

„Scumpă doamnă Cosmin,
„Ca să fiu silită să plec și fără a’mi lua rămas 

bun de la ființă ce’mi deveniseră tăria vieții mele, iți 
poți închipui că a trebuit s’o fac. Vei avea explica- 
țiunea și’mi vei da dreptate. Ani plecat când a ce
rut-o momentul ; când disperarea de-a trebui să’mi 
fac datoria nu m’a mai lăsat să mă uit la mine și 
la cei ce-am iubit...

„Rămâneți eu bine...
„Dea Dumnezeu să pot fi in viața d-v. umbra no

rului ce trece"... „lulia"
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Maria Cosmin își închipui că nu fusese nici un chip 
să faca pe preot a renunța la denunțarea lui Arpad 
și că fugeau cu toții din fața apropiatei rușini...

Biata copilă... Bietul Nicu! Și inima ei de mamă 
se încărca de durere la ideea suferinții fiului ei...

Ce să-i spună doctorul acum ? Nici nu era cu pu
tință de gândit, să-I încunoștiințeze pe Nicu, de ple
carea familiei Lemenyi... Dar încă să-i fi dat scri
soarea luliei'?

— Vezi că te codești a’mi răspunde, doctore, zise 
Nicu, cu zâmbet trist. Ascultă, dragă Gică, adaose 
eu seriozitate, după o clipă. Nu te teme de slăbiciu
nea corpului. Sufletul ’mi e din acelea ce nu cad nu
mai cât suflă ușor vântul ; și tu știi că nesiguranța 
poate îmbolnăvi, iar aflarea unei vești, cât de rea să 
fie, nu poate doborâ pe cei tari. Spunemi, dar, te rog,, 
ce este, căci este ceva, sânt încredințat.

— Nu e nimic, Nicule. De unde atâta stăruință și 
temere ?

— Eu îți spun, doctore, că este. De ce uiți că văd și 
prin ziduri ? Te asigur că poți auzi orice. lulia e bol
navă greu, fără speranță de scăpare? Ori mă hotă
răsc și plec mâine la Gordin, ori. îmi spui acuma tot. 
Te rog Gică, du-te și comunică mamei voința mea.

Se ținu în salonaș, adevărat consiliu de familie. 
Voința lui Nicu îi înspăimântă pe toți. Dacă cunoaș
terea adevărului il va îmbolnăvi cu totul ?

— Nu știu ce să zic, grăi Rustovici. Omul are u- 
ne-ori atâta putere de împotrivire restriștilor, că ui
mește pe cei mai bine reputați medici din lume.

Nesiguranța poate omorâ pe cei mai resistenți... 
Ea e izvor continuu de neliniște, și suferința din ea 
e mai sleitoare decât suferința marilor dureri, căci a- 
cestea au starea de apoi, ușurarea și reîmputernicirea, 
pe care nesiguranța nu le poate dâ.

— Atunci, să-i spunem, și eu voiu fi solul neno
rocirii... zise Maria cu liniște. Dacă Dumnezeu mi 1 a
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dăruit din pericolul unei crime, mi’l va dărui cu atât 
mai mult din pragul unei dureri sufletești...

Se duse de căută scrisoarea luliei, o strecură la sân 
și intră la Nicu. El tresări când o văzu. Odată cu 
mumă-sa străbătu par’că o suflare ghețoasă, care’l în
fiora de-a lungul corpului.

.Varia se apropia de el cu nespiisa-i drăgălășie de 
priviri și de zâmbet, in care eră întregul ei poem de iu
bire ; îl sărută pe frunte și șezu alăturea luăndu-i o 
mână într’ale ei.

— Sânt mulți ani in urmă, dragă Nicușor, decând 
la Măinești-Plopilor, modestul invățător al comunei 
dar neîntrecutul ca superioritate de caracter, era în 
lupta pentru deșteptarea sătenilor și adânc suferind 
din cauza unei iubiri fără speranță. Și era deja în o 
etate când omul nu mai are mult timp de privit îna
inte. El cu toate acestea s’a biruit pe sine,’și-a alipit 
viața numai de idealul său măreț și a aflat mângâ- 
erea cea mai înălțătoare în opera activității sale.

— N’am mtat aceasta, mamă dragă. Omul de care 
îmi vorbești am fost fericit să-l am tată... răspunse el 
eu înfiorarea venerațiunii.

— Situațiunea aceea vrea Dumnezeu să se repete 
cu fiul, cu oare-cari deosebiri, în adevăr, însă cerând 
fiului aceeași putere de voință și de cumpănită li
niște...

— Julia ’? întrebă Nicu, mai pierit la chip.
— A plecat... și poate nu vă veți mai vedea.
— Dar de ce, mamă ? Ce s’a Întâmplat ?
— Ai tăria să asculți?
— Dacă am avut pe ăceasta de a auzi că a plecat, 

răspunse el, cu glas năbușit... voiu avea pe aceea de 
a alia totul... Iși lăsă capul pe perină și închise pen
tru o clipă ochii...

Maria îi urmăria fie-ee mișcare, cu • grijă si cu 
teamă, silindu-se cu stăruință fără seamăn să nu plângă, 
să nu-și peardă aparența de liniște.

— Ascult, mamă, șopti Nicu.
Ea se plecă asupră-i...

. — Nicule...
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schimbul

El zâmbi trist.
— Nu’ți fie teamă, scumpă mamă...
— Bine, încep. Iubirea ta și a luliei, ’și-a luat a- 

vânt, dragă Nicule intr’o împrejurare ncooscrvată de 
voi. Și era firesc să nu o observați, odată ce pentru 
voi începea o viață nouă, la timpul ei și binecuvân
tată. împrejurarea aceea a fost fatală amorului vostru; 
a determinat-o un simțimânt nesocotit al unui om 
care mai întâi de toate trebuia să fie tatăl, un sim- 
țimânt nepotrivit pentru o femee care rămăsese numai 
muma copiilor ei și pentru toată viața văduva unui 
soț ce nu poate fi uitat...

—■ Cum mamă ? E cu putință ? Arpad Lemenyi a 
cutezat să te iubească, pe dumneata ?

Și se ridică într’o rână, în ochi cu căutături scân- 
teetoare de indignare...

— Nebunul ! murmură apoi... Acum înțeleg tot... 
adaose, lăsându’și iar capul pe pernă.

Muma puse în cunoștință pe Nicu în ce chip îl 
ghicise pe Arpad și cum îi dăduse a înțelege în toate 
ocaziuniie fără-de-legea ce comitea față cu ea; apoi, 
plină de rușine și de demnitate, îi povesti întâmpla
rea din ziua când se dusese să ceară pe lulia.

—Și am crezut, la urmă, dragă Nicule că isbutisem 
a deștepta conștiința acestui om și spiritul datoriei 
lui de tată, în timp ce el rămânea pătimașul gata de 
răzbunare... Dar să ’mi-o fi spus și în schimbul 
vieții tale ’i-aș fi sacrificat ființa mea...

— Nu mamă, zise Nicu, cu putere, ridicându-se 
bine. N’aș fi primit asemenea sacrificiu ; d-ta trebuia 
să rămâi mai presus de ori ce pas care ar fi atins 
cultul d-tale, pentru tata. Mai degrabă ași fi renunțat 
la iubirea mea... precum de altmintrelea mă văd ajuns 
aci fără voe.

— Ai ajuns aci prin durerosul sacrificiu al luliei, 
scumpa și inimoasa copilă!

— A descoperit urâciosul atentat al tatălui ei ?
— L’a descoperit; odată cu descoperirea însă, Ar

pad s’a căit amar și lulia aproape îl ertase. Eu le 
dădusem cuvântul că întâmplarea nu putea să vă des-
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„Dragă Nicule,

„Nu am puterea a’ți spune ce am suferit, nici cum 
îmi e sufletul acum in momentele de a’mi luarămăs 
bun de la dumneata. Iubirea ne-a fost un vis ; amin
tirea va trăi, si ea, cât visul. Să nu învinovățim pe 
nimeni. Fatalitatea își are loviturile pregătite și alege 
pe aceia pe cari vrea să-i umiliaseă și să-i înfrângă, 
fiind-că s’au ridicat în față ei prin înălțime de ca
racter. Și dumneata însă, și eu, vom rămânea ne
clintiți in fața durerii.

„Te voiu iubi totdeauna in adâncul inimii mele, 
• cum iubim viața fără să știm de ce, și voiu iubi viața 
ca să'mi pot aminti cât maiîfldclungat timp de dum-

/O
13 I.

partă. Bată însă că ese la iveală rolul preotului losef... 
Acest servitor falș al altarului, s’a îndrăgostit de 
lulia...

— O 1 Doamne, câte patimi ! câte răutăți!
— Acest preot numai cu numele și cu vestmântul, 

a putut uni ura lui pe tine cu rătăcirea lui Arpad și 
atentatul sa comis... iar din nemernicia lor era să te 
pierd, scump și prețios copil...

Ii încunjurâ gâtul cu brațele și’l sărută cu drag, 
printre lacrimile ee-i înrourară fața de odată. Acum 
numai izbucnia, după atâtea zile de neodihnă și de 
temeri crude.

— Mamă, dragă mamă...
Și rămaseră câte-va clipe strins îmbrățișați, nespus 

de duioasă priveliște a două inimi mai presus de du
rerea de rând. în iubirea lor adâncă.

Ștergându’și lacrimile, îi povesti apoi partea din 
urmă de după dovedirea criminalului.

—• Și iată cum lulia s’a sacrificat, oprind pentru 
totdeauna aci visurile voastre de fericire...

Bată scrisoarea ce ți-a lăsat, o poți acum citi.
Nicu o lua, tremurând; stărui insă asupră’și cu 

tărie ce nu s’ar fi bănuit la starea lui și, scurta scri
soare a Iulie! în care era cel din urmă strigăt al 
inimei sale, o citi cu glas aproape liniștit:
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n’eata, de azi încolo fratele meu. Rămâi cu bine, 
mândria și iubirea familiei dumitale ; rămâi sănătos, 
spre a’ți împlini idealul frumos al vieții dumitale de 
român ; rămâi iubit și scump atâtor mii de suflete ee 
te au mântuire și înălțare...

..lulia"

Nicu, adânc emoționat, eu ochii plini de lacrimi 
sărută scrisoarea, apoi căzu între perne..

— S’a finit visul, în adevăr... murmură el...
Și își perdu cunoștința.

Sala curții cu jurați nu mai Încăpea de’lume. Altă 
dată abia număra câte-va persoane; acum,Z în ziua 
judecării preotului papistaș, întregul oraș ar fi voit 
să fie față, și cu mare anevoință se putu împlini do
rința persoanelor mai cu vază.

Opiniunea tuturora era că preotul avea să fie con
damnat; era generală pornirea în contra acestui om al 
bisericii, vinovat de-a fi încercat să omoare.

împrejurimile gemeau de mulțimea acelora ee nu 
putuseră intra înlăuntru.

Preotul fu îngrozitor de huiduit când fu adus de 
la arest.

Simpatia pentru Nicu Cosmin înfierbânta de sigur, 
și mai mult, resimțimântul mulțimii, pe deoparte,— 
iar pe de altă parte povestirile ziarelor Bucureștene 
și polemica intre unele din ele asupra călugăririi «nci 
românce trecută la catolicism.

In sala curții cu jurați se urma o convorbire a- 
prinsă între doi domni din oraș, în privința aceasta.

Unul ținea in mână un ziar...
■ — Ce se spun aci, zicea acesta, e adevărul curat...

Interesul ascuns al papistașilor iscă luptele cele mai 
teribile,'iar bigotismul credincioșilor le întreține focul. 
Propaganda este în țara noastră de secole^; a căzut, 
iar s’a ridicat, iar a căzut și numai de treizeci do
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smi încoace, și-a luat nasul Ia purtare și caută să se 
înrădăcineze de-al binelea.

— Poate, răspunse cel-l’alt, intru câtva mai domo
lit. Ești bun să’mi spui inai pe larg cum s’a întâm
plat cu d-șoara Prădescu?

— Dragă, Elena Prădescu c de loc din județul nos
tru. Am fost bun'prieten cu tată-său. Dumnezeu să-l 
ierte. După ce a închis el ochii, fata a rămas pe mâna 
rudelor și acestea au dus-o la călugărițele dcla Pitar- 
Moșu din București, fiind-că așa i blestemata demoda 
la boeri și la cei ce vor să o facă pe boarii...

— „Fanfaronadă",—periculoasă însă.
Negreșit că-i așa... Și cum iți spun, d-șoara 

Prădescu intră la Pitar-Moșu. Cum înțeleseră călu
gărițele că fata avea parte de ,o bună avere, ’mi-o 
îmbrobodiră cu mahramă catolicească, așa de bine, 
■că mi-o făcură mai credincioasă decât Papa. Cum se 
făcu fata, majoră,- și asta fu mai acum o lună, două,— 
o puseră de ’și luă averea în stăpânire și cu ea cu 
totul mi-o expediată în nu știu care cuib de al lor 
din Germania ori din Franța. Fratele fetei, ofițer, se 
duse acuma două săptămâni să’și vadă sora. I-se 
spuse c’a fugit... Cum ? unde ? ce fel ? Superioara că : 
hâr! măr! că nu știe... că așa. și pe dincolo... Ofi
țerul o amenință militărește că va face scandal ; su
perioara pune oamenii casei și-l dă afară. Atunci o- 
fițerul se duce la colonel și-i povestește cazul. Don 
colonel ii ordonă să tacă... fiind că s'ar putea întâm
pla să nu fie bine de el... dacă se va auzi lucrul în 
anume cercuri. Ofițerul nu se astâmpără însă : îi era 
dragă sora; îi era și revoltătoare fapta călugărițelor, 
pe care le bănuia de convertirea fetei; deci, se plânse 
■câtorva ziare și acestea începură cercetări, apoi sa 
povestească fapta și să dea pe față toate cazurile, la 
fel, care păreau fapte izolate, care însă dovedeau o 
linie de purtare bine trasă, o sistemă in lupta de con
vertire, visată de atâta amar de ani... De d-șoara 
Prădescu nu se mai știe nimic. Ofițerul ’și-a luat con
cediu mai mare de șase luni,—ceea-ce înseamnă că 
Fau „lucrat“ superiorii, pentru cutezarea lui, și a
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glas...

plecat, zice-se, în Germania—pe unde crede că-i va 
găsi urma fetei... Eaca toată istoria I

— In adevăr, e de îngrijit...
— Este, amice. Căci, să-ți mai spuiu ceva, ca să 

vezi până unde merge vinovăția noastră : in unele . 
scoale românești din Moldova învață școlari de con
fesiune romano-catolică, copii de ai ciangăilor, supuși 
români dar papistași. Ei, crezi că li-s’au învoit a- 
cestor școlari să vie în școala românească, preot, ba 
chiar și cântăreți papistași, spre ale preda religiunea? 
Crezi apoi că mulți din aceștia nici nu vorbesc ro
mânește, așa că predarea și-o fac în altă limbă? A- 
eum, ca potrivire : în școalele de fete, papistășești, 
învață mai numai românce. S’a încercat, — și zic 
vorba aceasta, intenționat,—s’a încercat a se trimite 
în aceste școale preoți români ortodocși, pentru învă
țământul religiunii... Ei, crezi că Direcțiunile școalelor 
au protestat și cestiunea a ajuns până la Roma?

—■ Ce spui, dragă ? Adecă cum vine ? Noi să le în- 
voim ceea ce nu vor să ne învoiască în chiar propria 
noastră țară? zise cu mânie domnul, care mai înainte 
părea dispus a nu lua licrul ca serios.

— Eaca așa 1 Dovadă că propaganda se sprijinește 
pe umeri puternici...

— Hei, de se va lăsa lucrul așa, nu va fi de mi
rare să ne trezim într’o bună dimineață și c’un răsboiu 
civil provocat de papistășimea victorioasă...

— Da cum socotești! Și va fi cel mai crunt răsboiu 
. și cel mai nenorocit...

In jurul acestora se alcătuise cerc de ascultători și 
înrâurirea se vădea iseând și mai cu putere vrăjmășia 
împotriva preotului papistaș...

— Apoi c’a și început să ne omoare de pe-acuma... 
zise unul eu tărie...

— Tăcere, domnilor... Curtea! strigă un
Toți se așezară pe la locuri.
Jurații își făceau aparițiunea.
Primul proces era al preotului Părădeanu.
Când se ivi vinovatul, între doi jandarmi, frea

măt de indignare înfiora sala.
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Căutătura Președintelui impuse tăcere.
După împlinirea formalităților se citi actul de acu

zare, se luă apoi interogatoriul acuzatului și se in
troduseră martorii acuzărei. S S

Afară de frații Todea și de Pavel Trimiraș, se afla 
și o servitoare ce eșise din serviciul familiei Lemenyi.

Aceasta depusese deja înaintea judecătorului și așa 
se întărise acuzarea și eu elementul nou al îndră
gostirii preotului de lulia.

Prin acest nou element se micșora, de sigur, fa
natismul de misionar al preotului și se da uței și răs- 
bunării lui caracter mai omenesc. Din punctul de 
vedere moral acuzarea însă dobândise mai multă 
putere.

Acuzatul negă, - cu o seninătate și cu o putere de cre
dință vrednice de ținut in seamă,—că era nevinovat...

Răspunsese în chipul cum se vedea din depoziți- 
unea lui la instrucțiune, tocmai fiind-că era nevino
vat și fiind-că, înaintea adeveraților lui judecători, 
jurații, avea să aducă toate dovezile nevinovăției lui.

In adevăr, stabili acum alibiul cel mai vrednic de 
credință, in privința timpului petrecut până să în
ceapă oficiul divin la capelă: ca unul ce se pricepea 
și ’n medicină, dase ajutor medical unei femei bol
navă greu de tifos.

Femeea, care se afla aci, fu chemată și mărturisi 
că așa se întâmplase.

Rând pe rând avocatul Lumiedwici, sfărâmă in 
frumoasa lui apărare, toate dovezile rechizitoriului. 
Avu mari avânturi oratorice, dădu meșteșugite lămu
riri in privința tuturor situațiunilor; puse multe su
flete în îndoială arătând că preotul, prin misiunea 
lui, era departe de-a fi ucigaș, departe de-a fi om 
spre a se lăsa unei pasiuni nesocotite. Toată cestiunea 
se reducea la o nenorocită întâmplare de vânătoare 
și, dacă cel ce greșise, nu fusese dovedit, se datoriâ 
chipului greșit în care se pornise cercetarea.

Lumiedwici făcu apologia tânărului Cosmin și a 
vieței familiei Lemenyi, se bucură că asemenea om 
de bine scăpase eu viața și termină în chip splendid
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prin înfățișarea încă odată a caracterului de adevărat 
preot, al presupusului ucigaș, cerând achitarea lui.

Procurorul însă, în o cuvântare strânsă, dădu do
vezilor adunate atâta putere de învinovățire; făcu să 
se vadă atât de lămurit, psicliologicește, starea pre
otului față cu misiunea lui propagandistă și față eu 
iubirea pentru fiica proprietarului, în vorbă de căsă
torie eu tânărul Cosmin,— în cât drama se ivi tutu
rora în toată desfășurarea împrejurărilor ce aduseseră 
crima.

Puterea de adevăr a espunerii lucrurilor avu o în
râurire fără seamăn de adâncă, atât asupra publicu
lui, cât și asupra juraților.

In replică, avocatul apărării ori cât fu de strălucit, 
ori cât înfățișă acuzarea ca o romantizare a unui acci
dent., ori cât reveni asupra dovezilor spre a le spul
bera din nou, silința Iui. simția el însuși că, de data 
asta, nu era să aibă izbândă obicinuită.

Curtea se retrase să delibereze și stătu mult.
In timpul acesta publicul fu intr’o frământare 

nespusă. Abia doi, trei aveau convingerea că preotul 
nu putea fi vinovat; că era o greșală de procedare a 
judecătorilor. Ceilalți credeau în vinovăția lui și aș
teptau verdict de condemnare.

Curtea se întoarse. Acuzatul fu adus iarăși.
Primul jurat răspunse afirmativ la întrebarea dacă 

era preotul vinovat, și pronunța sentința pedepsei la 
zece ani de recluziune. ’’

Preotul o ascultă fără să clipească, în timp ce pu
blicul isbucni în aplauze sgomotoase.

Nicu Cosmin se însănătoșise. Fața lui însă, pri
virile lui insă purtau acum urmele celor mai adânci 
dureri sufletești.

Rămăsese iarăși numai cu mamă-sa și cu Lidia. Ele 
îl înconjurau cu iubirea lor duioasă, tovarășii lui de 
luptă, cu buna lor frăție, cu munca lor fără preget.

In preajmă-le, și Nicu se adâncea, cu mai multă 
pornire încă in studiile și’n orânduirile lui, ca să uite 
suferința. Totuși, în ore de singurătate, chipul lulici
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i sc ivea și dorul s’o revadă îl umplea de jale și de 
descurajare. Ideea că suferea și biata 'copilă, și cine 
știe pe unde, între străini, câei aflase că părăsise 
(ara, era un chin și mai mult pentru el.

Era încredințat eă iubirea aceasta luase capăt și 
totuși îi plăcea s’o viseze*uneori ca in ființă, și-i era 
nespus de dulce să se știe că iubia, și-i era un far
mec viața aceasta in închipuire. lulia era departe și 
nu avea să se mai întoarcă; el totuși o aștepta, in 
acele momente, o vedea în deplina-i frumusețe, li
niștită, și nimic nu se mai împotrivea fericirii lor...

Ajungea atât de departe cu felul acela d’a trăi, că 
dacă intra cineva din ai casei, el zâmbia, ca și cum 
l’ar fi întrerupt pentru scurt timp de la convorbirea 
și de la întrevederea cu ea... Rămânea singur^ și visul 
urma, adese ori printre preocupațiunile lui.

Numai când se ducea in spre Gordin, ca de acolo 
să treacă la noul sat ce începuse a sețînfiripa,'privi
rea i se ducea plină de melancolie la casa albă.cu 
obloanele închise, și realitatea ții sguduia puternic.

In acea locuință era singuratic cu totul, bătrânul 
Lemenyi, care nu primia pe nimeni și nu voia să 
vadă pe nimeni afară de logofătul lui. -«• ,

La lieresteaua, mutată acum pe vale, la eșirea răului 
dinspre munți, se ducea rar.

Ajunsese de necunoscut, adus de umeri, imbătrânit 
cu totul. Numai in ochi îi mai iicăreaijvoința, iar în 
obiceiuri abia mai avea rostul de conducător sever al 
exploatării.

Intre el și Serdincști se intrerupsese ori ce legă
tură... Ce ar fi avut să mai vorbească cu Nieu Cos- 
min ? Pe lulia? Ar fi fost in deșert, mai ales că ne
norocita copilă îl oprise de-a o mai aminti tânărului.

După o cercare zadarnică din partea lui Nieu, ră
masă și ultima, de-a vedea pe bătrân, nu se mai 
dusă pe frumosul drum de odinioară, la casa ce-i 
înfățișase fericirea.

Acum, după atâtea luni, batea aceeași calc...
Dela locuința bătrânului veniâ spre el, poștașul... Se 

■opri să’l aștepte.



Sufletul i 
țelese...

Arpad Lemenyi
decedat ia Dusseldorf 

în etnie de 52 de nni
Riigați-vft pentru el.

se mai ușura, privirea i se limpezi și în-

— Bietul! murmură.... Dar ea, ea oare ce face?... 
In ee stare va fi, între streini, fără tatăl ei, silită a’l 
petrece singură, la locuința clin urmă!..

Dimineața, lulia și Arpad ajunseseră la București, 
iar seara îți luaseră drumul la Dusseldorf..

lulia găsise o scrisoare dela Elena Prâdescu, în 
care-i făcea cunoscut că se afla în o mănăstire la 
mică depărtare de acest oraș, și că luase vălul : era 
mireasa lui Christ.

Atât de dulce bucurie sufletească, atât de senină lini
ște isvorau din povestirea vieții sale de după acest act 
de credință, că lulia nu mai discută cu sine ce avea 
să facă. Viața prietenei sale o va urma și dânsa: 
iubirea ei pentru un om, o va preface in iubire pen
tru acela ce dăruise omenirii pacea și o cale de mântuire.

Arpad nu obiectase nimic, era o umbră numai ee 
trebuia să urmeze corpul ce-o răsfrângea.

Acesta îl salută...
— Am și pentru d-voastră o scrisoare, domnule- 

Cosmin... E din altă țară...
Nicu tresări și îngălbeni, fără curaj să o ceară...
Poștașul căută in geantă și i-o dădu... Era cercuită 

cu negru.
— Tot așa, una ea asta, am dat și boerului bătrân.
Apoi, salută și se depărtă în trapul calului...
Nicu o privi multe clipe, adânc, posomorât, cu fiori 

ghețoși prin tot corpul.
Era veste de moarte... dar cine murise? Ea oare?
Și lacrimile îi paenjeniră ochii...
Dăsă frâu liber calului și acesta porni la pas. Nicu 

desfăcu scrisoarea, încet, cu greu, pierdut pe gânduri 
doborâtoare...



căreea ivire în calea vieții, ii 
amurgii] pe 
sau sclipiri

Revederea celor două prietene fu atât de mângâe- 
toare pentru lulia, că Arpad nu văzu, și el,'altă 
soartă pentru copila pe care o adusese aci prin ne
socotința lui.

Timp de șase luni, trăind în orașul plin de mișcare 
ca și cum s’ar fi aflat într’un deșert, cu gândul nu
mai la lulia, cu câte-o licărire de mulțumire, numai 
când putea s’o vadă, Arpad simțea cum se duce, cum 
se îndreaptă către mormânt.

lulia își începuse noviciatul de un an și bietul 
Arpad nu avu parte s’o vadă luând vălul, să fie față 
la sărbătoarea acelei nunți prin care copila lui se des- 
părția eu totul de înrâuririle lumești.

Intr’o dimineață se deșteptă cu o slăbiciune inai 
vădită și după o oră trecea din viață.

Astfel își luă capăt această existență pătimașă.
lul’a nu’l mai avea ; nu se mai ruga pentru un 

viu, era să se roage de acum pentru sufletul vinovat 
spre a’i dobândi crtarea A Tot Puternicului.

Dar cugetul ei de multe ori călătoria peste plaiuri, 
]a locuința albă în caro suferia un bătrân, fără mân
gâiere și fără speranța de a o revedea, pe ea, iubita 
sufletului.

Pentru altă ființă, a 
fusese un vis, avea amintirea palidă ca 
care n’o poate lumina văpae de lumină 
vesele de răsărit. .

Chipul nespus adorat cu câteva luni în urmă, a- 
junsese în mintea ei o spiritualizare a materiei, ceva 
diafan, asemănat chipului îngerilor din picturile bise
ricii mănăstirii... Și gândiri pioase inâlțâ până la acest 
chip care plutia in zările visurilor ei de seară, în 
chilia cu înfățișare aspră. Nimic omenesc nu-i mai 
turbura simțirea, intr’atât de mult în acest timp scurt, 
înrâurirea religioasă ii curățise întreaga ființă....

Fanatismul Elenei, acum Sora Dorotheea, o putuse 
schimba repede, cu acea stăruitoare silință a misio
narelor ce nu cunosc împotrivire, cu muzica mistică, 
a cuvintelor evangelice, exăitâtoare până la extaz.
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Procesul preotului Părădennu, al căruia recurs in 
Casație fusese primit, se judecase de Curtea cu jurați 

■din Craiova....
Casarea sentinții juraților din Gorj se făcuse pe 

motivul nesuficienței dovezilor de culpabilitate.
Se șoptise că se puseseră mari stăruințe spre a se 

avea acest rezultat, și ca jurații din Dolj să de-a 
sentință de achitare.

Scăpase preotul losef, dar vâlvă se făcuse, și mulți 
ochi începuseră a se deschide asupra cestiunii pro- 
pangandei romano-catolice în țară...

Scăpase preotul losef, insă fără sgomot fusese tri
mis tocmai în Africa de Sud ea să ducă cine știe că
ror triburi sălbatece cuvântul Domnului și credința 
în religiunea cuceritoare cu orice preț.

Nicu Cosmin, își urma drumul la vatra noului sat.
Moșia Statului, Torcenii, fusese împărțită în o sută 

șase zeci loturi de câte cinci hectare.
Din fiecare lot se dedusese câte un pătrar de hectar, 

după Legea Instreinării Bunurilor Statului, așa ca pe 
50 hectare ce întrupau aceste pătrare la un loc, să se 
poată face drumurile satului, școala, biserica, primăria, 
spitalul și locul de islaz al comunei.

După ce cumpărătorilor de loturi, le venise apro
barea, cei mai mulți începuseră clădirea loeuinților 
după planul inginerului, în condițiuni bune de igienă 
și de căsnicie plugărească sistematică.

Până in trei ani dela aprobarea cumpărării, trebuia 
toți să se așeze, altmintrelea, celor ce ar fi întârziat 
peste termen, li s’ar fi luat lotul și \s’ar fi vândut 
altora. L,

Noii cumpărători ‘aveau însă grija] de-a se așeza 
cât mai curând. ț

Nicu se ducea acum să supravegheze'sădireaj pui
lor de pruni, în vederea intemeerei unei l culturi; sis
tematice a prunetului și a altor pomi roditori pentru 
industria uscării poamelor și a fabricațiunei țuicei.

Noul sat începea deja să’și ia ^înfățișarea ce ’i-o 
promitea apropiatul viitor și toți lucrau pe capete,
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cu mullămire și cu spor. Ei singuri își erau mește
ri pentru" lucratul lemnului cu îndemânare. înflo
rituri din ferăstrău și din daltă erau la unii meșteșug 
deosebit și stă mândră podoabă pe la uși, pe la fe
restre, pe la acoperământuri și pe la stâlpii prispelor.

Fiecare casă era așezată așa ca lungul ei să vie 
in curte, în bătaea soarelui și o lăture îngustă, la 
uliță, aripă în care era odaea de sărbători.

După aceasta, tinda, în de-ajuns de largă, cu ușă 
cu fereastră și cu vatră așa orânduită ca tinda să 
servească drept bucătărie pe timp de iarnă și să în
călzească odaea pentru dormit.

Alții mai cu dare de mână, mai aveau încă o odae 
lângă cea de dormit.

Venea apoi celarul, de scânduri, cu temelie bună 
de grinzi și cu blănile foarte bine încheiate.

La jumătatea -curții, in lung, coșarul de porumb, 
grajdul pentru vite și la capăt găinăria.

Intre coșar și grajd, portiță de trecut înapoia lor, 
unde avea să fie aria mică pentru strânsul și putre- 
zitul gunoiului și locul pentru păstrat stogurile cu fâ- 
nață și șirile de-pae.

După locul acesta venea grădina pentru^legume și 
de pomi roditori de pe lângă casă.

Orânduirea, la terminare, avea să aibă înfățișare 
de adevărată căsnicie plugărească.

Pentru ridicarea caselor și pentru cumpărarea de 
vite parte din locuitori ceruseră ajutor dela Creditul 
Agricol,fin chip de Împrumut cu amortizare, așa cum. 
prevede| legea; alții se împrumutaseră de la Casa de 
Economie a Brăhășeștilor, în aceleași condițiuni cala 
Credit.

Și... lucrul mergea ca pe roate. Nicu afla nespusă 
plăcere să stea câteva ore pe zi în mijlocul sătenilor 
la’ lucru, ca să simtă mulțămirea de-a vedea pe fie
ce zi înfiripându-se noul sat care avea să fie pilda 
trainică de rânduială, curăție, rost și hărnicie.

Locul pentru prunet îl alesese așa din loturile fie
căruia, în cât să înfățișeze un tot, o livede de-ajuns
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Se hotărâse, 
ij[ini' i. ,i anmr 
priveghiarea de

de mare, cu despărțituri doară care să însemneze par
tea fiecăruia.

un hectar de fiecare, numai pentru 
prunet, și anume oameni tocmiți răsădeau pomi sub 
priveghiarea de aproape a d-lui Mateiu Bădilă,

Cosmin se uita pe sine in plăcuta grijă de a cerceta 
lucrarea de pe fiecare hectar, a da povețe, a încuraja, 
a repeta pe scurt ce mai spusese asupra folosului viitor 
ca interesul să nu scadă...

Trecea apoi la cei ce se îndeletniceau cu durarea 
locuinților si turna foc viu în zorul lor, înfățișându-lc 
aevea priveliștea fiecărei locuinți gata și a Întregului 
sat ce avea să fie minune intre sate.

Ce mândrie pe ei și ce pilda, pentru atâția alții I
— Nu vedeți că a și început să încolțească în lo

cuitorii cătunului Gordin, dorul de a fi și ei ca dum
neavoastră? Dar sânt streini și nu au drept să facă 
tot așa pe vr’o moșie de a Statului. Vor lua pildă insă 
dela d-voastră și pe cât vor putea, vor face ca aci... 
D-voastră când vă veți așeza de-al binelea, să căutați 
să fiți blânzi cu ei. să le dați povețe, să-i potriviți 
pornirilor d-voastră ca să le placă viața românească 
și să ajangă și ei români cu viața și cu sufletul...

— Apoi s’or face? întrebă unul...
— Negreșit că se vor face. Cum vor vedea că voiți 

să-i înfrățiți cu cuvântul și pentru fapte bune, cu 
d-voastră, aveți să le cădeți cu lipiciu și aveți să-i 
faceți ca d-voastră... •

— Eacă ’i-om înfrăți, domnule Cosmin, că uite, 
așa-i românul: primește și ospătează pe care-o fi.

— Da s’or face și creștini ca noi ? întrebă altul.
— Creștini sânt și ei, fraților, dar eu altă învăță

tură bisericească. Bine este să rămână omul cu cre
dința in cares’a născut. Acuma, firește, când veți avea 
biserică și serviciul Dumnezeesc la timpul-lui, dacă 
unii vor voi să treacă la Biserica noastră, învoit le 
va fi și cu dragoste vor fi primiți. Insă nimeni să 
nu-i silească, fiindcă sila nu lasă cugetul curat, nu-1 
face să se lipească cu inima de ceva.
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XVI

Intr'o dimineață, bătrânul Lemenyi, pe când înce
puse a da frigul, porni la Șerdinești.

Cu surprindere îl primi d-na Cosmin, dureros im
presionată de marea schimbare a întregei lui înfă
țișări...

-— Vă mulțumesc d-nă, pentru călduroasele păreri 
de rău ce ’mi-ați exprimat cu ocaziunea morței fiului 
meu, îneepu bătrânul. Nu v'am răspuns, căci par’că 
nici nu mai trăesc intre oameni, pe lume... D-nuI 
Cosmin nu-i acasă?

S’a dus, d-le Lemenyi, în județul Dolj eu Bădilă. I 
s’a scris că și acolo s’a făcut un bun început de 
propășire și a primit invitațiunea de-a fi față la câteva 
intruniri ale cercurilor culturale Doljene.

— E fericit iubitul nostru tânăr, d-nă, că are un 
ideal folositor neamului. Venisem să-i propun o afa
cere. Moșia Gordinul ’mi-a ajuns o sarcină prea grea... 
Și apoi, pentru cine să mai muncesc? lulica nu mai 
trăeștc decât pentru cultul Dumnezeirii: Arpad s’a 
pierdut... îmi aștept și eu din zi în zi capătul vieții, 
cu liniște în adevăr, dar in amărăciunea singurătății 
apăsătoare... Tot a voit domnul Cosmin să cumpere 
Gordinul. Ar mai ține la aceasta acum ?

— Eu cred că da, d-le Lemenyi...
— T-aș da moșia pe prețul cumpărării, fără să’l 

încarc cu eheltuelile îmbunătățirilor făcute... l-aș trece

’ — D’apoi lasă d-le Cosmin, că silnici nu ne-ai de
prins să fim... grăi unul...

Ascultau și zoriau cu lucrul, vorbeau și nu prege
tau, iar pe chipuri le înfioria bucuria și în suflet dor 
de-a fi mai degrabă cu rostul făcut.

Dela asemenea plimbări, Cosmin se întorcea acasă 
mai întărit: ființa ce lua noua lui idee, îi micșora 
mâhnirea, îl deprindea din ce în ce mai mult eu spe
ranța de-a fi eu totul liniștit in viitor.
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pe urmă și contractul cu Stalul, în privința pădurii, 
dacă aceasta s’ar putea...

— D-le Lemenyi, voiu cumpăra eu moșia spre a fi 
zestre Lidiei, căci am s’o mărit după Bădilă. S’a po
trivit bine propunerea d-tale. căci Bădilă și Lidia vor 
rămânea lângă iubitul lor Nicu.

— Să le dea Dumnezeu noroc,tjd-nă. Când aud că 
pot fi și fericiți, mă mai împac cu omenirea.

■—jț'Când veți voi dar, d-Ie Lemenyi, vom merge la 
Jiu pentru facerea actului.

-— Cât degeurând. d-nă, ca înainte de-a se porni 
timpul rău, să pot fi plecat. lulia dorește ca toată 
averea tatălui ei să o dăruiască ordinului în care trăiește. 
Facă-se voea ei...

— Biata copilă 1
— Doamnă, poate n’ar trebui să mă amestec, cum 

să zic, în o chestiune ca aceasta, dar nu mă pot opri de 
a te sfătui să nu lași prea mult timp pe Nicu sub înrâu
rirea trecutului. Mi s'a făcut drag tânărul... Insoară’l. 
dă-i tovarășă, strânge-i gândurile în jurul unui cămin..

— M’am gândit și eu, domnule Lemenyi, însă... 
poate că e prea curând...

— Nici de cum, doamnă, nici de cum. La etatea 
lui nu-i bine să sufere prea îndelungat; ascultați-mă 
pe mine... Nu .numai de pe urma iubirii se înteme
iază o căsnicie statornică; respectul, stima, simpatia 
îi pot fijchezășie de-a ține cât viața.
•? ■— Nu-i mai puțin adevărat, domnule Lemenyi, că 
trebue să-i las lui hotărârea.

— Hotărârea, da; îndemnul să porniaseă însă dela 
înțelepciunea și dela dragostea dumitale luminată...

— Iți’.mulțămesc, domnule Lemenyi; voiu urma sfa
tului dumitale.

Bătrânul pleca mai ușurat. Să voești altuia binele, 
e hrană pentru suflet ;'să știi că ai făcut celui ce ți-e 
drag, binele,?? măcar cu cuvântul, e o mulțămire în 
care mai poți a’ți mai amorți durerea.

D na Seimeanu își pregătia plecarea la Vuceniilui 
Bădilă, ne știind că el lipsia d’acasă.
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Nieu și Mateiu se duseseră in Dolj pe la Cărbu- 
nești, spre a scurta din drum.

Fără veste dar se pomeni cu Maria Cosmiu și în 
primul moment se temu de vr’o pacoste.

Venirea Măriei era însă pentru cumpărarea (lor- 
dinului.

— Ce vrei, scumpă amică, îi zise Maria și zâmbi 
șiret,—trebue să pregătesc pe India de nuntă...

D-na Seimeanu o strânse în brațe și o săruta.
— Ce are să fie pe Mateiu I Auzi 1 să se ducă el 

în Dolj și să nu mă vestească măcar ! Am să-i rup 
urechile.

— Dacă te-ar auzi Lidia 1
După masă, se ivi Ana...
Când dădu copila cu ochii de Maria, se înroși până 

in albul luminilor și înainta sfioasă către dânsa.
Maria o sărutâ cu drag, și sfatul bătrânului Le- 

menyi ii veni iu gând...
l’oate că Ana fusese ursită fiului ei...,—copila a- 

ceasta nespus de dulce la ivire, ce i se lipise ei de 
suflet de când chiar o cunoscuse 1

l’oate că Nicu, în chip firesc va reveni la credința 
că împreună cu ea avea să fie fericit pe deplin...

In aceeași seară, familia se întregi cu sosirea lui 
Nicu și Mateiu...

Se întorceau plini de bucurie.
Aflaseră în Dolj cinci cercuri culturale, bine închi

puite și altele pe cale de-a se alcătui...
Mișcarea SC întindea liniștit, dar sigur. însuflețirea 

dobândiâ tărâm și alte suflete gata de luptă. Minis
terul Instrucțiunii, din pildele cunoscute, începuse și 
el a întări mișcarea prin disposițiuni circulare care 
erau o consfințire a celor făcute și un început de or
ganizare în toată țara a luptei mântuitoare.

Cosmin le promisese vitejilor învățători să trimită 
conferențiari dela Vadu-Lung, ca în timpul ernei să 
cutreere Doljul și să întindă mișcarea mai cu te- 
meiu.

Și le povestia acum Nieu, in jurul ceainicului șop-
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titor, cele văzute, cele încercate, cele isbutite, ea tot
deauna lăsându-se în umbră, ca totdeauna punând 
înainte puterea de viață a elementului sătenese.

..Patriotismul" își găsise calea adevărată ; puilor de 
vulturi le creșteau aripile și înălțimile aveau să-i vadă 
în curând străbatându-le cu sbor sigur către ursita ce 
de mult Țara și-o aștepta.

— Dar dumneata, dragă amică, i se adresa Anei, 
unde ai ajuns eu străduința?

— Pe urma ce-ai tras, unde să ajung de cât lais- 
bânda deplină? răspunse Ana. cu simplitate. Al doi
lea an al școalei se vestește și mai roditor. Avem 
einzeei și opt de eleve și secțiunea croitoriei s’a în
ceput cu treizeci din elevele anului trecut. Dăm de 
mâncare zilnic la șasezeci de școlari, băeți și fete, din 
clasele primare. Cincisprezece familii alese își au și ele 
copilele în școala casnică. Am schimbat numai o dis- 
pozițiune care am dovedit-o .nepractică : nu mai pri
mim rufărie de-afară pentru spălat și călcat: însă ru- 
făria proprie a elevelor, fiecare și-o spală la școală, 
fiecare fără deosebire, ca să cunoască pentru mai târ-■ 
ziu cum se poate face și spălătura și cât material tre- 
bue pentru anume câtime de rufe... Unele copile se cam 
temeau că’și vor strica mâinile, dar le-am îndepărtat 
ideea aceasta, adause Ana, zâmbind. Ascultare, pri
cepere bine cârmuită, armonie între eleve, sânt acuma 
o regulă firească dela care nimenea nu se abate. Nici 
un spirit de clasă: le-am egalizat în fața rnuncei și 
a nevoilor ce le cere viața de casă.

— Minunată edueațiune, dragă amică zise Cosmin 
cu admirațiune. Munca înnobilează; educațiunea îm
plinește cel mai mare scop al vieții...

Și pânâ târziu noaptea sfătuiră...
Când să se dea odihnei, in camera lor, Mateiu zise 

lui Nicu.
— Vezi tu, frate? Ana ț.i-ar trebui țiepentru viață. 

E femeea care răspunde tuturor aspirațiunilor demne 
ale unui bărbat...

Nicu zâmbi... Un nor de tristețe îi trecu apoi în 
priviri.
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Mateiu văzu.
— Nu te mai gândi la trecut, Nieule, ii zise cu 

dragoste.
— Mă gândesc dacă trebue să mai am un viitor 

de om casnic... ii răspunse el cu ușor oftat...

Clopotul școalei de căsnicie răsună. E întâia che
mare. Elevele grăbesc din pași. Ora 7 jumătate tre
bue să le găsiască pe toate strânse ea până la ora 
opt să se și împartă atribuțiunilc fie-eărui grup pen
tru acea zi.

In adevăr, la ora opt grupurile, sub conducerea 
uneea din fetele din anul al doilea, încep a se îm
prăștia în bună rândueală :

Un grup, la bucătărie unde primesc carnea, pânea 
de la negustorii ce servesc școala, înseamnă câtimea 
primită, aduc zarzavatul din pivniță, parte deja așe
zat, parte din grădină încă, și dupe lista hotărâtă de 
cu seară, încep pregătirea bucatelor.

Felurile sînt puțin variate in cursul săptămânii,— 
iar ale zilei nu trec peste o supă .și o mâncare anume, 
sau o mâncare și o friptură.

Insă chipul in care se prepară e in adevăr deose
bit, — după principiul că -nu interesează prea mult 
ce ți se dă, ci cum ți se dă pregătit." Curăția, can
titatea zarzavatului in proporție cu cantitatea cărnei, 
felul de-a prăji ceapă, de-a mărunți zarzavatul, de-a 
umple bucatele, de-a le scădea, de-a le rumeni, erau 
observate cu cea mai de aproape îngrijire.

Alăturea cu școala se prăjia toată vara la soare 
fără nici un folos, un loc mare viran, —iar pe timp 
de iarnă strângea mormane de neaua în două cu 
gunoîu.

Ana îl inchiriâ și ’l prefăcu in grădină de legume 
pentru preîntâmpinarea nevoilor școalei... In timpu 
verei acesteea avusese intâea recoltă și pe toamnă 
acum aștepta să adune zarzavatul timpului.

De aceea, alt grup de fete trecu în grădină să fie 
față ia desgropatul cartofilor, al sfeclelor, al morco
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vilor și al țelinei, care, după întâia brumă, 'își aveau 
frunzele ofelite, plecate.

Văzuseră semănatul, și îngrijiseră de brazdele lor. 
acum trebuia să vadă și recolta, s’o ia în primire și 
să-i privigheze orânduirea in pivniță după rostul fie
cărui fel.

Patru oameni, tocmiți cu ziua, desgropau și cărau, 
iar fetele așezau.

Varza de toamnă se învelise bine din August și. 
acum arăta că se făcuse bună de tăiat; se uita în 
jind parcă la mișcarea din jurul celor-lalte zarzava
turi cu care trăise în vecinătate și cerea cu glas de 
frunze, uscate în mare parte, să fie și ea înconjurată, 
sărbătorită.

Guliile, cu față vânătă frumoasă, ușor presărate 
de-o pulbere sură, făceau eu ochiul și dinții fetelor 
mai că le-ar fi cercetat, tăria coajei.

Conopidele, mănunchiuri albe înflorite, popor de 
mărunte înfiripări cărnoase strânse și ghemuite unele 
lângă altele, unele în altele, se ridică mândre pe co
toarele lor de un verde închis, acum cu inele ce bat 
în galben, Și galbeueala aceasta este ca o cangrenă, 
căci străbate verdele sănătos, il cuprinde și întărește 
cotorul dându-i din ce in ce încremenire lemnoasă.

Era semn că și ele își așteptau rândul, că le eră 
de odihnă, în pivniță, atârnate de eue cu capul in 
jos, ca liliecii prin peșteri.

Alt grup de fete intră în încăperea largă a spălă
toriei, in care se introdusese schimbări de sistemati
zare a lucrului. Lemnele erau gata, surcelele făcute 
grăroăgioară, rufele numărate și împărțite după cate
gorie, fiecare cu inițialele numelui ale cui erau.

•Cu îndemânare făcură focul, își ajutară să umple 
cele două cazane, își împărțiră rufele și, până să se 
înfierbinte apa, începură a le cerceta care din ele a- 
veau trebuință de țesut, de cârpit, de pus nasturi sau 
alte lipsuri.

Bună-voință, interes, mulțămire liniștită, spirit de 
rânduială, supunere fără părere de rău, la cele ce or
dona conducătoarea.
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Alt grup curăță sala de mâncare ce le va servilor 
și altă încăpere, cantina școlarilor de dinafară; nu
mără farfuriile ce le-a fost date pe seamă și toate 
tacâmurile pe rând, apoi așează mesele și le împli
nesc cu toate trebuincioasele.

Acest grup, după ce va servi pe toate celelalte fete, 
mănâncă singur, in timp ce toate celelalte servesc pe 
școlarii cantinei.

Iar in timpul acesta, elevele din clasă se ocupă cu 
lucrul mărunt, apoi cu scrisul și cu desemnul.

Cursurile le au după amează, ca să poată fi toate 
în clase.

La ora nouă Ana începe inspecțiunea ce ține până 
la unsprezece.

Se interesează la bucătărie foarte de aproape, în
treabă, explică, corigează, gustă bucatele, cercetează 
vasele. Nimic nu-i rămâne scăpat din vedere.

Asemenea la spălătorie și in sala de mâncare, in 
grădiuă când timpul invoeșle lucrul, apoi în clase, de 
la 11—12, ce-a făcut fiecare elevă.'

Odată cu sunarea clopoțelului, lucrul se întrerupe 
și nici o dată cu întâmplarea de-a fi rămas ceva ne
împlinit la ora aceasta.

Puțin, și iată că gălăgia de pe stradă vestește a- 
propierea „cantinarilor", băeți și fete; curtea se um
ple de chipuri vesele, de înfățișări înfometate, ames
tec de staturi diferite, de figuri deosebim, de portin- 
vrâstat...

Trec pragul curții... Gălăgia se face șoaptă. De-i 
timpul bun. se strâng grupuri, se plimbă doi câte 
doi, își spun de pe la școală, băeți și fete intr’o în
frățire voioasă...

De-i timpul urât, umplu încăperea cu mesele în
tinse rânduindu-se pe de marginea ei și ascultând 
zinghimitul tacâmurilor de alături, ceea ce le aduce apa 
la gură și-i face de aruncă priviri desmerdătoare ori 
pline de poftă la bucățile de pane înșiruite printre 
farfuriile albe.

Puțin... și s’audc rugăciunea. Fetele școalei au ter-
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apucă 
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Firea începuse să treacă la viață și dulce să-i fie 
în aer curat și călduț, la zâmbetul plin de tinerețe al 
frunzișului abia eșit din muguri...

E dimineață.
Cele două clopote mici ale capelei devenită acum 

ortodoxă, de la casa proprietății Gordinului, își răs
firă subțirateeele glasuri spre a vesti începutul letur- 
ghiei...

Locuitorii cătunului, și parte din ai noului sat, 
umplu bisericuța foarte plăcut potrivită cultului or
todox, proaspăt zugrăvită, aproape cu măestrie, încă 
din toamna trecută, pe la capăt.

Un preot tânăr, abia hirotonit pentru această bise- 
serică particulară, oficiază, și corul, alcătuit din cinci
sprezece inși luați dintre cântăreții de la Brăhășești,.

minat. Un fâșiit vestește ridicarea și iată-le ivindu-se 
și începând să înșiruiască pe cantinari.

In curând se simte plăcutul miros al bucatelor ce’l 
aduc câteva și ochii tuturora sclipesc, mânile apucă 
șervetele, furculițile și, la cei servili întâi, să uită cu 
jind cei ce așteaptă să fie serviți...

„ț)-șoara“,—cum zic toți Anei,—se ivește, și e ca 
o lumină care polcește pofta lor viguroasă do mân
care și-i face să păzească buna-cuviință de-a nu mânca 
lacom și de-a nu să pica.

După ce și „eantinarii" au terminat, cele trei pro
fesoare să strâng și ele să mănânce.

Rar Ana se duce acasă de prânz și atunci supra
veghează una din celelalte două profesoare.

Adese ori mame de-ale fetelor vin să fie față pe 
timpul acesta al mesei și le face plăc’ere ordinea în 
întreaga priveliște plină de interes.

Câte bine-euvântări, câte laude, câtă mulțămire, și 
toate să resfrâng asupra inițiatoarei neobosite, ca niște 
raze ce-i alcătuesc cunună, ca niște adieri parfu
mate ce-i imprimăverează sufletul.
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dau serviciului mândrețe sărbătorească cu glasurile lor 
armonioase, tinere și bine deprinse cu muzica.

De-odată se face mișcare printre credincioși : o 
foarte drăgălașă nevestică, cu port sătenese de-o fru
musețe deosebită, se ivește, urmată de un voinic chi- 
pos a căruia mustață râde ușor când se pleacă locui
torilor în trecerea la locul lui.

Mai rar așa păreche potrivită de tineri căsătoriți, 
și mai rar însă așa proprietari lipsiți decât de mică 
fudulie, cu sufletul printre oamenii moșiei, cu auzul 
ușurel la cea mai mică nevoe, cu timpul măsurat mai 
numai pentru povățuit, dulci la graiu, harnici la faptă, 
buni ca bunătatea, îndrăgostiți unul do altul ca lu
mina de lumină, semănând numai zâmbete înaintea 
lor și lăsând pe urmă-le numai și numai mulțumire.

Lidia și Mateiu Bădilă, căsătoriți din Noembrie și 
așezați în casa redevenită românească, odată cu luna 
lor de miere, își urmează visul trăit al iubirii lor pe 
deplin fericiți.

Străinii cătunului au început a nu mai fi străini în 
fața unei asemenea pilde de armonie, înduioșați că 
nîci o deosebire nu-i despărția, din partea tinerilor, 
de locuitorii pământului; dându-le aceeași dragoste 
ca și pământenii, porniți și ei să nu mai socotească 
pe aceștia ca vrăjmași.

De aceea și ei vin la biserică, doritori de a se rugă 
lui Dumnezeu și ’n acest locaș, ale căruia oficiări 
erau streine datinei lor religioase; și vin numai de 
dragul domnilor lor ce le sunt providență.

Tinerii ascultă serviciul divin cu pioasă cuviință și 
pilda aceasta înrâurește pe cei de față. Preotul apoi 
ține obicinuita predică de duminecă, in chip stân
găcia încă, nedesbărat încă de forma puțin cam pre
tențioasă a espunerii lucrurilor, dar cu căldura, do
vedind că ’și pricepe menirea.

La eșirea din lăcașul Domnului toți poartă pe chip 
mulțumirea sufletească de-a se înțelege pe ei înșiși 
că au devenit mai buni, cu încă o zi, la viața lor, 
de folositoare învățătură și de curată credință.

Pe când se întorc pe la locuințile lor, toate prefă-
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cute acum și vădind bună căsnicia tuturor, — o tră
sură intră pe drumul ce duce „la castcl“,—nume ce 
a rămas de la foștii proprietari Lemenyi.

Cu repede mișcare de dragoste toți iși ridică pă
lăriile: era Nicu Cosmin, însoțit de un necunoscut. 
Trăsura se opri.

— Sănătoși, fraților? ii întrebă Cosmin.
— Sănătoși, laudă Domnului... Dar dumneavoastră î
— Și noi, fraților... Am venit cu dumnealui ca de 

aci să ne ducem în sâtul-nou să plănuim clădirea 
sfintei biserici...

— Să v’ajute Dumnezeu...
Trăsura porni, petrecută de privirile vesele ale să

tenilor.
Când se opri la scară, Lidia se ivi intru întâmpi

narea frățiorului și-i anină după grumazi salba bra
țelor ei.

— Binc-ai venit Nicule... Bună ziua domnule...
— Roșiescu... se înfățișă domnul...
— Fiți bine-venit... Ce face mama'?
— Bine, Lidico. Va veni dupe amează să te vadă... 

Mateiu e-aeasă?
— Da. Se pregătește de plecat în inspecțiunea cen

trelor. Eată-1...
Mateiu se ivi eu râsul pe buze.
— Hai cu noi în satul-nou, Mateiu. Domnul Koșiescu 

e întreprinzător de lucrări și a venit, recomandat de 
un amic al nostru, ca să ia in întreprindere clădirea 
bisericei...

— Merg. Nu mai intrați în casă'?
— Nu, dragă Mateiu. La întoarcere, da, ea să prân

zim la voi...
— Auzi Lidieo ?
— Aud eu plăcere... Numai s’ar putea întâmpla să 

n’aveți ce mânca... râse Lidia.
— Tot sântem in post... zise Roșiescu... ne vom 

mulțumi și cu cuvintul lui Dumnezeu...
Dupe' câteva momente plecară.
—■ Domnule Roșieseu, începu vorba Nicu, îmi dau 

seama acum că nu ’mi sunteți cu totul necunoscut...
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*) Trlbu.mil Popor, lui.

Mai mult numele, decât figura d-v., îmi amintește că 
v’am mai văzut.,.

— Și nu greșiți, domnule Cosmin... M'ați văzut 
la familia Pâeleanu și am fost și Ia Vadu-Lung, pe 
când trăia domnul Victor Cosmin.

— A! stați. . Erați cumnat cu Pâeleanu, pe timpul 
acela.

— Da, un timp foarte trist pentru mine, răspunse 
el eu accent ce vădea ură...

Roșicseu, in adevăr, stătuse câțiva ani, uitat, la 
moșia lui Anastasopolu, care i luase pe Georgina, fosta 
nevastă.

Primise locul acela de administrator al moșiei, și 
fiindcă nu avea in cotro, căci fusese lăsat fără mij
loace de traiu, și ca să mai poată vedea pe Georgina 
pe care o ura, iubind-o încă.

Erâ un chin pentru sufletul lui starea lui umilită 
și faptul că femeea care fusese soția lui erâ acum a 
altuia, dar erâ și o plăcere eă o întâlnia une-ori, și 
că cel puțin ea se purtă față cu el, prietenoasă.

Totuși, pe lângă iubirea ce tot îl fierbea, hrănia și 
un cuget ascuns dc răsbunare pe dânsa, care ’l dis- 
prețuise odată și eare-i dăduse acest loc, numai ca să 
nu dea pe față amestecul fratelui ei Pâeleanu, in 
drama morții lui Voran și a soției lui. *)

In contra lui Pâeleanu hrănia iarăși un simțimint 
puternic de ură și de răsbunare și in cuget i se înfip
sese credința că ’și va mulțămi cândva setea aceasta.

Ca să ajungă aci trebuia insă cu orice preț să’și 
facă o pozițiune, care, să-i asigure independența, să’l 
urce in rândul oamenilor cu stare, să-i creeze o vază 
oare-eare.

Și cum ar fi putut inplini asemenea lucru, dacă 
nu exploatând pe Anastasopolu așa, în cât acesta să 
nu simtă, iar el să iasă bun de câte va sutișoare de, 
mii de lei ?

Cu răbdare, cu prudență, cu muncă, dobândi încre-

Trlbu.mil
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derea moșierului ce se ocupa numai cu politica acum, 
și, ce e drept, într’o bună dimineață, când iși socoti 
agonisirea, văzu cu mulțăinirc că eră pe pragul is- 
bândei.

Moșia, foarte mare, da și proprietarului ce i se cu- 
venia, da insă și administratorului o parte ce s ar fi 
cuvenit tot celui-l’alt. Pe urmă sătenii, sărmanii, în
căpuți pe mâna lui Roșieseu, îi vindeau tot produsul 
lor aproape pe nimic, pentru sumele neînsemnate ce 
luau cu împrumut de la el.

O sfoară de moșie întâia, pe urmă alta mai întinsă 
intră în activitatea lui clnvernisitoare și numai pentru 
el, și așa, putu într'o zi să’și ia rămas bun de la 
Anastasopohi, surprins.

Vorba românului, Roșieseu, își legase măgarul la 
gard, acum ; eră in posesiunea rotundei averi de ju
mătate de milion.

Se așeză in Capitală, se Întovărăși c’un arhitect 
protegiat de politica zilei și începu întreprinderi de 
clădiri de școale, de biserici, de case, împărțindu-se 
pretutindeni in bucăți și adunând foloase sigure cu 
scăderi mari sub deviz, dar cu material prost de exe- 
cuțiune. Recepțiunile treceau cu vederea relele aco
perite de-o înfățișare ce lua ochii, și tovarășii rămâ
neau cu roadele acestui fel de hoție.

Roșieseu se Înscrisese la club, făcea pe filantropul, 
pe protectorul artelor, cu sacrificiul cător-va mii de 
lei aruncați așa în cât să facă sgomot, și dobândia 
pe zi ce mergea însemnătatea ce se dă cu ușurință tu
turor aparențelor.

Pâcleanu, singurul nu se mlădia să se uite in chip 
măgulitor la fostul lui cumnat, la omul pe care’l 
umilise.

Roșieseu, departe de-a se arăta atins, aduse lucru
rile așa, că alții, amici politici ai ministrului, îi im
putară atitudinea față c’un om de bine ca Roșieseu.

Când Pâcleanu își împlini visul, de-a trece în fine 
la Interne, stârni atâta nemulțămirc în multe suflete 
ambițioase, că Roșieseu judecă momentul venit să în
ceapă pe ascuns „campania" încontra omului ce ura...



•I7o

Ori cât do ocupat, își dăduse osteneala să răscolia- 
scă în trecutul ministrului și să adune dovezi că- 
Pâcleanu, in prima dată când venise ministru, făp
tuise oare-care „gheșefturi“.

Știa bine că nu el profitase, ci evreul Ghelerteanur 
pe care'l avusese redactor la ..Viitorul'1 și secretar al 
lui.

Acesta chiar îl și pusese pe urma acelor făptuiri: 
acesta devenise acum samsarul care-i da în mâna lui 
Roșiescu. multe afaceri bănoase, acesta eră acum vrăj
mașul ministrului, de când îl gonise căci mâncase un 
fond a! ziarului.

Dar Ghelerteanu eră la adăpost de orice bănuire 
și dovezile puse la lumină, cu oare care meșteșug, erau 
de-ajuns să turbure pacea ministrului și să ajungă 
arme în contra lui, in mâna celor c-c-i păziau sâmbetele.

Roșiescu dar putu să adune in juru-i pe vrăjmașii 
lui Pâcleanu, să le arate calea de-a’l lovi și poate că 
aveau să isbutiască a l răsturna de la putere, a-i ză
dărnici visurile ce începuse să aibă de-a deveni Pre
ședinte de consiliu.

DupO mai multe întruniri ale acestor vrăjmași, se 
luă hotărârea ca unii să înceapă să-l hărțuiască la 
Cameră și alții în Senat, cu ocaziunea discuțiunei 
noului lui proect de lege a organizării Administra- 
țiunii județelor, și apoi să bată toba in privința ne- 
corectitudinilor lui ca fost ministru de Lucrări Publice.

Totodată hotărâră și aparițiunea unui ziar ..Tribuna 
Publică', in care atacurile dela Cameră și Senat să 
aibă ecou și în care să se publice, la momentul po
trivit, dovezile doborâtoare.

Roșiescu se gândise să învie și ..drama \ oran“ 
cum ii zicea el, intrând astfel în viața privată a mi
nistrului.

Dar fu sfătuit să lase aceasta, căci faptul era vechiu 
acum și dovezile materiale lipseau.

Negreșit că renunță atunci la pasul acesta, dar m 
sufletul lui ardea să afle cât mai multe lucruri in sar
cina vrăjmășitului, ca ura să-i fie cât mai pe deplin 
mulțumită.
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Anastasopol veni prefect de poliție al Capitalei, de 
unde fusese până atunci prefect al județului Prahova.

Georgina se așeză dar in frumoasa ei locuință, și 
începu a da serate și a primi „eu zi fixă" familiile 
cele mai distinse ale partidului, pe bărbații cei mai 
de seamă din ..elita" socială.

Roșieseu făcu ee făcu și i se prezintă fără sfioșie.
O surprinse mult, pozițiunea lui și — reacțiune ciu

dată,—incepu să-1 priviască cu oarecare interes, odată 
ce-i înfățișa o putere acum cu spiritul de întreprin
dere ce-i lipsise odinioară.

Roșieseu simți reacț.iunea aceasta și văzu începutul 
răzbunării lui și in contra ei, ca foarte apropiat.

Primit cu prietenie, nu lipsi niciodată, când era in 
Capitală, dela reeepțiunile ei, și putu să-i surprindă 
curând, taina înclinării pentru un ziarist cu reputa- 
țiune de om de spirit și cuceritor de neîmpotrivit.

Era ca o amintire preseinne a primului ei amor cu 
ziaristul poet Dorian, dela care o luase el și pe care 
acesta i-o reluase apoi, înainte de a deveni doamna 
Anastasopol.

Planul lui era să hotărască la Georgina o apropiere 
de el, ca să provoace gelozia ziaristului ce o iubea 
in adevăr, și din ciocnirea aceasta să iasă răzbunarea 
lui, închipuindu-și că Anastasopol nu i-ar fi ertat 
Georginei Îndoita necredință.

Ce e drept, Georgina se arăta din ce in ce mânată 
către Roșieseu.

Era un capriciu legătura ei cu ziaristul și capriciu, 
mai pipărat intru câtva, îi devenia dorința aceasta de 
a se întoarce la fostul ei bărbat, ațâțată de curiozi
tatea și de nedumerirea că atunci fusese prost și acum 
era altul cu totul deosebit.

Sigură de starea ei, sigură de imbătrânitul Anas
tasopol, înconjurată, măgulită, mulțumită de conside- 
rațiunea ce i se da, de reputațiunea de onestitate ce 
se acreditase in societate, iși permitea cu seninătate 
asemenea capriciuri ascunse, căci voia să trăiască așa 
cum înțelegea ea viața.

Tocmai când se pregătia Roșieseu să se ducă la



477

Gorj, cu recomandațiunea prefectului Zădăriceanu pe 
care-1 întâlnise în București, la club,—isbucnî întâia 
lovitură în contra lui Pâcleanu, producând surprindere, 
neîncredere, dar și începuturi de bănuire.

Pâcleanu rămase încremenit în fața unei asemenea 
cutezări și porni numai decât să apuce firul loviturii.

Vrăjmășia impotrivă-i era bine organizată însă, și 
dacă îi dădu de urmă, nu putii isbuti să ajungă la 
nici o împăcare.

In trei zile se așternură toate dovezile și sgomo- 
tul se făcu asurzitor; interpelări amenințătoare, se 
vestiră la' Cameră și in Senat...

Roșiescu, sufletul vrăjmașilor lui, era departe în 
acele momente, dar mâna i se simția și lovitura cădea 
la mir.

Ministrul se apără cât putu, arătă cu clocuență că 
buna lui credință fusese surprinsă, dar influența lui 
scăzu în chip surprinzător și înti’un consiliu de mi
niștri fu somat să se retragă.

Atunci descoperi că, afară de doi, toți colegii erau 
în contra lui. Președintele consiliului nu putu ori nu 
voi să-l acopere cu autoritatea lui și in cele de pe 
urmă, mâhnit, rănit, primi ca peste o lună, două să 
ia congediu de două trei luni, spre a masca retragerea 
prea crudă pentru el, deodată.

Vrăjmașii triumfau... Trecerea lui în partid își trăise 
traiul. Furtuna politică îi înghiția corabia.

Trecutul, in care ne-atn făcut vi novați de câte ceva 
oricât l’am uita, nu ne uită el, pe noi.

Și în adevăr că Pâcleanu se făcuse vinovat de prea 
multa siguranță de sine, a îngâmfatului: în loc să-și 
alipiască cel puțin prin interes, pe aceia pe care se 
ridicase, când fu puternic îi ținu în lături, socotind 
că a tot puternicia lui purcedea numai dela el; îi 
înrâuri cu autoritatea lui, în loc de a’i înrâuri cu po
liteța și cu prietenia; răni amorul propriu al multora 
prin desconsiderări; nu știu.Jntr’un cuvânt, de cât 
să amăgească eu promisiunile, să amețească cu vorba 
strălucită, să nu facă niniănnia însă nici o îndatorire.

Această purtare ii înstrăinase repede simpatiile. Nu
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mai avea nici un Voran, care într’adcvăr Jl socotise 
oin de ideal, luptător încălzit de dragostea de țară... 
fiindcă astfel fusese el.

Maleriuliști, mișcați de interesele lor personale, 
ministrul nu le făcea pe plac: ei se depărtau de el; 
îi trata eu indiferență sau de sus,—îi devenea vrăj
mași; se intăria sau părea că se întărește din ce in 
ce în partid, trebuia să-i dea în cap, să’l răzbune, să-i 
dovedească realitatea că putea fi puternic prin voința 
partizanilor, că fără ei însemna un simplu gradat al 
partidului cu oarecare talent, dar nu numai de cât cu 
calități de om de Stat.

In adevăr; acum putu să vadă Pâcleanu, cu ochii 
’bberi ai celui ce începe să poată a se judeca pe sine 
că pornise pe calea politică întocmai ca un îmblân
zitor de fiare, se așezase în cetate însă ca un cuce
ritor care crede numai în sabie și... greșise.

Avu o tristă și enervătoare noapte după ședința 
consiliului în care se văzuse condemnat... nu pentru 
necinste, căci toți erau convinși că numai patronase 
fără știre, abuzurile ce i-se aruncau in spate, con
demnat însă, fiindcă voise a domni... singur.

I-se plătia polița de când, tot într’un consiliu de 
miniștri, i-se dăduse un avertisment și el repurtase 
isbândă, înfruntâudu-1 și rămânând stăpân pe situa- 
ațiunea cc'și crease.

Nu știa, ori nu-i venea să creadă atunci că situa- 
țiunile în politică se țin cu foarte mare greutate, în
tr’un câmp pe care aleargă prea mulți suspinători 
după miragiul puterei...

Numai avea acum pe d-na Amărășteanu, amica ce-i 
netezia calea cu prevederile geniului ei de femee.

Era o forță, se recunoștea, însă cu lipsuri și cel 
puțin putea să-și le vază acum... de și târziu.

Curajul i-se întoarse iarăși după câteva ore, va 
pleca din minister, în curând, bătut dar nu învins, 
înlăturat dar nu doborât; se va folosi de această îm
prejurare, ca de o lecțiune a unui bun profesor și va 
schimba tactica: viitorul era tot al lui.
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Georgina și-i

Koșiescu după cc vizită Jocul pc care avea să se ri
dice viitoarea biserică, se învoi cu Cosmin pe prețui de 
120,000 lei fără pictură, felicită pe Nieu și pe d-na 
Cosmin pentru sentimentele lor creștinești, odată ce 
el și mumă-sa ridicau biserica eu ale lor mijloace, și 
se întoarse la București...

Bucurie cum de mulți ani nu avusese in suflet, îi 
aduse vestea cc ’i-o împărtășiră amicii politici pentru 
isbânda lor și pentru umilirea vrăjmașului lor...

Și iată cum buturugi mici pc care nu le vedem in 
calc, dar de care ni s’au lovit pașii cândva, răsar de 
odată și ne fac să ne împiedecăm și să suferim că
deri ce ne pricinuese rele prea vătămătoare.

Fără Koșiescu, vrăjmașii ministrului poate că s’ar 
fi străduit în deșert, sau cel mult ar fi isbutit să-i 
micșoreze întru câtva influența în partid, insă să nu-1 
doboare de odată.

Firește că organele partidului apărarăpe ministru; 
firește că opoziția făcu sgomot asupra neunirii în par
tidul guvernamental ; firește că, pe față, ceilalți mi
niștri îl susținură înaintea majorităților.

Proeetul de reformă insă, al administrațiunii, ră
mase in cartoane și Pâcleanu începu a se pregăti de 
eoțicediu pentru căutarea sănătății...

In timpul acesta Koșiescu își urmărea cu stăruință 
cealaltă răzbunare.

Intr’o zi, prin Maiu, ziaristul iubit de Georgina, 
prinse de veste unei întâlniri a ei cu Koșiescu, in 
o vilă de plăceri dela șosea.

Gelozia lui izbucni; un pamflet plin de spirit sati
ric, foarte mușcător, apăru în alt ziar de cât „Viitorul", 
atât de străvăzător, în cât Anastasopolu căutâ pe au
tor și ajunse până la el.

Fu mare scandalul, căci întrebuință puterea lui de 
Prefect al Poliției și aduse pe ziarist de’l bătu în be
ciurile poliției...

Acosta spuse atunci adevărul și, Anastasopolu, în
furiat peste măsură, se purtă grosolan cu Georgina și-i 
arătă poarta...

Koșiescu plecase deja la clădirea bisericii, ca să
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ocolească ori ce pericol și să lase po vrăjmășiți a-și 
orândui socotelile după voință, "i

Prefectul nu putu da de el. Scandalul il făcu să 
demisioneze și să plece la moșie, după ce înainta tri
bunalului cererea de divorț în contra soției lui...

Georgina rămânea cu ee-i constituise zestre Anas- 
tasopolu și cu ce mai putuse economisi, puțin însă 
față eu gustul ce dobândise pentru lux, necăjită rău 
că se depărta de societatea aleasă cu care se obici- 
nuise.

Amândoi, Clement Pâcleanu și sora lui, căzuți fie
care din felul său de putere, se apropiară unul de 
altul și se înfrățiră pentru întâia oară, întinzăndu’și 
mâna în vederea viitorului.

Ea, cea dintâi, își dădu seama că întâmplarea nu 
fusese naturală și găsi firul care o duse până la Ro- 
șiescu; apoi, apropiând» împrejurările, convinse pe 
Clement că erau amândoi victimele acelui vierme, în
grășat acum, care se răzbunase Împotriva lor pentru 
trecut.

Din cercetări, aflară in adevăr că lucrul era așa, 
, iar Georgina își jură, la rându-i, să nu’l erte.

Hotărâtă să nu se înfățișeze de fel la tribunal, Geor
gina. de ocamdată lasă uitării aparente pe Roșiescu 
și însoți pe fratele ei în streinătate.

Un singur regret îl agita acum pe Clement: des
părțirea de soția lui, adecă lipsa de mijloace bănești 
destule. El nu știuse să adune ea Georgina.

O singură tristețe i se lăsa pe suflet, în timpul că; 
lătoriei: amintirea de lulia Lemenyi pe care n’o mai 
întâlnise și care i-ar fi prins nemăsurat de bine.

Frumusețea ei îi dăduse pentru intâea oară simți- 
mântul mai pronunțat al iubirii; averea ei i-ar fi luat 
grijile și l’ar fi întărit în lupta pe terâmul politicei. 
Cum se întorc lucrurile în nestatornicia acestei lumi I 
ii veni să cugete, cu melancolie 1...
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XVIII

Era pe la capătul toamnei acestui an.
împrejurimile orașului Duseldorf începeau să. se în- 

vrâsteze cu colorile, ruginii și galbene, ale frunzișu
lui Înfiorat de prevestirile iernei...

In grădina marei monastiri a Carmelitclor, picurau 
de câteva zile frunzele îngălbenite și ramurile golașe 
luau înfățișare tristă printre cele ce așteptau ace
eași soartă.

In o chilie cu zidurile albe, rece cuprins de viață 
aspră, un Christ pe crucea neagră de abanos, de-asu- 
pra unui iconostas de lemn negru, da încăporci în
fățișarea unei tinde de criptă.

Un pat simplu de lemn, acoperit cu pânzărie albă 
ordinară, o masă și două scaune de rând, și un dulap 
mic într’un părete, împliniau asprimea locașului.

Nimic desmierdător privirilor, nimic să te facă a’ți 
fi la îndemână. Nu părea locaș de reculegere, de a- 
linare, în care și fizicul omenesc să-și aibă partea de 
plăcută odihnă; părea mai mult un loc de căință, 
de tortură a ființii omenești, de cumplită abținere.

O călugăriță părea că doarme, in patul acela sim
plu, cu chipul de-o albeață străvezie bătând în gal
ben, părând numai pielea întinsă pe oase. Mâinile ’și 
le ține împreunate de-asupra acoperitoarei de lână 
cafenie care-i vine până la mijlocul pieptului,—mâini 
slabe ale carora Incheeturi le poți număra, ale cărora 
vine le vezi cum se ramifică..., subțiri și vinete.

De sub obicinuita broboadă albă călugărească, ese 
un val de păr negru care se împrăștie pe amândoui 
umerii, — păr splendid, cu luciri albăstrii, —- contrast 
violent cu fața pierită și cu albeața ce’l înconjoară.

Pe un scăunel cu trei picioare, la căpătâiul patu
lui, stă aproape nemișcată, o călugăriță blondă, cu 
ochi de un albastru deschis, reci la căutătură, cu fața 
de îndelung postitoare și înțărcată de orice plăceri o- 
menești, foarte tânără însă nemai ținându-și in seamă

31



482

priviri îi

etatea. Tot așa nici îngerii nu și-o mai socotesc; ei 
însă ne sânt zugrăviți cu tonurile calde și pline de 
viață ale frumuseții și tinereții, neperitoare.

Câteva clopote de diferite mărimi și cu glasuri deo
sebite încep a suna și a sgudui spațiul cuprins între 
ziduri înalte...

Călugărița de pe scaun se ridică și’și face semnul • 
crucii! cea culcată deschide ochii, de un albastru în
chis, ca safirul, melancolici, a căror privire vădia durere 
și resemnațiune, și întrebă cu glas apăsat de cine 
știe ce suferință a corpului:

— Trag clopotele, soră Dorotheo ?
— Da, soră Friedegundo... B serviciul de amează...
— Du-te, soră Dorotheo... Pot rămânea și singură...
Sora Dorothea se apropia și se pleca puțin asupra 

Friedegundei, chipul i se mai îndulci, în priviri îi 
alunecă o rază de compătimitoare iubire...

— Dragă Friedegundo ! Cât trebue să suferi...
— Nu, nu mai suf'er, Dorotheo... Din contra, simt 

o ușurare, o pace nespusă... Poate că Dumnezeu s’a 
indurat a’mi dărui uitarea... Du-te, Dorotheo... și 
roagă-te și pentru mine...

Dorothea o săruta pe obrazul rece și uscat ca o 
foae de hărtie par’că, apoi făcând semnul crucii pe 
peptul amicei sale, eși, intorcându-sc din prag să o 
mai priviască odată.

Friedegundâ,—lulia de alta dată,— plimbă de câte va 
ori ochii prin încăperea in care plânsese pe ascuns, 
ore întregi, până să se deprindă cu ideea renunțării 
supreme, iși mișcă eu greutate brațele care nu mai 
aveăti nici o mlădiere, și se simți aproape înlemnită. 
Viața, părăsind marginile, se strânsese ptu’că între 
beregata și capul pieptului cu slabă răsullâtură la 
inima ce abia tâcâia. ca un ornic aproape de-a sta.

Înțelese eă nu mai avea mult.
De la începutul primăverii semnele ftiziei se ară

taseră. și boala înaintase cu pași repezi. Medicul in- 
stituțimiii propusese mutarea sorei intr’un sanatoriu, 
dar c-ă se Împotrivise, lăs’undu-se numai in paza Dom-
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a puterilor care ves

elim i-șe duce parte din ființă,

nuiui, ceea ee se potrivia cu tainica voe de-a intra 
mai curând în împărăția sa.

Nici chiar bătrânul Lemenyi nu o putuse îndupleca, 
și, împovărat de etate, aștepta cu teamă și cu durere 
pierderea și a acestei singure ființ.i ce’l mai lega de 
existență...

Ce blestem pe neamul lui I... Și tocmai acum i'și 
imputa anume rătăciri din tinerețe, care fuseseră.de 
sigur cauza depărtată a întâmplărilor de acum.

Merită dar ca el să supraviețuiască tuturora din 
neam și sa bea până la drojdii paharul suferinții, in 
pustiul cel mai de groază ai bătrâneții și al străină
tății.

De-o septcmâml Friedegunda—lulia, nu mai pără
sise patul, ajunsă de-acea sleire ----------
teșle ultimul stadiu al vieții.

Pe fie-eare zi sfinția 
rămânându-i acoperemântul pământesc din ee în ce 
răcit și lipsit de mlădiere.

In această zi, de dimineață încă, răsuflarea i se 
făcuse grea,—iar viața' i-se retrăsese aproape cu totul 
de la brâu in jos.

Dar în timpul acesta, ercerul intra în o activitate 
ce ținea de minune, făcând-o pe lulia—Friedegunda 
ca, in amorțirea ei fizica, să trăiască și să se miște 
libera, în trecut, să guste pentru cea din urmă oară 
far meci 11 a n i i n ti r i lor.

Și din timpul când era copila, se urmări in toate 
. stadiurile mai de seama ale copilăriei -i ale adoles
cenței, veselă, fără griji, începând sa se cunoască apoi 
și sa și ia aminte frmhus.'țea și fericirea. începând să 
se simtă pe pragul tinereții... și ai iubirii...

(>! acest stadiu, cel mai frumos din scurta ei deș
teptare la adevărata viață, cât fusese de innâlțător!... 
Și numai raze de soare, pe un albastru adânc și mis
terios, poleiau priveliștea acestei iubiri.

Chipul bărbătesc al iui Nicu i se ivi. emu încă nu 
i se ivise de la .aflarea ei aci,—în toată viua lui in- 
condeere de frumusețe și de dnșteptăeiune. șt, re
pede, una după alta, i se adăugau toate acele nuanțe

fuseser%25c4%2583.de
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ocupe loc

de înfățișare greu de prins din eondeiu și din vorbă,, 
ale tuturor ocaziunilor de întrevedere dintre el și ea,, 
reprezentând situațiuni sufletești.

Și aceste nuanțe rechemau luliei cu repeziciune 
amețitoare amintirea plăcută a tuturor acelor situa
țiuni, până și a cuvintelor ce schimbase cu dânsul.

Astfel, i se arătă aevea, întreagă poema trăită a 
iubirii.

Trecutul real, făcu loc apoi unui prezent închipuit 
de mintea ei... sau poate văzut cu finețea privirii de 
a doua, a celora ce nu mai sânt de cât spirit, asu
pra momentului de despărțire pentru totdeauna de 
corp

ii văzu pe Nicu îmbrăcat cu vestmânt sărbătoresc, 
intre mai multe persoane, din care cunoștea pe unele 
fără a’și aminti numele.

Chipul lui nu era nici trist, nici prea vesel, ca mai 
potrivit unei sărbători de seamă ce avea să fie. Era 
mai mult liniștit, intru câtva zâmbitor, prietenos, iar 
plăcut la vorbă fiind-că așa era firea graiului lui...

I se înfățișă satul Brăhășești apoi, plin de-o mul
țime veselă și sgomotoasă, îmbrăcată pe cât mai bine 
putuse fiecare.

Și toți se îndreptau către un loc anume... Unde 
oare ?

De odată i se ivi marea și frumoasa biserică, îm
podobită pe dinafară cu ghirlande de brad ce atârnau 
de la turle în jos de se țeseau cu acelea care acope
reau fața, și de sus se prelungiau până la gard, de 
care se legau, aproape alcătuind un fel de umbrar.

Pe sine se vedea îmbrăcată cu alb,—cu o formă de 
vestmânt ce nu-i era cunoscută dar care o prindea,—și 
se simțea umblând, grăbind să intre și să ocupe loc 
în biserică.

In tindă i se înfățișă o persoană ciudată,—femee 
după îmbrăcăminte,— acoperită cu văl negru foarte 
des, ca la cele ce poartă doliu, și o luă de mână fă- 
cându-i loc lângă iconostasul icoanelor prăznicare... 
apoi se făcu nevăzută...

Nimeni nu părea că le luase seama; nimeni nu se
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'uita la dânsa, iar na vedea tot, înțelegea tot... Era o 
cununie.

Mulțimea sc tot îndesa în lăcașul care mirosiaplă
cut a smirnă și in care lumina de la soarele de după 
miezul zilei se întâlnia cu ilacările lumânărilor, care, 
fâlfâiau vioiu, fiind-că erau deschise niște ferestre 
la turla cea mare.

Mereu se tot strâmta spațiul din mijloc unde se 
află masa cu cununiile, cu sfânta evanghelie și cu 
paharul tradițional.

Din altar se auzia din când în când ușor zăngănit 
plăcut de clopoței... Se învesmânta, de sigur, episco
pul care avea să oficieze taina cununiei...

Din cafas se înălță în răstimpuri un glas de cer
care, ce da nota unei cântări, și apoi câte un freamăt 
ușor dc corpuri în mișcare scurtă.

Un (lucrat tăia tăcerea de afară și biciui ecoul bi
sericii.

Mișcarea în cafas se făcu mai vioae ; se auzi o tre- 
murătură timbrată a unui diapazon... și imnul de pri
mire al mirilor începu sâ răsune ea un cântec 
triumfal...

lulia se simți tresărind și ochii i se făcură adevă
rate puncte de întrebare înflăcărate.

Uruituri de trăsuri și opriri brusce; sgomot de gla
suri vesele, — aproape urale, răsunară, și... iată văzu 
pe Nicu C.'osmin, înaintând cu... cine oare, în stânga 
lui"? Era încântător dc frumoasă mai mul.t prin feri
cirea nespusă a sufletului, mireasa simplu dar drăgă
laș gătită: și după ei, Marja Cosmic., Marcela, Uidia... 
Bădilă, Doctorul Rustovici... ii cunoștea pe toți... stră
lucitori de mulțămire... și alții, militari și civili, din 
-oraș, de sigur... . .

Cine era insă mireasa '?... Eată ce nu putea ghici.. 
dar își zicea că trebuia să fi iubit pe Cosmin...

El insă ? o uitase oare eu totul ?■ Se hotărâse atât 
de repede pentru pasul căsătoriei, faiă nici o privire 
în trecut ? Iară nici u emoțiune de dăruit, pentru ultima 
oară, iubirii care’l făcuse și fericit, și nefericit ?

Dar eată episcopul, înconjurat de cler, in vestminte
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sacerdotale numai fir și mătase, și ceremonia începu...
„CununJi-se robul lui Dumnezeu Nicolae, cu rotiba 

lui Dumnezeu Ana... pronunță episcopul...
Ana I... pronunță și lulia... și de pe ochi i so lăsă par’că 

o întunecime... O recunoștea... Era ființa pentru care 
avusese odată simțiminte contrarii, din care, simpatia 
biruise repede. Era ființa, pe care o întâinia și acum, 
drăgălașă, iubitoare, inteligentă, energică, la care a- 
desea ori să gândise că putea fi singura potrivită cu 
Ni cu Gosmin.

Și își da acum seama că Nicu se putuse hotăra 
pentru Ana, de care îl legase prietenia potrivirilor de 
idei; și o tăcuse atât de repede, ca să mulț.ămiască 
pe mumă-sa a căreea iubire pentru el avea- drept la 
sacrificiul acesta.

Ghiciâ apoi pe Ana că își dădea seama de adevă
rata situațiime sufletească a lui Nicu. și totuși ii dc- 
venia tovarășă cu mare bucurie, nu spre a’l facesă’și 
înăbușeaseă simțimânt'ul de altă dală, ci a’l mângâia 
de-o perdere, a-l ajuta să poată ajunge la cultul li
niștit al celei ce nu mai exista pentru el, a’l întări 
in lupta pentru binele Țării prin devotamentul și prin 
iubirea ei discretă dar de apururea.

In bucuria Anei era. dur conștiința unei datorii ce 
avea de îndeplinit, ceva înălțător, ceva depărtat eu 
totul de gelozie sau alt resimțimânt.

Ea nu’l iubea pe Nicu numai pentru ea, ei și pen
tru el și mai mult chiar penlru el...

Cum deosebia de bine lulia pe chipul și din privi
rile Anei, toată generoasa ei fire, toate aventurile ei 
în viitor?

De-aceea căta cu drag la amândoi, cari se uniau, nu 
numai înaintea Domnului, ei și în inima ei, și când li se 
așeza cununiile pe frunte, în zâmbetele ee’și trimiseră, 
amestecă și eâ raza luminoasă a zâmbetului ei ce în
cepea a fi din altă lume.

La un moment anume o putere necunoscută, de ne
biruit, o făcu să se opriască în dreptul ușii unde, se 
înfiora văzând în față-i pe femeea acoperită cu 
negru...
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XIX

Ziua s'a scurtat, că până

Puțin... și corul începu iarăși un imn triumfal... Mi
rii înaintară spre eșire între două șiruri care-i aclamau, 
urmați de rude și amici, de mulțimea ce se făcea cerc 
în urmă.

In dreptul ușii, Nicu Cosmin ridică privirea și în
tâlni pe a luliei... Se făcu o clipă palid și brațul îi 
tremură... Da, in zâmbetul luliei era fericire, era ul
tima aureolă ce vine să dea relief de sfânt acelui cu
rat in viață, înnalt prin iubire, nemuritor prin moarte.

In momentui de-a trece pragul bisericii. Nicu își 
amintea de lulia și o vedea pe patul morții, la ul
tima licărire de lumină a vieței din clipa ultimei bă
tăi a inimii.

Distanțele dispăruseră pentru acea clipă, ca sufle
tele,—unul care'se înălța intru mărirea eternității, iar 
altul care intra în viața de familie, morală și înălță
toare, să se poată vedea aevca pentru cea din urmă 
oară pe firul nevăzut al adevăratei iubiri ce fusese 
între ele.

lulia dispăru cu ultima suflare cc-o înăbuși fă
când-o să se ridice de odată într’o rână.

Cortina s6 lăsâ acoperind scena vieții, priveliștea 
se pierdu, sala rămase în intiinerec; o ființă recăzu 
pe pernele ce-i păstrau intipărirea și ochii, fără să 
mai vadă, rămaseră pe jumătate doschiși, cu pleoapele . 
încremenite...

Figura luă o înfățișare de cadavru... Rămăsese sora 
Friedegunda pe patul ei de moarte, adormită .întru 
Domnul...

Ziua s'a scurtat, că până se te’ntorci să răspunzi 
celui care ți-a dat bună-vrcmea, prinzi de veste că 
amurgește.

Te uiți la oi și le vezi că .și-au pus la loc parte 
din blană; te uiți la mieii de cu primăvară, și-t vezi 
săltați, mai-mai să le zici noatini, cu blanile canton
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țațe, negre, albe, brumării ori tărcate, răsărite și bă
tute din plin, păr lângă păr...

Pasc și nu le mai e pe plac, căci s’a bățoșat iarba, 
i s’a îngălbenit vârful, trage-a odihnă sub pătură albă.

De trec pe sub pădure li se scutură d’asupra câte-o 
frunză răsucită, verde-galbenă, mai mult galbenă decât 
verde, — iar marginea pădurii pare întreagă cusătură 
de frunză lângă frunză...

Toamna a intrat în țară prin toate trecătorile, a cu
prins plaiurile cerând codrilor dijmă și se lasă în spre 
câmp, pe văile deschise, mai blândă chip, la vale.

Păstorii încep să numere capetele și orele până să 
purceadă la câmp, își strâng ce bruma au și încarcă 
dăsagii... Brânza și lâna au trimes-o de mult; de-acum 
li-i rândul să-și măsoare drumul la vale pe lungi
mea pașilor și umbrele 'in urmă pe lungimea toiagu- 
rilor.

Și-au cioplit toeaguri nouă din corni ori ulmi, le-au 
prăjit bine în bătaea focului de noapte, le-au oțelitsă 
le fie buni tovarăși, apărători și sprijin.

Toeaguri nouă, fie: numai zeghile li s’au învechit, 
’și-au făcut răsuflători și ițarii terestrul, iar opincile 
își numără ațele și’și scutură bucățile...

Nu-i nimic; ea mâni pe-acasă, la primenire, la în- 
noitură, din tălpi pană în creștet.

Se lumină, în fine de ziuă... Brumă groasă pe erburi 
și pe gardul împletit ale țarcurilor.

Oile, una in alta, par numai trupuri fără capete; 
câinii, mogâldețe surite, ici-colo, pe de marginea rân
dului oilor...

Măgarii, cu urechile drepte, privesc disprețuitor 
par’că grămada nemișcată; clătinând din când în când 
capul, își sună teleanga dela gât, ca pentru a vesti 
par’că începutul zilei.

Cerul e senin, timpul friguros, codrii cuprinși încă 
de întuneric și de somn...

Câteva creste se pierd in ceață...
Din ce în ce se tot ridică par’că pe nesimțite câte-o 

pânză subțire, și, de după ea, ceva mai multă lumină 
izbucnește, până ce ziua se simte bine, ghicind încotro
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freamătul său pro

soapele începe să-și despletească firele de aur de pe 
ghemu-i rotund do lumină și dc foc.

Turma de două mii de oi, a lui Cosmin, împărțită 
în patru târle, își ia in aeclaș timp drumul pe vale, 
fiecare eu dulăii pe de lături și eu câte trei măgari 
în mijloc ineărcați cu samare.

Soarele iși arată o sprânceană de aur, pe de-asupra 
zării tăiata dc ramuri, aținui codru, și crește, și crește, 
și din sprânceana se face felie, din felie jumătate și 
de-odatu se saltă, mare și luminos, de schimbă fața 
văiei. Aburii prinși pe la jumătatea suișurilor se strâng 
par’că unii in alții, umbre rușinate de ivirea luminei, 
se fac pânză groasă și se grăbesc a se înălța, stre- 
curându-se printre tulpini și printre ramuri.

Codrii par’că ’și destiud mădularele amorțite,și frun
zișul se încordează să mai rămână alipit de crăngile 
lor, dc dragul învietoarei călduri, dc plăcerea luminii 
care le dă iluziunea primei tinereți.

Aerul o strâvăzător acum între albastrul șters ce se 
adâncește in propria lui limpezime și nemărginire, și 
între verdeața ce se desmearda cu 
prin de pe întinderea munților.

Pârâul cotitor la lic ee pas aproape, duce eu sine taina 
isvoarelor ce-i dau vieați și pare că petrece, cu șoapta-i 
indcmnâțoare, turma înșiruită pe strâmta potecă ce-i 
urmează cursul.

Se turbură, numai când oile dau năvală, speriate 
întru câtva, strânse unele in altele, spre a-i trece apele, 
pe-acolo, pe unde poteca' se întrerupe ca să se urmeze 
pe partea cealaltă a albiei lui.

Le vezi întâi ca se opresc toate deodată și cată pro
stește la undele sclipitoare...

Dulăii ie dau insa pildă și glasul păstorilor curajul...
Una e de-ajuns sâ sară in apă și iată-le pe toate, 

ea un singur trup cu mai multe capete, că se iau 
după dânsa...

Iar telcncilc sună pe glasuri felurite dând codrilor 
tremurătoare unde dc răsunet...

Din când în când păstorii parcă se deșteaptă din 
eâle-o aț.ipitoarc pttrcedcre pe gânduri și’și aruncă
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unul altuia câte-o vorbă ce s’ar părea fără legătură, 
dar care răspunde gândurilor ce ’și le înțeleg.

Deprinși cu frumusețile firii, s’ar închipui că nu’și 
dau sama de ele. înrâurirea ce se dumică din vraja 
zilelor, îi străbate însă în chip tainic, iar emoț.iunea 
rămâne ascunsă pe drumul sufletului fără semn vădit 
în afară.

Dacă se revarsă din ființa lor, nu prin graiu unii 
cu alții, ca împărtășire, se revarsă.

Fluerul înlocuește graiul, cântecul înloeuește cuvân
tul, doina vădește înrâurirea firii și topește in duioasele 
ei mlădieri dorul inimii, mulțumirea sau părerile de rău.

Eacă’l pe umil, mai tânăr deeât ceilalți, că duce 
fluerul la buze. Suflarea-i dogoritoare trece în bucă
țica de lemn găunos care se însuflețește, iar degetele 
se Iasă și se ridică sub apăsarea simțimântu'ui, 
ca niște clape, dăruind suflării armonie și făcând ar
monia înduioșătoare.

Oile iși încetinează pașii, mieii se astâmpără, dulăii 
ciulesc urechile și din când in când pironesc priviri 
desmierdătoare asupra cântăr* țului.

Lumina soarelui scânteiază mai cu putere, șoapta 
râului sc pierde de drag, copacii par’că se înclină 
spre vale să asculte mai bine, tot mai bine; ecoul 
codrilor, adâncit în depărtări, să îmbată de armonia 
pe care o repetă, spre neuitare ; frunzelor ce picură, 
pe jumătate duse din viață, li se pare că sboară în 
spațiu pe fermecătorul ritm al doinei și jos când ating 
pământul, rămân nemișcate, adormind în răsunetul 
cântecului ce se depărtează ca o amintire îndelung 
timp trăită.

Numai trufașii măgari calcă nepăsători de frumu
sețea ce o împărtășește toată firea locului, după cum 
nepăsători par de greutatea samarului de pe spate.

Flăcăul ’și-a spus tot dorul; de-acuma .fluerul, la 
brâu; oftează scurt, clatină odată din cap... și stă lo
cului câteva clipe...

Iar codrii tot mai freamătă par’că, de înduioșare-.
— Ce e, mă Nițule ? 11 întrebă tovarășul din preajmă, 

ori ’ți-ai perdut suflarea ?
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dorul lui.

Când era soarele de-o suliță, făcură al doilea po
pas când să dea dintre munți, la vale, pe câmpul în 
a căruia zare salul se ivia plin de văpăile asfințitului...

Aci aveau să treacă noaptea...
Oile tăbărâtă spre odihnă, cete cete, după târlă; 

dulăii se așezară pe de lături până să-i cheme la bu
cățica de seară.

Descărcați de samar, se scuturară măgarii scoțându’și 
răgetul de mulțămire .și se făcură pe aci în colo, in 
preajmă, ca să mai pască ce Ic putea veni sub gură.

Păstorii numai rămaseră in picioare, neclintiți, 
sprijiniți de loege, cu căutăturile pierdute pe strimta 
vale în cjtre umbrele serei se băteau eu cele din urmă 
restrângeri ale asfințitului.

Iși luau par’că bun rămas dela traiul dc munte al 
atâtor luni de zile!

Fiecare creastă, care începea să se adânciască in 
taina depărtărilor, părea că le înfiripează o amintire, 
o părere de rău...

Rra in sufletul lor ca o vagă temere că nu le vor 
mai vedea poate : era pustiul clipelor dc despărțire... 
cu toată duioșia a ce-a fost.

Pârâul, la eșirea din strimtoare, se lovia de câțiva 
bolovani colțurați din albie, și volburarea apelor părea 
și ea un bun rămas al lor, ca un regret sgomotos că 
încetau de-a fi muntene.

De-aci să împrăștiau pe câteva brâțișoare croite în 
grămădite de pietriș, se împreunau apoi in albie strâmtă 
între maluri puțin ridicate, și se luau la drum lung, 
liniștit, către alt pârâu mai măricel in care aveau șă’și 
piardă urma.

Dar din într’ariparea sufletească ii deșteptă șarpele 
ascuns, zice-să, la lingurică, unde se descovoae când 
ii e a cerc demftneare și unde se face iar colae, după

Da par’că mi se năluci glasul Irinei, mă!
— Pai cum!... Te-o fi auzit din sat, mă Nițule... 

că dulce-i mai ziseși I...
Nițu zâmbi a râde, eu dorul pe buze, cu inima în
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Deja de multișor innegriau in umbrele dintâi cer
nute, cinci călăreți, abia mișcând din pas, ca să as
culte cât mai Îndelungat timp acea duioasă revărsare 
a inimei.

Unul mergea înainte, par’c’ar fi arătat calea;—doi

ce s’a săturat: de-aceca omului i se face foame de 
par’că’l râcâe ceva acolo.

Și se strânseră la un loc, numai din căutătură pri- 
cepându-se și indemnându-se, așezară pirostriele cu 
trei picioare, spânzurară ceaunul la încheetura lui, a- 
dunară vreascuri, că erau din belșug, scăpârară din 
amnar și... gata focul.

Amurgul incepea să cearnă ușoare întunecimi ; fo
cul, cmn prinse a sc face llăeărac, începu să împră
știe licăriri și văpăi, resfrângându-le, roșii, pe chipu
rile flăcăilor strânși roată.

Numai celui mai tânăr par’că nu-i era de grija 
burții; presemne șarpele dela lingurică era mititel, 
ori și el, amorezat, ca Niț.u; căci apucă, flăcăiandrul, 
iarăși fluerui, și începu să-i zică de dragoste și de 
dor, de începură să se ivească stelele și să’și tremure 
sfioasele lumini, în undele de scară, ale cerului.

Asfințitul nu sc indura să dea drumul celor din 
urmă văpăi răsfrânte din razele purcese, numai să 
simtă și ele desmierdarca doinei păstorești care cu
prinde văpăi de-ale inimii, căldură din eterna tinere
țe și farmec din eterna oorință de-a iubi.

Stelele, in cele de pe urmă, își biruiră sfioșia, lă
sară frica de bunica Noapte, și cșiră viu strălucitoare, 
clipind din gene de aur, in unda cea mai apropiată 
de pământ, ca să asculte doina, româneasca dulce 
doină, care le grăia in limba muzicală a iubirei... Și 
iubirea, în lumea lor, e nepieritoare ca și ele; ele dar 
o pot înțelege mai bine ea oamenii schimbători și 
scurți de viață.

De aceea toate cântecele de iubire se ridică in lu
mea de sus și corul stelelor le cântă nemărginirii, 
in momente când ea naște câte o nouă stea, câte-o 
nouă lume.
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— Seara bună... răspunseră toți și se 
țându’și căciulele.

— Ședeți și vedeți-vă de îmbucat, băeți. De-acuma 
eoborâți, nu-i așa ?

— Coborâm, domnule Cosmin, că e vremea.

câte doi, un bărbat și o femee, vcniau după dânsul ; 
cel din frunte, mergea gânditor și doina-i ducea su
fletul către căsuța lui undc’l aștepta o treime de inimi 
dragi; ceilalți, unul lângă altul, doi câte doi, iși in- 
necau privirile unele in altele, în care să restrângeau 
luminile zâmbetelor dulci, nespus de dulci, care ră
săreau mereu pe buzele lor.

Și nu vorbiau alt graiu de cât al ochilor, ca far
mecul să nu se turbure de cuvânt, precum apa se 
turbură de o piatră scăpată în undele ei.

Câte cinei erau fericiți aleși ai iubirii liniștite și 
trainice care și-a făcut vad larg în vieața lor; câte 
cinci aveau ce spera, fiindcă avuseseră ce crede și 
crezuseră, fiindcă munca dreaptă și onoarea fără scă
deri nu-i lipsiseră de nici o tărie, chiar când pătimiseră.

In natura care le vorbia misterios acum, prin toate 
manifestările ei, erau in adevăr părți din ea, întrupate 
pe deplin omenește, putând să se reverse în ea ca și 
cum nu ar fi existat decât în înălțimile ei, putând să 
se strângă iarăși în forma lor omenească și să fie 
oameni potriviți menirei, eând viața le-o cerea aceasta.

Câte cinci erau mai mult spirit și prea puțin ma
terie, ceeacc va fi de alt-mintrelea viitorul omenirei, 
când se vor împlini minuni, pentru cunoașterea mul
tor taine, care, în strimtul cerc al firei de astăzi, ră
mân tot nepătrunse taine.

■— Mă Nițule, mă I ci hai la cină, mă... că doina 
nu ține de foame, ii strigă unul, în timp ce mămăliga 
care aburia pe o față de desag, părea de aur presărată 
eu văpăi din jurul focului.

Nițu dădu un chiot, un oftat adânc, al dorului ne
împlinit, iși strecură în brâu fluerul și veni la roata 
celorlalți în jurul mămăligii. Câinii bămăiră.

Călăreții se opriră în dreptul lor.
' - " ’ ridicară sco-
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— Ca mâni, ploile... grăi uit păstor.
— Apoi, veniți sănătoși. Țarcurile îngrădite de is- 

noavâ. își așteaptă oaspeții... Cum vi’s oile și mieii?
— Cu fetele mari și cu flăcăii... eu gând de horă...
— Le fac numai bine ochi dulci, lupii, înghiți’i-ar 

pustiul...
— Lână și brănzet ca est timp, domnule Cosiuin... 

măi rar, zău... am văzut...
— A și fost pășiunea ea iarba raiului...
— Mâneți aici ?
— Mânem....
— Apoi, noapte bună... băeți...
— Noapte bună... și bună cale...
Potcoavele răsunară pe piatra, câinii hămăiră prie

tenos; călăreții se făcură curând umbre in ceața ușoară 
ce se ridica din belșug de rouă.

De data aceasta, Mirilă Ganea păzia urma ; Lidia 
și Mateiu, bateau fruntea drumului : Ana și Nicu ți-, 
neau mijlocul, după cum in viața semenilor lor erau 
punctul in jurul căruia se strângeau dragostea și hăr
nicia.

— Ce mult m’a înrâurit Nicule, doina păstorului, 
în acest, asfințit! șopti Ana, îngrădindu’l cu dulcea 
ei privire, însuflețită desmierdare din cuget roditor 
de iubire.

— Doina o poezia inimei românești, după cum iu
birea ,e poezia sufletului omenesc, după cum natura 
e poezia infinitului,.., drăgălașa mea Ano...Intre elee 
armonia cea mai deplină și omul care aspira neîncetat 
la dânsa, o simte vibrând în ființă sa, spre a se în
drăgi eu farmecul ce purcede dintr’insa. Armonia o 
legea temeiniciei universului și când se umanizează, 
dă și friptelor omenești anume poezie care mai aco
pere asprimile materiei ce trebuește. și ea, vioț.ci...Ai 
văzut in cercul cultural al Bumbeștilor o răsfrângere 
a aees.tei poezii asupra faptelor împlinite... Câtă bu
curie ne-au adusele in aceste câteva'zile!

— In adevăr e de uimit, Nicule, ce poate voința 
omului !
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— Dar mai ales ce poate credința I Aceasta e, scumpă 
Ano, pârghia care ridică, răstoarnă și netezește...

Apostolii au început prin insuflarea credinței; Știința 
s’a bătut mult timp în deșert, până ce apucând pe 
calea credință, a ajuns la minuni de fapte. Credința 
ne-a lipsit în timpurile din urmă, de-am putut apuca 
pe drumuri rătăcite. Credința ne-a pus pe calea în- 
vietoarei vieți a neamului.

■— Da I credința, în adevăr... Și eu măcar, am cre
zul în tine, de aceea te-ara iubit... adaose drăgălașa 
ființă.

-- Și credința ta curată'mi-a refăcut moralul sdrun- 
cinat, scumpă Ano; credința ta m’a întărit in ideea 
câ mai trăia fericirea...că în calea vieții mele nu putea 
să aibă decât chipul tău, nu putea să purceadă decât 

' dela tine...
— Mulțămesc, Nicule dragă...

înaintea lor se lărauria acum din intunerec, cu
prinsul unui sat întins pe o ridicătură șeasă, luminat 
de felenare, presărat de luminițile pâlpâitoare de pe 
la ferestre.

Drumul mare avea plantațiune de castani tineri; 
liniile lăturalnice, de duzi.

In clar-obscurul aeestui cuprins, locuințile se iveau 
eu albă înfățișare de liniște, curțile cu mândră Înfă
țișare de curățenie și de rănducală în îngrăditura lor 
de blăni văpsite sau de ostrețe.

Era satul nou pe care locuitorii îl botezaseră cu nu
mele de: Cozmina.

în piața satului se ridicau față in față, la colțuri 
de linii, primăria, școala, biserica, impunătoare clădire 
de stil bizantin curat, spitalul eu casa tovărășiei a- 
lăturea.

Biserica o clădise Cosmin, spitalul se ridicase prin 
îngrijirea județului care voia să ajute această fru
moasă întocmire sătenească.

■ Alt aer respirai iu cuprinsul acesta de hărnicie 
conștienta ; bucuria de roadele bune de prin alte părți, 
aci se l’acea cu adevărat înfloritoare inimilor.
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că a lăsat

XX.

— încă, o armonic de fapte omenești, șopti Ana... 
spunându-i lui Nicu printr'o privire că de la el por
niseră.

— Ce-aș fi eu, Ano, de n’ar fi pământul bun, ii 
răspunse, cu convingerea ce n,u sil mlădie măgulirilor.

— Dar ce-ar fi pământul bun fără semânță și fără 
semănător ?

— Să mulțumim Iui Dumnezeu, Ano, 
de toate și între ele fir să le lege.

In curând se ivi în fundul unui drum de copaci 
casa ușor luminată a («ordinului...

— Noapte bună, frate...
— Noapte bună, surioară...
— Noapte bună, amice...
Lidia și Mateiu apucară pe drumul acela; ceilalți 

■ trei o luară repede înainte pe drumul mare, și peste 
puțin numai răsunet de copite mai amintea Gordi- 
nului de trecerea acestor trei.

E în răsărirea Primăverei iubitoare de flori, de cer 
senin, de trecerea de la încremenirea înghețurilor 
la prefacerea tuturor puterilor firii în renaștere și 
muncă.

Pe toată fața frumoasei țări, cu Dunărea și Prutul 
ca brâuri, eu munții ea ziduri ce despart fără să în
străineze, — Măria Sa Ogorul privește de pe tro- 
nu-i din spice, furnicarul de oameni legați de-o cor- 
mană, însuflețiți de-o idee.

De sus, întreaga țară i se închipue o hartă, căreea 
anume menire ’i-a suflat viață.

De-aceea, trăind i se desfășoară subt ochii cu în
duioșate căutături, această harții românească pc care 
viitorul a pus pecetea înfrățirii prin progres.

Lămurit deosebește Măria Sa Ogorul ținuturile 
toate...

Orașele dispar, ca în ceață, în preajma adevăratei 
puteri de muncă și de iubire de neam.
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nu piere, apar și 
desfășoară văile;--- cc

Orașele cuprind învrâstături care le strică înfățișa
rea românească; închid gânduri care se bat în capete, 
se înnăbușcsc în strâmtoarea luptelor de rând, de 
precădere șide puternicie timporală, de „scoală tu să 
șed eu,u prin violență și prin viclenii; și când revarsă 
din ele, revarsă apăsarea, idei străine ce otrăvesc, în
chipuiri de simțimânte care falșifică pe cele adevă
rate și eterne.

Mari și întinse ca adevărul ce 
luminează, câmpiile ; pitorești se .. . ,  
măreți se înalță munții; ca sclipitoare brâuri vii, 
hrănesc rodirea, șerpuesc apele.

Și din înfățișarea generală se desprind cu verdeața 
Jor umezită de neaua abia topită, lanurile de grâne 
de toamnă, viață cc ațipise și care acum se deșteaptă, 
se destinde, se înfioară la raze de soare, se scutură 
și ridică frunți de firișoare la baterile de vânt.

Se desprind in preajma acestora apoi, întinderi 
negre ușor undind a verde, din semințile scuturate, 
înfiorându-se de dragul plugurilor ce încep să i se 
iviască': și eată, ca într’o clipă, boii întinzând jugul, 
încordând gâturile, plugurile urnindu-se, glasuri să
nătoase hăulind și... felii-felii pământul lucios răsco- 
lindu-sCiȘi eulcându-se de-a lungul brazdelor...

Pe urma plugului flăcăi, fete, bărbați și neveste de 
toată etatea, unii aruncă semânța semănând-o, alții o 
pun, — un pas doi, — o gaură cu degetul cel mare 
al piciorului drept, trei, patru boabe, o repede astu- 
pătură în brazdă și hai mai departe.

Și se mai desprind apoi, din înfățișarea generală, 
satele, între păduri, între coline, pe coaste, pe văi, 
pe întinsul fără capăt al câmpiilor, — puține rămase 
încă în umbra trecutului, — mai toate mândre întru
pări înnoite, ale voinții, ale înțelepciunii, ale timpu
lui care schimbă, preface și naște fără încetare.

Bătrânul de ani, pururea tânărul la chip și la râs 
de bunătate, Măria-Sa Ogorul, coboară mai aproape, 
străbate mai adânc cu privirea, și raze de bucurie 
’i-o înflăcărează: săteni sânt și săteni nu mai parj 
portul doar ii arată că au rămas aceiași, graiul îi

82
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vădește ncstrămutaț.i în datini și ’n credință : dar pe 
chipuri nu mai au gălbenelile suferinților, trăsături 
supte ori pierite, căutături rătăcite din istovire și din 
patimi...

Sănătatea, veselia liniștită, mulțămiica, li s’a în
tipărit în trupuri, pe chip, în mișcări...

In ceartă de mai pot fi unii cu alții, vrăjmășia 
fioroasă nu le mai îngreuiază inimile și faptele: grei 
la porniri nătânge, ușori Ia împăcăciune ; cu greu 
ispitiți de patimi și do năravuri, greșind rar și atunci 
repede pricepându’și alunecușul, repede rușinându-so 
și întorcându-se pe calea căinții la ; așezarea cumin- 
ției..

Să fie cum sânt toți, să trăiască pe aceeași stin
ghie de cumpănire, să se întreacă la bine, era sănă
tatea lor sufletească.

Și preoții, nu mai erau numai purtători de vest
mânt în numele unei idei, iar încolo strâmți la vede
rea înaintea ochilor, negustori de credință, aproape ne
credincioși ei înșiși sau credincioși lipsiți de inteligență 
și lără pioșie, meseriași ai unui cult; ci, eată-i pur
tând vestmântul curat și în fapt al ideei redevenită 
credință, al pioșiei simțită și ințeleasă.

Apostoli fără preget, au contribuit la starea de 
astăzi și acum au făcut din datoria de-a crede, plă
cerea de-a gusta credința, din îndrumarea către mora
litate, bucuria de-a se ști morali.

învățătorii nu mai aveau de luptat împotriva în
dărătniciei părintești și a întunericului din mințile' 
acestora. Aveau numai sarcina de-a desvolta la anume 
etate priceperea și a da cunoștințile...

îmbunătățirea, de câteva generațiuni, a neamului, 
deja din naștere pregătea tărâmul bine primitor al 
fîinții copiilor ; sănătatea trupească erâ o chezășie a 
sănătăței ființii sufletești și morale.

învățătorii semănau cu ușurință; pildele de-aeasă 
înlesniau, ca o rouă bine-făcătoare, îneolțirea, apoi 
creșterea semânței devenită plantă și floare; elevii se for
mau intre pereții școalei, în grădinile de aplieațiune, 
pe ogoarele părintești.
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Satele, prin însăși firea lor, fac dară tot mai mult să 
dispară orașele in care tot mai stăruește neghina strei- 
nismului...

Măria Sa Ogorul ridică însă ochii după'câteva clipe, 
ani in viața omenirii, și tresare de-o mulțămire nouă: 
suflare aromitoare pornește, primăvăratecă împrăștiere 
de mirezme se îndreaptă către orașe, curăță aerul ne
curat, dă sufletelor strânse între înalte palate, sensa- 
țiunea de ceva proaspăt, dulce, bine-făcător; orbii, 
văd ; surzii, aud; paraliticii, umblă; înfumurații se 
pierd in însăși fumurile lor înnăbușitoare; puternicii 
iși înțeleg nimicnicia; aurita putregiune, se despo- 
leește și rămâne spre batjocură în toată urâcioasa ei 
goliciune; rușinea umilește mai rău de cât vițiul, însă 
ce nu face vițiul, face ea, căci dă căința și putința 
transformării caracterului.

Și aci își cunoaște Măria-Sa Ogorul tăeuta-i în
râurire paelnică de eâteva decenii: nu mai este hotar 
între orașe și sate; unele pe altele se înțeleg, se în
frățesc, se susțin cu partea fie-căruia de drepturi și 
de datorii, ne mai fiindu'și orașele sarcină satelor, și 
satele obiect de dispreț orașelor și oi de tuns și de 
muls pe ori ce timp.

Un fior lung străbate întreaga ființă a Măriei-Sale...
Ce se petrece oare în depărtatele zări ale Patriei 

românești ? E încă amurg intr’acolo, dar pe undele 
acrului vin pân’la Măria-Sa sgomote înnăbușite; se 
simte ca un cutremur ce se prelungește pe sub tro
nul său... Să fie vr’o prevestire de prăbușirea puterei 
sale, tocmai. în timpul statornicitei glorii?

Prăbușire ? Nu. Sunt și glorii eterne, după cum 
eternă e legea care cârmuește totul lumilor.

Nu c prăbușire, ci înplinirea gloriei bătrânului Voe- 
vod.

Din acel amurg scapără zările licăriri ca de fulger; 
din licăriri se aprinde o liniștită lumină de zi cu'soare 
și subt ochii uimiți ai Măriei-Sale, marginile hărței 
românești încep să se desfășoare, să se întindă...

Minunată priveliște de teatru îi farmecă privirile...
Carpații se micșorează par’că, să fac coline, sufle-
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tește dispar, și o margine a hărții trece, trece, se lăr
gește până ce dă de apele Tissei... carc-o încadrează 
în chip firesc...

Roșite s’ar închipui aceste ape ale Tissei... Poate 
să se fi vărsat sânge... cine știe...

Insă pacea domnește și ’n armonia ce pare a fi 
universală, brațe de dincoace dcTissa, s6 întind unele 
altora...

Ungaria era să piară... Ungaria rediviva !
In federațiunc cu națiunea română ’și-a rcaflat 

vieața și împreună ridică acum zid de putenică îm
potrivire vțsului Moscovit!

Toți Hunfalvii au căzut loviți de propriile săgeți ale 
neadevărurilor lor istorice; și pe mormântul lor se 
înalță clădirea în care pot încăpea elementul hunie 
curățit de păcate și elementul latin statornic devizei 
sale de secoli: „trăesc ji voiu trăi, lăsând ji pe alții să 
trăiască*.

Și spre nord iarăși marginile hărței se desfășoară 
acum : grădina Moldovei se întoarce să’și împodobea
scă vechea vatră! șarpele rutean care ’i-a îmbăiat 
răzoarele, târându-se și apoi plesnind din trufașa-i 
coadă, nu ’și mai află locul, nu mai poate să răsufle în 
aerul curățit, pleacă fruntea și rămâne în amorțire...

Va muri de-al binelea, sau va reînvia sub formă 
potrivită mediului, umanizat, pornind spre frăție.

In dreptul Prutului marginile hărței se ridică, ne
sigure încă... întrebând Nistrul...

O puternică plesnitură, ca de biciu, tae aerul... Vaetc 
răsună... apoi un cântec învăpăiat de libertate... Con
știința poporului, de secoli schingiuit, a făcut țăndări 
biciul ce ’i-a tras multe brazde sângerânde...

Din această redeșteptare a eșit și libertatea Basa
rabiei, ramură ce vine a se realipi de trunchiu.

Marginile hărței românești au ajuns pe ' țărmii 
Nistrului : visul național s’a împlinit!

S’a împlinit visul... dar Măria sa Ogorul maiMărește, 
peste aceste margini, o viță a neamului, scăpată de 
înrâurirea grecismului, începând la Pind adevărata
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viață românească: Aromânii au voit... și vor trăi, a- 
colo, departe, alipiți cu sufletul de România-mare!

Firească evoluțiune.! Măreț cadru! Măria sa Ogorul 
iși simte ochii înrourați de lacrimi; fiori de pioșie plă
cut îi cutremură ființa !

A-tot-puternicia sa e nimic în cumpănă cu divina-i 
bucurie: Fii săi ’și-au înțeles patriotismul, înțelegân- 
du-i dorul : Au purces dela întărirea individuală, au cu
cerit întărirea obștească’prin ei înșiși, au ajuns a’și re
vărsa tăria întru împlinirea idealului național!

Măria Sa Ogorul, de pe tronu-i’din'spice, aurite’acum 
de razele eternei lumini a gloriei sale, își mai aruncă 
odată căutătura-i râzătoare asupra’intregei chărți plină 
de viață, și, dela cuprinsul întreg, se oprește la un 
punct...

Asemănător acuma tuturor celelalte, ii vede totuși 
deosebit, căci de acolo a pornit prefacerea întregului.

Brăhășiști... Gordinul... Cosmina... par unul, așa's’au 
întins și s’au apropiat, după cum urmașii luptătorilor 
de odinioară, legați sufletește de locul lor, stau in a- 
propicre, inima lângă inimă,\făcând să trăiască in 
ființa lor ce va trece, un nume, acum simbolic, fapte 
trecute acum în legendă: numele lui Cosmin !

Măria Sa Ogorul se înfioară de pioșie și o lacrimă 
ce-i picură din ochi, străbate spațiul, ea însăși stră
bătută de lumină, și se lasă pe un mormânt acoperit 
de flori, ca însăși prefăcându-se în.floare.

E floarea amintirii.
Măria Sa Ogorul nu uită : Amintirea, în sufletul său 

de rodire purtător, ca și ființa sa, este și rămâne e- 
ternă 1
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Viața de seminarist.

Fiii Ucigașului, roman.
Jertfă și gelozie, roman.
Căpitan.1 Ropotă, nuvele.
Kiajna-Doainna, dramă istoricii în 5 acte in proză (în 

colaborare cu N. Ține, premiată de Teatrul Național.
Rustice, voi. T, poezii.
Manolache Costachc Epurennu, conferință.
Rustice, voi. II, nuvele.
Cetitori, scriitori și critici, conferință.
Rustice, voi. III, nuvele și poezii.
Romanul căsniciei, roman.
Rustice, voi IV, poezii, premiat de Academia Ro

mână cu 5000 lei. ,
Străin ia țara lui, roman social.
Tribunul Poporului roman social.
Din valurile vieții, nuvele.
Amor criminal, premiat .de ziarul „Universul’1 și pu

blicat în acest ziar.


