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MAICA SOFIA

Fu azi doctorul prin mănăstire. II trimese 
Maica Stariţa să mă vadă şi pe mine. Nu 
ştiu cine i a spus că eri noapte rr.’am îne
cat în somn. Ce să-mi facă şi doctorul? 
De un an de zile de când îmi spune, să 
mănânc bine, să nu mă ostenesc, să dorm 
cu ferestrele deschise : „Să vezi cât o să 
te faci de bine,“ îmi cânta el veşnic. Pa- 
rig-orii 1 Nu sunt aşa de copilă ca să nu 
pricep că sunt atacată de a binele.

Am văzut atâţia ofticoşi perindându-se 
pe aici, de ar trebui să fiu proastă de tot 
să nu ştiu ce mă aşteaptă. Zău, dacă îmi 
pare rău ! Ce viaţă mai fu şi a mea. Un 
roman mai interesant de cât toate romanele, 
ce am citit — şi n’am citit puţine. De !a
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Muşchetarii lui Dumas până la Dramele 
Parisului, mi-a trecut sub ochii tot ce s’a 
tradus în româneşte. Vara când vin oas
peţii, mă înfruptam chiar din romane fran
ţuzeşti. Acum însă număi pot citi nimic ; 
îmi joacă literile pe dinaintea ochilor şi nici 
nu mă mai intereseză nimic.

Toată ziulica i-au doctorii pentru tuse. 
La biserică nu mai pot merge. Maicele, pe 
care le ţiu la mine, au şi ele treabă cu 
slujba ; şi se mai duc pe unde găsesc de 
vorbă. Doar Sora Marioara, vine de-mi ci
teşte Pravila şi Universul. Aşa îmi trec zi
lele, una după alta Din ceardac privesc la 
frunze cum se roşesc, îngălbenesc şi apoi 
cad încetinel la pământ. Le-oi mai vedea 
eu înverzind, cine ştie ! Nu-mi e frică de 
moarte. Ce am avut şi ce am perd ut. M’arn 
spovedit, m’am împărtăşit, de trei ori mi-au 
făcut maslul cu şapte popi. Ar trebui să- 
mi adăst sfârşitul fără nici o grijă. Şi tare 
grijă am de judecata de apoi, sufletul nu 
mi-e liniştit. M’aşi duce la Piatra să mă 
spovedesc la popa catolic şi să-mi iau des- 
legare, dar nu mă lasă nimeni. Noaptea 
când mă îneacă tuşea, când văd maicile 
închinându-se împrejurul meu, mă apucă 
groaza de moarte şi mă roy lui Dumnezeu 
să nu mă ia, pâuă nu mă duc Ia Piatra la 
spovadă.
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Pe dată ce mi-e insă mai bine, nu mai 
îndrăznesc să mă gândesc Ia asta. Mă doare 
să las chiliile, în care trăiesc de 35 de ani, 
mi-e frică de scandal. Doamne, Doamne 
iartă-mă, milostivoşte-te cu mine şi nu mă 
lăsa să mor aşa 1

Acum ce-o fi cu mine, numai Dumnezeu 
ştie. Tot ce pot să fac, e să-mi scriu aici 
spovedania întreagă. Poate, după moartea 
mea, să cadă în mâinele unui bun creştin, 
care să o ducă la Popa din Piatra să o 
citiască şi să se roage pentru sufletul meu.

Din biletul meu de botez ştiu că sunt
născută la 1 August 1859 şi că m’a bote
zat Ieromonahul Nicanor Chicoş, în para
clisul Muşatinilor. De şi după numele de 
Diaconovici s’ar crede că sunt de neam
sârbesc, tata era moldovean curat de neam 
prost din satul Rădăeşti. Pe vremea de de 
mult, ca să scape de bir şi de angarale, 
străbunicul pe parale bune şi de la Vlădica 
din Huşi a căpătat darul de diacon. Fe
ciorul său s’a iscălit Diaconovici, s’a pripă
şit prin Fălticeni, s’a însurat cu fata unui 
popă şi a murit dascăl la biserica cea mare 
din Târg. Pe tata l-au trimes la Iaşi la un 
armean ce făcea negoţ cu pietre scumpe.
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Il trimetea armeanul prin casele boereşti, 
de vindea giuvaericale.

Băiat deştept, tata aşa de bine învăţă 
negoţul că după scurtă vreme şi—l'a făcut 
armeanul tovarăş ; şi când s’a mutat jupâ- 
nul la Tarigrad, dugheana a lăsat-o în 
seama tatii. Făcuse avere bunicică, în cât, 
la moartea Hatmanului Alecu Muşat, în 
ciuda lui Leiba Kahană, tata a cumpărat 
şi Sturzenii de pe Prut şi casele Muşeteşti 
din Sărăric.

Acolo, în casele din Sărărie, m’am năs
cut eu ; căci tata casele şi moşia nu din 
lăcomie de câştig le-a cumpărat, ci de dra
gul Aglaei, fata Hatmanului.

Era boer mare şi tare bogat Hatmanul 
Muşat. Dar fumurile domniei şi jocul de 
cărţi l-au îndatorat pe la toţi jidani din 
Iaşi. La moarte tot ce a avut, i-s’a vândut 
cu toba. Ar fi rămas curat pe drumuri 
mama, dacă nu i se făcea milă de ea lui Dumi- 
trache Diaconovici, care o ştia depre când 
îi aducea giuvaericale din dugheana lui 
Chircor Asadur. De dragul ei, a cumpărat 
tata Sturzenii şi casele, şi-a închis dugheana 
de s’au cununat frumuşel în ciuda negus
torilor şi a boerilor. Dar n’a avut bietul 
tată parte de soţie.

La naşterea mea, mama a murit în le- 
huzie.
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Când mă gândesc la mai de de mult, mă 
văd cu crinolina pe mine. Cu o pălărie 
mare de pae pe cap, alergam singură prin 
curtea caselor din Sărărie. Am petrecut 
bine în copilăria mea, deşi trăiam ca o 
sălbatică.

Casele Muşeteşti—din care astăzi nu mai 
e petricică—erau case mari domneşti.

In mijlocul unor curţi de patru fălci, se 
ridicau albe ca zăpada învelite cu olană 
roşie. Curtea şi grădina erau împrejmuite 
cu piatră. De la moartea mamii, odăile de 
sus rămăseseră încuiate. Tata şi cu bunica 
s’au mutat în beciuri, în chiliile vătafului 
curţii. Pe sus nu se deschidea de cât de 
două trei ori pe an, ca să nu se strice mo
bilele de mătase şi de catifea.

Atunci îmi făceam eu de hac. Mă ros
togoleam pe toate sofalele, mă atingeam 
de iataganele atârnate pe pereţii iata
curilor; ceasuriî ntregi priveam la boerii cu 
jubele de samur şi cu işlicuri cât butia, la 
domniţele îmbrăcate în brocart, cu gâtul 
plin de giuvaericale, la portretele din sa
loanele cele mari.

In zilele celelalte Părintele Nicanor mă 
învăţa să scriu şi să citesc, după moda ve
che. Bunica, legată la cap cu tistimel de 
mătase verde, de două ori pe săptămână
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mă scotea la plimbare într’o butcă veche, 
pe uşile căreia se zărea încă stema Moldo
vei. Agale, agale suiam spre Copou ; ba 
une-ori ne întindeam până la Repedea. Pă
rintele Nicanor în Paraclisul din grădină 
făcea slujba, la care nu lipseam nici-odată, 
nici bunica, nici eu. Duminica, de se întâm
pla în târg, venea şi tata la leturghie. Sta 
în strană şi cânta deacolo mai dihai ca 
Dascălul Vasile. In cealaltă vreme eu aler
gam prin grădină, purecam şirurile de o- 
dăi ce adăpostiseră altă dată sutimi de slu
jitori, ori fugeam prin curtea, în care iarba 
creştea acum ca la ea acasă. Iarna bunica 
mă ţinea mai mult lângă ea, de mă învăţa 
să fac la ciorap. Vara însă îmi făceam de 
cap : prin poduri căutam ori vechituri ce 
mi se păreau comori de avuţii, ori cuiburi 
de găină.

Cuiburile mă pasionau grozav. După cui
buri de păsărele mă suiam şi prin pomi. 
Trăiam singură cu mine şi cu basmele ce 
îmi povestea mama Stana, manca nineacăi 
(aşa mă învăţase bunica sâ-i zic mamei).

Acas la noi nu călca mai nimeni. Doar 
Zulnia Hâncu — o cimotie a nineacăi — 
venea din când în când. Tata era mai în- 
tr’una la ţară. De urât, ori de dor de muncă 
se întinsese la plugărie mare.
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Pe fie-care an mai lua câte-o moşie în 
posesie.

Zece ani am trăit ast-fel, până când în- 
tr’o dimineaţă, deşteptându-mă, în loc de a 
găsi pe bunica moşmonind prin odaie, am 
văzut-o nemişcată în pat.

M’am îmbrăcat umblând în vârful picioa
relor, am făcut singură ceaiul ; şi numai după 
ce nu mi-a răspuns când o pofteam să 
guste din ceaiul făcut de mine, când i-am 
simţit mâna îngheţată, numai atunci am în
ceput să pricep că e ceva ciudat, şi am înce
put să ţip. Mama Stana în grabă s’a dus 
după doctor. Un bătrân cu mustăţile rase 
şi cu ochelari de aur, a pus urechea 
pe pieptul bunicăi şi a plecat spunându-ne 
că l-am adus de geaba. Au aşezat-o în 
Paraclisul nostru, sub un oranist frumos. 
Vlădica de la Spiridonie a prohodit-o; şi pe 
o zi viforoasă am dus-o, cu toţii, la Eter
nitate unde odihneşte, aşteptând în pace în
vierea morţilor.

Nu-a făcut rău nimănui bătrâna asta mi
cuţă, cu ochii suri ce fusereră odată alba
ştri. Cu glasul domol, cu surâsul veşnic ier
tător, în viaţă a îndulcit multe suferinţe şi 
mulţi au zis un Dumnezeu să o ierte pen
tru dânsa.

Sunt sigură, că se bucură fericire^



10 Mariu Theodorian-Carada

drepţilor. Cu moartea bunicăi, se încheie 
partea cea dintâiu şi cea mai frumoasă a 
vieţei mele. Zulnia Hâncu, singura rudă după j 
mama ce venea la noi, a mers cu mine 
la ţintirim şi după îngropăciune a spus tatii 
să mă puie la Sacré-Cocur :

— Bine, Coană Zulnio, oi face cum zici 
Mata răspunse tata mângâindu-mă pe frunte.
A doua zi chiar, a venit de m’a luat în ca
reta ei căptuşită cu atlas havaiu şi m’a 
dus la călugăriţe. Câte-va săptămâni am 
dus greu de tot : ziduri înalte, învăţătura 
multă, regulă în toate, lucruri cu care eu 
nu eram obicinuită de loc. Cu încetul m’am 
dat pe brazdă. Mi-am făcut prietene şi mai 
ales m’am alipit de Soeur Thérèse, o călu
găriţă ce prinsese milă de mine.

Pe românce, Duminica ne trimetea la bi
serica românească, ca să ne dea Părintele 
Busuioc lecţii de religie la sfârşitul slujbii.

Aşa era pe atunci ordinul Ministerului, 
că să ferească pe românce de propaganda 
catolică. Ce e mai nostim, e că pe vremea 
aceia multe fete au trecut la catolicism din 
pricina Părintelui Busuioc. Fără să vrem 
făceam comparaţia între chipul cum se purta 
P. Albert cu catolicele şi mojciile Popii Bu
suioc, care înfrunta pe sărmanele ce nu-i 
dădeau bani la miruit. Când vre-una punea

I



Maica Sofia ii

cinci parale în disc, Busuioc îi trântea ba
nul joi

„Ce, crezi că sunt orbeţ11 ?
Dar lecţiile lui ? Bătea câmpii câte o ju

mătate de ceas. Vorbea câte în lună şi în 
soare, numai de catehism nimic. Ne spunea 
să nu ne fie frică de moarte, că ori este 
adevărat ce spune Evanghelia şi atunci noi 
cei botezaţi suntem siguri de împărăţia ce
rurilor; ori sunt mofturi cele din Evanghelie 
şi atunci moartea este un somn veşnic, de 
care noi n’aveam a ne teme. Nostim de 
tot era, cum ne explica pe Dumnezeu „Du
mnezeu nu e om ca noi, cu nas, cu urechi 
şi cu gură. Dumnezeu e duh, e lumină, 
Dumnezeu e pretutindeni. Dar să nu cre
deţi, că Dumnezeu e în aer ca praful după 
mobile. Dumnezeu e scânteia ce trăeşte în 
sufletul fie-căruia din noi“. Tot aşa de nos
tim era, când ne sfătuia să ne ferim de 
catolicism „Catolicii nu zic, sunt buni creş
tini, dar nu sunt drept credincioşi ca noi 
românii. Nu ştiţi voi poveştile? Dumnezeu 
şi Sân Pietru n’au umblat prin ţara nemţea
scă, ci aici printre românaşi, căci ei fac cru
cea dreaptă. Aţi mai văzut voi bărbat cu 
mustăţile rase?Âlanu e bărbat bre, ci mu* 
ere curată. Şi dacămuerea nu poate fi popă, 
nici popa catolic cu mustăţile lui rase nu e
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popă adevărat. Uitaţi-vă la icoane ! Sfântul 
Nicolae, Sfântul Yasile, Sf. Ion Gura de aur 
şi toţi sfinţii au mitre la fel cu arhereii noştri ; 
numai episcopul catolic poartă mitră de 
hârtie, ca Peneş împărat. Nu zic, Papa e un 
om tare cum se cade, dar de ce poartă pe 
cap trei coroane? Ce e mai mare ca îm
păratul ? Asta nu e smerenie creştinească, 
asta e curată păpuşerie. Şi pe urmă, ţine 
soldaţi ca Vodă. Nu are diaconaşi ca Mi
tropolitul nostru. Apoi la urma urmelor, ori 
fi catolici buni acolo în ţară la ei ; dar n’au 
ce căuta la noi în Ţara Românească. Fie-care 
să-şi ţie legea lui, să nu-şi schimbe nimeni 
legea lui strămoşească. Eu pe un jidan, care 
să botează, îl despreţuesc. Să stea în legea 
lui şi îl respect, dacă e om de omenie."

„Dar când îşi lasă el şi părinţi şi fraţi devine 
de se botează, eu zic că e un porc de câine. 
Să vă păziţi, să nu se ruşineze părinţii voş
tri de voi, să nu-îi văd plângând şi jeluin- 
du-se, că v’tfu trimes să învăţaţi franţuzeşte 
şi să ştiţi cum să vă purtaţi pe lume şi că 
voi v’aţi bătut joc de legea lor, de legea 
lui Ştefan cel Mare şi a lui Mihai Viteazul*. 
Aşa o ţinea tot timpul şi în toate Dumi- 
hicele. Râdeam, de ne prăpădeam. Cu tim
pul am înţeles, că e un Caraghios, • că nu 
ştie nimic şi nu poate combate catolicismul.
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Multe dintre noi au început a nu mai voi 
să se duce la biserica românească. Intre 
ele, am fost şi eu.

De când am putut face comparaţie între 
ce mă învăţa Părintele Nicanor şi ceia ce 
trebue să învăţ, am înţeles că este mai bună 
învăţătura de la călugăriţe. Când am putut ju
deca pe Părintele Busuisc în raport cu Părin
tele Albert, m’am încredinţat că nu biserica 
românească poate mântui un suflet. Am 
spus toate astea, la Soeur Thérèse care mi-a 
dat să citesc lTmitation de Jésus şi Intro
duction à la vie dévote de S. Frauçois de 
Salles. In cărţile acestea am învăţat eu ce 
este creştinismul. Din citirea lor, s’a năs
cut în mine dorinţa să trăiesc o viaţă în a- 
devăr potrivită cu învăţăturile Evangheliei. 
Am trecut la catolicism. Visul meu, a- 
tunci, era să mă mărit cu un român de 
treabă, să-l'fac catolic şi să ne cheltuim ve
niturile clădind biserici pentru fraţii noştri 
care trăesc în rătăcire. Eram foarte sigură, 
că voiu putea face mult bine pe lume.

Toată lumea spunea că tata este putred 
de bogat. Ţinea în posesie toate moşiile 
de la Fălciu până la Iaşi, toată lunca Pru
tului el o plugârea. Era bogat ; şi mai bo
gat şi mai puternic de cât é astă zi Mo- 
chi Fischer. In toate zilele mă rugam la
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Dumnezeu să lumineze şi pe tata ca să se facă 
catolic. Eram încredinţată, că de i-oiu spune 
eu pe şleau cum stau lucrurile în privinţa des- 
binării bisericei, tata, care era bun şi drept, 
nu va mai sta la îndoială şi se va lepăda 
de schismă. N’am avut însă parte să-i vor
besc despre lucrurile astea. Soeur Thérèse 
mă sfătuise să nu-1 iau prea repede ; şi aşa 
până să-i vie vreme a murit săracul. Şi ce 
moarte amărâtă !

La nişte aleg-éri a votat pentru Kogălni- 
ceanu ; iar prefectul de ciudă l-a nenorocit. 
A pus privighetorii să nu lase oamenii să iese 
la câmp. Pâinea putrezea în ţarină... A te- 
legrafiat tata la Bucureşti în zadar, — n’a 
folosit nimic. A pierdut înanul acela două
zeci de mii de galbeiii. De atâta supărare 
a prins o palpitaţie şi a murit aşa, pe ne
aşteptate.

Multă vreme eu n’am cunoscut nici un 
neam din partea tatii. Abia cu doi ani înainte 
de moartea lui, într’o zi de Iulie, la Sturzeni 
ne-am pomenit cu Nicu Căldare şi cu soţia 
lui. Parcă îi văd : el scurt, burtucănos cu 
nişte mustăţi ca firul de păpuşoi, cu nişte 
dinţi ca lopăţile, un chip din „Ghimpele”.
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Dar un chip în care luceau nişte ochii vii 
de pisoi. Era îmbrăcat cu pantaloni şi jiletcă 
de dril alb. Avea pe el o haină neagră de 
Iustrinâ. Pe cap purta o pălărie de paie tot 
neagră şi la brâu un lanţ gros de argint. 
Pe cât de scurt era Bădia Nicu, pe atât de 
lungă era Tuşa Aretia. Când am datîntâiu 
cu ochii de ea, aşa m’a umflat râsul de m’a 
înfruntat bietul tata. Tare semăna cu Coana 
Chiriţa. Rochia, de mătase havaie, toartele 
de chihlimbar, pălăria-i de catifea verde, cu 
trandafiri Solferino, o făceau tare caraghioa
să. Urâta nu era, dar avea ceva respingător 
într’ânsa. Degetele-i lungi, pline cu pietre 
de toate colorile, ieşeau din nişte mitene de 
mătase şi păreau adevărate ghiare de vultur.

Amândoi se încercau din toate puterile 
să fie gentili cu mine, dar nu reuşeau de 
cât a-mi spune slugărnicii. Din duduie nu 
mă scoteau, nici odată nu-mi ziceau Spe
ranţa cum îmi era numele. Tatii nu-i spu
neau vere, ci Coane Dumitrache. Tuşa la 
plecare a vrut chiar să-mi sărute mâinile, 
spunând că aşa mi se cade, că doar 
sunt de sămânţa domnească. Cu greu a o- 
prit-o tata.

— Lasă verişioară, că doar e un copil şi 
se sminteşte.

— Cum zice Mata, Coane Dumitrache, aşa
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fac. Şi m’a luat în braţe şi m’a sărutat pe 
amândoi ochii, pe frunte ; nu mai scăpăm din 
braţele ei. Veniseră la tata să-i scape de 
un bucluc mare ; şi tata voios le-a dat cică 
împrumut trei sute de galbeni. Ştia tata 
că nu i mai vede înapoi, dar vroia să-l a- 
jute, căci Nicu Căldare îi era văr bun, fe
cior lui Popa Căldare, fratele bunicăi. Popa 
cheltuise multe parale cu el la învăţătură 
în seminar, la şcoala militară, prin liceu. 
Pretutindeni fusese dat afară. Cu chiu cu 
vai, în ajunul alegerilor, i-a dobândit Popa 
un loc de institutor la Fălticeni ; dar n’a 
stat mult şi a trebuit să dimisioneze, din 
pricina unor certificate falşe. Cum era însu
rat cu fata unui grânar grec de acolo din 
Târg—când a rămas fără slujbă, Iani so- 
eru-său, l-a luat pe lângă el în cantor, de 
a învăţat negoţul. De la moartea lui Iani 
făcea grânărie pe socoteala lui—şi când 
venise în Sturzeni era gata să dea un fali
ment fraudulos, de nu-1 scăpa tata ajutându-1 
cu parale.

Asta .era omul, pe care judecătorii mi-i 
deteră epitrop, la moartea tatii. Când m’au 
adus acasă să văd pe tata mort, i-am găsit 
pe amândoi instalaţi în casele noastre.

îmbrăcaţi de sus până jos în negru, fă
ceau pe stăpânii. Când am intrat în ogradă
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Tuşa Aretia mi-a dat mâna repede să i-o 
sărut şi a început să mă vaiete. „Să fii 
cuminte fetiţo. Uite bietul Dumitrache se 
duse şi te lasă cum e mai rău. Datorii peste 
datorii. A fost sărmanul om bun, dar tare 
a g'reşit de s’a întins la cheltuieli prea mari. 
Cine l-a pus să se vâre şi în politică ? Te-a 
lăsat pe drumuri. Să fii inimoasă. Nicu o să 
se ostenească să te scape de datorii".

Nicu nu zicea pâs. Prin colţuri doar vor
bea cu fel de fel de oameni. Jidanii um- 
pluseră curţile pe toţi îi cunoşteau, cu toţi 
vorbea şi într’una îşi freca mâinele.

La îngropăciune a venit şi Zulnia Iiâncu. 
Vroia să mă ia cu dânsa în trăsură, dar A- 
retia m-a smucit din mâinele ei şi m-a luat 
în careta ei, adică în careta noastră. Pe drum 
s’a ţinut numai de sfaturi şi de explicări, 
din care eu alt nimic nu înţelegeam, de cât 
că am sărăcit de tot şi că de acum înainte 
mă vor ţine ei de milă. Aveam aproape 
şease-pre-zeci ani, nu eram proastă de loc, 
dar nici prin gând nu-mi trecea câtă răutate 
e pe lume. Cele trei zile, cât am stat acasă, 
am fost pentru mine un vis, din care nu 
m’am deşteptat, de cât abia în ceasul când 
m’am îotors la pension. Acolo mi-am venit 
în fire şi am început a plânge cu hohot 
ţn braţele maicilor, §Qeuy Thérèse nu sç
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despărţea de mine şi făcea, tot ce se price
pea, casă-mi mai înveseleascăsufletu-mi cer
nit. Pe vacanţă m-au luat la Fălticeni ; şi 
Nicu Căldare, sfios dar hotărât, mi-a spus că 
lui nu’i dă mâna să mă ţie la Sacré Coeur şi că 
aşi face bine să mă prezint la un examen de 
institutoare. Că a vorbit el cu revizorul şi e 
sigur că voiu obţine un loc de institutoare 
dacă nu chiar în Fălticeni, dar pe aproape.

— Dar nu mă gândesc eu la asta, moşule.
— Ce-are aface, ce vrei să faci ?
Cu greu am reuşit să-l fac să renunţe la 

planul acesta. Când Aretia a revenit spu- 
nâudu-mi ci ei sunt oameni săraci, că fac 
destul ostenindu-se să mă scape de datorii, 
că nu pot să- mă şi ţie de pomană, că sunt 
leneşe şi mândră; i-am răspuns că nu sunt 
nici leneşe, nici mândră şi nici că vroi să 
le rămân pe ureche.

— Şi ce ai de gând să faci fetiţo ?
— Să mă duc la Sacre Coeur. Mă călu

găresc acolo şi îmi câştig hrana dând lecţii 
în pension.

— Cura, vrei să te catoliceşti ? a început 
să ţipe Aretia, roşie ca racul şi frângându-şi 
mâinele. Când a aflat că sunt catolică a îne- 
bunit deabinelea. M’a ocorât cu ce i-a ve
nit la gură şi nu s’a oprit până nu s’a în
tors Nicu Căldare de la cazin.
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El, când a aflat de hotărârea mea, a 
îngălbenit, a roşit, s’a înveneţit şi iară a 
îugălbenit şi iară a roşit şi iar s’a învineţit.

— Asta niciodată. Fi liniştită Aretio. Atât 
mi-ar mai trebui să se amestece catolicii 
în treburile mele. Las pe mine, nu purta 
tu grija asta.

Cinci zile nu mi-a vorbit nimeni nici o 
vorbă. Chiar slujnica, care mi-aducea mân
carea la mine în odaie, avea poruncă să nu 
’mi spuie nici un cuvânt.

Târgul însă urla de mişelia călugăriţelor 
catolice, care au scos din minţi pe fata lui 
Dumitrache Diaconovici, ca să-i ia averea.

Căldare ţinea sfâtuiri lungi cu avocatul 
lui, un armean şiret, care avea mare trecere 
fiind şi deputat.

M-au trimes la Sturzeni cu o grecoaică 
bătrână, mătuşe a Aretiei. Acolo în frig, 
pe praz şi mămăligă m-au ţinut patru luni 
de zile. Ne-am întors în fine la Fălticeni. 
In fie-care zi, Aretia îmî aducea fel de fel 
de cocoane, care unele cu bine, altele cu 
râu încercau să mă sfătuiască. Toate spu
neau că mi-am făcut neamul de ruşine, le- 
pădându-mă de legea strămoşească.

Eu din Sturzeni scrisesem la Soeur 
Thérèse o scrisoare ; şi am fost primit două 
rânduri răspuns de la ea, prin care mă în-
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demna să mă rog* la Dumnezeu, să rabd 
până or trece ispitele.

La a doua scrisoare însă nu am mai pri
mit răspuns, şi tot aşa şi la celelalte. Se 
vede treaba că a prins grecoaica de veste. 
Mă rugam, adăstam, răbdam, dar simţeam 
că mă prăpădesc. Intr’o dimineaţă la des
perare m’am dus de a dreptul la Căldare 
în birou şi i-am spus să ştie că de nu mă 
lasă să plec la Sacré-Coeur, dau jalbă la 
Vodă.

La aşa ceva, se vede că nu se adăsta 
Nicu Căldare; a îngălbenit, a holbat ochii 

• la mine, dar nu crâcnea un cuvânt. Mă 
speriasem, când de odată îl văd că sare 
de pe scaun şi pleacă în fuga mare în gră
dină, strigând pe Aretia. Din ziua aceea 
m’au încuiat deabinelea într’un iatac, din 
fundul curţii.

Nimeni nu mai călca pe la mine. Singură 
Aretia îmi aducea de mâncare. Avocatul 
Agop venea însă de câte două trei ori 
pe zi, şi stătea ceasuri întregi la sfat cu 
Nicu Căldare şi cu Aretia.

După o săptămână de arest de rigoare, 
în care nu deschisesem gura de vorbă cu 
nimeni,—mă pomenesc cu Aretia că-îmi 
bagă în casă pe Popa mahalalei. Un bătrân 
mititel şi slăbuţ care îşi puse patrahirul de
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g*ât şi începu a citi evlavios molitfele lui 
Sf. Vasile. Acum, venea regulat în fie*care 
zi, ofta, când îşi punea patrahirul de gât şi 
ofta la ieşire, când Aretia îi punea doi lei 
în palmă. Comedia asta a ţinut vreo două 
săptămâni.

— Pentru ce vii Părinte aici ?— l-am în
trebat eu, la urma urmelor.

— De taică, ştiu şi eu ? Ca să gonim du
hurile rele.

— In odaia asta nu sunt duhuri rele.
— Cred taică cred. Dar vezi Mata aşa 

îşi închipuie Coana Aretia. Şi noi datori 
suntem a face rugăciuni la creştinii, cari 
ne chiamă.

— Atunci du-te, de te roagă odaie la 
Dumneiei.

— Vezi, Mata să nu te superi, dar noi 
trebue să ne rugăm unde ni-se spune. 
Matale, dacă nu-ţi place să asculţi de ce 
stai în odaie ?

— Păi dacă mă ţin închisă.
— Cum se poate ?
— Iacă aşa.
— Şi de mă rog ?
— Fiindcă voi să mă duc, să mă călu

găresc la Sacré-Coeur.
— Păi rău faci şi Mata, Duduie, că, de, 

catolicii, sunt străini. De vrei să te călugă-
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reşti, de ce nu te duci la Agapia sau la 
Văratic? Să vezi numai ce frumos e acolo.

— Da bine Părinte nu spusei, că eu sunt 
catolică?

— Ce are a face, taică.
Asta este singura conversaţie ce-am a- 

vut cu Popa Mihalache. După aceea nici 
nu l-am mai văzut cu ochii.

Se apropiau Paştele. In casă, simţiam că 
se petrece ceva. De dimineaţă am zărit 
prin curte, un ipooomisar în uniformă. Pe 
la prânz iacă soseşte şi Agop în trăsură 
cu ipocomisarul ; comisarul descuie uşa. Mă 
pomenesc dar în casă cu Căldare, cu Agop 
şi cu un bătrân saşiu, cu mustaţa sură, ciupit 
de vărsat, căruia toţi îi ziceau Domnule 
Procuror.

Domnul Procuror s’a uitat de sus, la 
mine. Nicu Căldare a privit în tavan, Agop 
îşi freacă mâinile.

— Dumneavoastră sunteţi Domnişoara 
Speranţa Diaconovici ?

— Da, Domnule Procuror.
— De ce a ţi părăsit religia statului ?
Tăcere.
— De ce nu daţi ascultare tutorelui 

Dumneavoastră. ?
Iarăşi tăcere.
— Ce doriţi Dumneavoastră?
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— Să mă călugăresc le Sacre-Couer.
— Nu e voie.
— Dar de ce Domnule Procuror ? în

drăznesc eu a-1 întreba.
— Se opun legile statului, Domnişoară. 

Vă expuneţi la o condamnare sigură, pen
tru atentat împotriva religiunei dominante 
în stat.

— Eu credeam, că oamenii sunt liberi a 
se închina în legea, în care vor.

— De sigur da, Domnişoară; dar cu con
diţie a nu lovi în prestigiul Bisericii Or
todoxe.

Agop îşi freca mâinele de zor. Căldare 
tuşeşte şi deschide gura :

— Astea i le toc eu în toate zilele Dom
nule Procuror. Dar ce folos, dacă nu vrea 
să înţeleagă !

— Eu socotesc, că Domnişoara, o fată de 
familie, cu educaţie aleasă, îşi va da seama 
şi nu ne va sili să luăm măsuri coercitive.

— Faceţi ce ştiţi, Domnule Procuror, tu
şeşte din nou Căldare. Şi-a bătut joc de 
mine şi de casa mea, mi-a insultat familia. 
E o îngrată, n’are nici un sentiment pentru 
familia ei ; pentru mine care am făcut tot 
ce-am putut, numai s’o scap din mizerie.

Eu începui a plânge. Agop îşi freacă
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mâinele. Căldare se aşeză ţanţoş pe un 
scaun. Procurorul reintră în rolul său.

— Cum văd, Domnişoară situaţia este 
foarte gravă. Cu multă părere de rău voiu 
fi silit să deschid acţiune publică în con
tra Dumneavoastră şi a papistaşilor care 
v’au convertit.

— O să înfunde puşcăria toţi, aud pe 
Ag*op şoptind lui Căldare.

Eu plâng mai tare.
— Nu cred cu putinţa, Domnişoară, să 

fiţi aşa de rea. Sunt convins, că sunteţi 
victima unor propagandişti periculoşi, care 
vor răspunde pentru fapta lor criminala, 
înţeleg minunat sufletul Matale. Mata eşti 
o creştină bună şi vrei să te călugăreşti. 
Tare bine. Acum să faci lucrurile, cum tre- 
bue. Mata eşti româncă. Mata du-te la o 
mănăstire românească. Du-te la Agapia, 
acolo e de Mata. Nu e aşa Coane Nicule?

— Eu nu zic nimic, Domnule Procuror. 
Am vrut să o fac profesoară n’a vrut. Vrea 
să se ducă la Agapia la călugărie, sunt 
gata să fac sacrifisuri şi o duc şi acolo.

— Dar cum e la Agapia? întreb eu.
De frica puşcăriei m'aşi fi dus ori-unde.
— Tare frumos, Duduie. Eu merg în 

toate verile, de petrec acolo cu familia, îmi 
răspunde Procurorul îmblânzit. De ce nu 
ţe duci să yezi singură, cum e acolo ?
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—Mă duc, zic eu izbucnind în hohote.
Procurorul mă mângâie pe obraz. Are- 

tia intră în odaie, mă ia în braţe şi începe 
a mă săruta.

— Ei aşa te vroi, Speranţico. Eram sigură, 
că o să ne asculţi, că binele tău îl vrem noi.

Procurorul crede că a sosit momentul să 
iasă şi îşi ia pălăria de pe scrin.

Agop îi şopteşte ceva la ureche.....
— Dacă Mata Duduie, îmi fâgădueşti so

lemn, că te duci Ia Agapia, eu încetez ori-ce 
cercetare.

— Fâgăduesc, Domnule Procuror.

De atunci şi până la Rusalii m’au ţinut 
în puf. Aretia se făcuse alta. Nicu Căldare 
îmi aducea la masă prăjituri de la cofetă
rie. Toţi păreau foarte mulţumiţi. Numai 
mama Mitrana, ţiganca ce îngrija de odăi, 
făcea o figură plină de înţelesuri ; pe care 
eu nu le pricepeam de loc. Intr’o zi văzând 
că n’o pricep şi-a luat inima în dinţi şi mi-a 
spus că este un locotenent care mă Iubeşte 
la nemurire şi vrea să mă fure. „Nu te 
duce la mănăstire, Duduie. Ascultă-mă pe 
mine. Zi un cuvânt şi la noapte te mântuie 
ofiţerul şi de mănăstire şi de neamul Căl- 
dăreştilor“.
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Am poftit-o să tacă din gură, că o spun 
Aretiei.

— Iată tac, dar Matale are să-ţi pară mai 
târziu rău. Eu vorbesc pentru binele Matale.

Nici odată nu mi-a părut rău de locote
nentul salvator; dar mai târziu am aflat că 
Aretia, cu Agop şi cu Căldare, înscenase 
comedia cu procurorul, ca să mă sperie să 
se scape de mine şi să facă, ce or vrea cu 
moştenirea tatii. Vrăjmaşii lui Căldare vor
beau de lucrul ăsta prin târg; şi un ofiţer 
se oferise să mă fure, ca să se cunune cu 
mine şi să ceară socoteală lui Căldare de 
administraţia averii. Din nenorocire pentru 
cavalerescul ofiţer, eu nu visam la măritiş 
şi Căldare era destul de mehenghiu, ca să 
potrivească toate lucrurile în folosul lui.

. Deci dar, după înălţare am plecat din 
Fălticeni la Agapia. Intr’o dimineaţă de 
Mai, m’am suit cu Aretia într’o călească de 
ale tatii, trasă de patru căluşei roibi. Că
lească era plină de cufere şi de merinde.

Noi nu am intrat în trăsură, până ce Nicu 
Căldare nu dete Aretiei, pentru Stariţa, 
un plic mare cu pecetia Mitropoliei.

In vreme ce Căldare dădea ultimele lui 
instrucţiuni Aretiei, eu îmi luam adio de 
la copiii lor. Am sărutat cu drag şi cu re
cunoştinţă pe Miţişoara, fetiţa care întimpul
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când mă ţineau arestată, se suia micuţa pe 
o scară de îmi dădea, prin ferestă, din 
prăjiturile şi cofeturile ce primea ea la 
masă. Nici odată nu am călătorit mai cu 
bucurie ca atunci. Simţeam, că scap de nea
mul căldăresc. Apoi era aşa de frumos dru
mul printre dealuri înverzite, prin pruni în
floriţi ! Am prânzit în Târgul Neamţ, la ha
nul lui Bolibo, în hanul clădit, cu ziduri ca 
de cetate, făcute din cărămida furată din 
Cetatea Neamţului. Pe la sfinţitul soarelui, 
am ajuns la Agapia.

Munţii acoperiţi de brădet, chiliile curat 
văruite în alb, bisericiile cu turnurile lor 
ce se înălţau în spre cer, totul mi-a făcut - 
o bună impresie. La arhondărie, arhondă- 
reasa ne-a primit cu dragoste şi a devenit 
încă şi mai îndatoritoare, când a aflat de 
la Aretia, că avem o scrisoare de la înalt 
Prea Sfinţitul pentru Maica Stariţa.

Voia să ne ducă imediat la Stareţie. A- 
retia i-a răspuns însă că vrea mai întâiu să 
mergem la vecernie ; şi că ar preferi să 
mergem la Stariţa, a doua zi după Sf. 
Leturghie.

Ne-am dus dar la biserică, unde mi s’a 
părut, că maicele cântă tare frumos. Par
chetul ceruit, zugrăvelile lui Grigorescu, po- 
leala de după tâmplă, totul până şi până şi
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mirosul de tămâie parcă se, armonizau mi
nunat cu troparele şi slavele ce se cântau 
în strană. Mâtăniile şi închinăciunile maici
lor, blagosloveniile unui călugăr uscăţiv şi 
cu barba albă, ca fuiorul,—tot suflaacuvi- 
oşie şi credinţă. Eram înduioşată.

Lucrurile au mers şi mai bine, a doua zi 
când maicile au cântat Crezul şi Tatăl Nos
tru pe glasul al şeaptelea. După Leturghie, 
am mers la Stariţa, o venei abilă bătrână, 
surdă ca pământul. Econoama a cetit scri
soarea cu pecetea Mitropolitului, s’a uitat 
la mine cam ciudat, a dat din cap cu neîn
credere; şi foarte smerit a început să-mi 
arate cât de grea este viaţa călugărească, 
cum mai toate călugăriţele regretă mai 
târziu că s’au călugărit şi multe altele de 
felul ăsta. Aretia făcea feţe, feţe.

— Dar măicuţă, Speranţa ştie lucrurile 
astea. Noi am făcut tot ce am putut să o 
ţinem în lume, dar nu vrea şi pace.

— Aşa e Duduie?
— Da, Maică.
— Bine, dar vezi e şi vorba de existenţă 

Coniţă. Noi n’avem de cât trei-zeci de bani 
pe zi din buget. Statul pe fie-care an ne 
taie câte ceva. Cine ştie, când s’o face va
cant vre-un buget pentru Duduia.

— Asta nu e nimic Maică, purtăm noi
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grije de fată, că e sâng-ele nostru nepoata, 
bărbatului meu. Vorba e să găsim o călugă
riţă bătrână, cu care să ne înţelegem. Aşa mi 
se pare, că v’a scris şi înalt Prea Sfinţitul...

— Da, da, dar înalt Prea Sfinţitul nu cu
noaşte toate g'reutăţile mânăstirei....

Aretia se enervase de abinelea. Ii scli
peau ochii în fundul capului. Şi-a muşcat 
buzele, a scos doi 'galbeni din pifnguliţă 
şi i-a pus cu destulă părere de rău pe mes- 
cioara din faţa og*linzii. „Asta pentru Sfânta 
Mânăstire“. Stariţa, care şedea ca o momâie 
într’un jilţ, a priceput se vede, căci a înce
put o mormăi ; „Bogdaproste maică, că sun
tem sărace de tot, ne-a lăsat statul în sapă 
de lemn. De n’ar fi bieţii creştini, ar muri 
maicele de foame, sărăcuţele. Ce te faci cu 
nouă lei pe lună !“.

Economa s’a grăbit a ţipa în urechea 
Stariţei, că banii ce i-a dat Cocoana sunt 
pentru reparaţia grajdului. Şi apoi, fără a 
mai asculta la ce mormăie Stariţa, ne-a 
poftit în chilie la dânsa. După parlamen- 
tări de două zile, în care galbenii din pun- 
guliţa Aretiei treceau în palmele comitete
lor şi proestoaselor, s’a hotărât să rămân. 
în îngrijirea Maicei Zenaida Rareş.

Muica Zenaida o bătrână tare, drăguţă,. 
locuia în chiliile făcute în vremea veche,
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de o maică din neamul Cânteştilor. Erau 
chiliile cele mai frumoase din mănăstire. 
Mobilele, mai frumoase ca în multe case 
boiereşti, şi casele încăpătoare şi solid zidite, 
printr’un act în regulă şi în schimbul a cinci 
zeci de galbeni, îmi fură cedate mie după 
moarte Maicii Zenaidei. Tot ea se obligă a 
mă ţine la ea, pe socoteala ei, cu condiţie 
ca Nicu Căldare să-i trimeată regulat alţi 
opt galbeni pe lună. Contractul iscălit de 
Maica Zenaida, deAretiaşide mine fu în
tărit de comitet. După aceea mă îmbrăcară 
călugăreşte, Stariţaîmi puse scufie pe cap 
şi mă deteră la strană. La început tare 
grele mise păreau cântările ; dar având eu 
niţică voce, curând am ajuns să ştiu toate 
cântările pe de rost, de treceam printre cân
tăreţele cele bune. Maicele îmi spuneau că, 
spre a mă călugări, trebue să fac ascul
tare câţi-va ani de-a rândul. Măcar doi ani, 
spuneau ele. Aşa că nu pricepeam pentru 
ce mai şedea Aretia, în mănăstire. Scria 
scrisori, primea răspunsuri preste răspunsuri 
şi avea sfaturi lungi cu Econoana şi cu Părin
tele Alecu, cei doi cârrauitori ai Agapiei;întru 
cât Stariţa damblagioaică şi surdă era un 
fel de momâie, căreia călugăriţele îi făceau 
mătănii şi mirenii îi sărutau 'mâna. De mult 
călugăriţele ar .fi scos’o din stăretie, de nu 
avea un frate senator cu influenţă.
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Trei zile am avut aşa ferbinţeli, de nu 
am mai putut scrie nimic. In aceste trei 
zile însă, tare bine mi-am reamintit toate 
întâmplările de la călugăria mea. Are- 
retia n’a vrut să plece din mănăstire, până 
nu m’a văzut cu perimanul de gât. Ii era, 
săraca, frică că m’oi răsgândi. Ar fi fost 
poate mai bine ; dar se vede că viaţa mea 
a trebuit să fie ce a fost.

Intr’o zi stăm cu toţi la masă de vorbă, 
când veni gâfâind de la stareţie într’o fugă 
Maica Olga. Roşie, roşie şi grăbită, ne spuse 
că ne pofteşte la stareţie Părintele Duhov
nicul.

In salon, sorbind la cafele, pe canapea, 
între Stariţă şi Econoamă, dădui cu ochii de 
Părintele Agatanghel.

Aretia sărută mâna Stariţei şi salută pe 
ceilalţi cu un aer protector. Eu făcui mă- 
tania cuvenită. Maica Zenaida, care ne în
soţise, se duse la fereastră şi începu o con-, 
versaţie vie cu Popa Alecu.

Părintele Agatanghel era un călugăr roş
covan şi buliav, cu ochii stinşi şi plângători. 
Se vede că mâncase bine, căci era tare a- 
prins la faţă. Se uita rând pe rând, când 
la una când la alta dintre noi şi nu înceta 
a mormăi. „Ei vezi I aşa e bine“. Văzând 
Economa că Părintele Duhovnicul nu poate
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încheia două cuvinte cu înţeles, aduse pe 
Popa Alecu de la fereastră, între noi. —

— Iată Coniţă ce este. Maica Stariţa a 
primit ordin telegrafic de la Mitropolie, să’ 
călugărească pe Sora Sofia pentru caz de 
boală.

— Vezi, aşa e bine; mormăi Duhovnicul.
— Părintele Protosinghel a venit pentru 

călugărie — explică Econoama.
— Da, da—tuşeşte Duhovnicul.
— Domnul maică,—adaogă Stariţa, care 

nu auzise nimic.
— Şi acum ce este de făcut Părinte ? în

treabă Aretia pe Popă.
— Eşti gata, Maică Sofio ?
— Da, Părinte.
— Apoi lucrul s’ar putea face, chiar acum, 

la vecernie.
— Da cum aşa Cinstire Părinte, că fata 

nici n’a postit azi?
3 — Nu e nimic, este cazul urgent.

— Unde sunt actele?—întreabă Duhovni
cul, care începuse a se mai desmetici.

Aici a început comedia. Stariţa îmi 
pusese scufia pe temeiul ordinului adus de 
noi, de la Mitropolie. Nimeni nu-mi ceruse 
vreun alt act sau vreo petiţie. Duhovnicul, 
care auzise, că sunt catolică, ţipa cum de 
mi-au dat scufia, fără să mă fi lepădat de 
catolicism.
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— Asta. e curată bătaie de joc.
— Dar nu e nimic Părinte, facem acum 

petiţia;—îi răspunde Popa Alecu.
— Trebuesc două, Părinte : una pentru 

reîntoarcere în pravoslavie şi alta pentru 
intrarea în Mănăstire.

— Iacă facem două!—îl linişteşte Popa A- 
lecu, care ia condeiul şi se pune pe scris.

Curând erau gata douăjelbi. Una scurtă, 
cerca de la Stariţă să mă primească în 
mănăstire, spre a mă călugări. Am iscălit-o 
îndată.

— Iscăleşte şi pe asta, Măicuţă, zoreşte 
Popa Alecu.

— Stai Părinte, să citesc mai întâi.
Prin aceia de a doua, adresată Mitropo

litului, mă puneau să zic că m’au înşelat 
• cu minciuni nişte călugăriţe catolice de 

mi-am părăsit legea strămoşească; dar re- 
venindu-mi în fire, cu lacrimi în ochi, cer 
iertare şi mă rog a fi iarăşi primită în sâ
nul Sf. Biserici drept măritoare. De la un 
capăt până la altul, absolut nimic adevărat.

Nici odată şi nimeni, nu-mi spusese că 
trebuie să mă lepăd, de ce făcusem la Sa
cré Coeur. De aceea dar şi eu, foarte hotărât, 
le-am spus că aşa ceva nu iscălesc. Ţipete, 
rugăciuni, ameninţări; nimic nu m'a putut 
birui. La toţi şi la toate le răspundeam una

3
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şi bună : am promis să viu la călugărie la 
Agapia şi mă ţin de cuvânt, dar mai mult 
nu-mi cereţi, că nu fac nimic. încăpăţâ
nare copilărească era, alt-ceva, era nu ştiu; 
dar ştiu că n’am iscălit. Duhovnicul, nici el, 
n’a vrut să mă călugărească. Aretia a ple
cat la Iaşi şi s’a întors a doua zi cu însuşi 
Vicarul Mitropoliei.

P. S. Dosoftei, un Vlădică cu barba că
runtă şi în antereu de mătase, era se vede 
bine instruit de la Iaşi; că lucrurile s’au 
petrecut de data asta, cu totul alt-fel. A 
venit în chiliile noastre singur, cu Econoama 
şi cu două clisăriţe.

— Dumneata eşti Sora Speranţa Diaco- 
n o viei ?

— Eu Prea Sfinţite.
— Ai cerut călugăria?
— Am cerut.
— Ai fost la Sacré-Coeur din Iaşi ?
— Da am fost.
— Acolo te-au catolicit?
— Eu am vrut.
— Ce ţi-au făcut ?
— Nimic.

Când te-au catolicit, ce slujbă ţi-au 
făcut?

— Am jurat pe Sfânta Evanghelie că voiu 
crede, cele ce cred catolicii.
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— Acum nu vrei să juri, că te învoeşti 
să crezi ceia ce cred ortodoxii ?

— Nu vreau.
— Dar să-ţi citesc o moliftă de desle- 

g’are păcatelor, vrei ?
— Pentru-ce Prea Sfinţite ?
— Iacă aşa. Ca să-ţi ierte Domnul păca

tele ce le vei fi făcut.
N’am zis nu. Vicarul şi-a pus patra- 

liirul de g*ât, a luat molitfelnicul în mână 
şi mi-a citit pentru deslegarea păcatelor. 
Apoi vesel şi voios, aruncând priviri tuturor 
celor din casă, a poruncit să mă culce în 
pat.

— Dar pentru ce să mă culc în pat?—în
trebai eu speriată.

Econoama mi-a explicat însă, că regula 
este a se călugări surorile după doi ani de 
ascultare şi numai cu aprobarea Sinodului,

Că în caz de boală, Mitropolitul poate 
aproba călugăria şi mai curând.

Mi-au spus, în fine, că Stariţa raportase 
la Mitropolie, că sunt bolnavă; şi pentruca 
Vicarul să fie scutit de vre-un bucluc, 
trebuia să mă călugărească în pa.t ca pe o 
bolnavă.

M’am suit dar în pat. Mi-au pus o 
cămaşe nouă pe mine, mi-au despletit pă
rul şi în mai puţin de două-zeci de minute, 
am devenit Sofia Monahia.
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Seara, Aretia a dat o masă mare, la ar- 
liondărie. A poftit pe Vicarul, pe preoţi şi 
vre*o zece măicuţe. Aretia era plină de a- 
tenţiuni pentru P. S. Dosoftei. Acesta în 
tot timpul mesei făcea haz pe socoteala 
Duhovnicului. ,.Auzi Domnule! Om este el? 
Să nu ştie rezolvi un aşa fleac? Nu e aşa, 
ca am întors-o bine Alecule ?K

— Aşa e, Prea Sfinţite. Dar altul, care ar 
fi îndrăznit ?

— Vezi, aşa e. Dar ce să vă fac eu dacă 
sunteţi toţi nişte mocofani? Staţi ca viţelul 
la poarta nouă.

Maicele râdeau cu hohote. A ţinut masa 
până a tocat de Utrenie. A doua zi a ple
cat şi Vicarul şi Aretia; iau eu am înce
put a gusta din călugărie.

Maica Zenaida era o femee mărunţică 
şi guralivă, tare apropiată. Sămânţă din 
Petru Rareş, dar de mult căzuţi în rândul 
răzeşilor; Răreşeştii au dus veacuri întregi 
o viaţă amărâtă în ţinutul Botoşanilor. 
Tatăl Maicii ajunsese Privighetor la Hâr- 
lâu (adică Sub-Prefect); şi trecea prin rândul 
boerilor de a patra mână. Dumnezeu i-a dat 
şease fete şi un singur băiat. Pentru ca 
băiatul să ridice neamul la strălucirea cea
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de mai înainte, pe fetele toate le-a trimea 
la Mănăstire, la Agafton. De acolo, pe cea 
mai mică, pe Zoe aluat-o Maica Olimpiada 
Cantea cu ea la Agapia. A crescut-o, a că
lugărit-o şi i-a lăsat chiliile astea domneşti, 
pe care le stăpânesc eu acum câte zile oiu 
mai avea. Fratele Maicii Zenaida ajuusese 
Praporgic, când s’a înecat în Şiret. Delà el 
a rămas o răzăşie de cinci-zeci de fălci la 
Hârlău, pe care răzăşie acum împreună cu 
chiliile şi cu bruma dc parale ce mai am, 
le las şi eu prin testament Maicii Olim
piada. Cu averea asta şi cu numele de 
Rareş, Maica Zenaida era cea mai de seamă 
călugăriţă din Mănăstire* Toate maicele ne
mulţumite de Econoama Daria, la ek se 
gândeau de stariţă..

De aceea în toate serile se adunau la 
noi M. Stravolilia, M. Epraxia, M. Theodora 
şi M. Evlampia, toate proestoase, toate 
cântăreţe.

Fumau ca şerpii, beau la cafele şi răs
tigneau pe Daria. Dar Maica Zenaida care 
ori cât de guralivă era, dar căreia nu-i.plăceau 
buclucurile: le primea cu drag’oste, le cin
stea şi le îndemna la răbdare. Astea toate 
Ic ştia bine Econoama şi de aceia se lin
guşea pe lângă M. Zenaida. „Sărut mânu
şiţele Maica Zenaido. Să trăeşti. Să-ţi dea
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Dumnezeu sănătate Maică; căci ce mă fac 
eu fără Sfinţia Ta, Maică ? Mă urăsc toate, 
şi numai bine le-am făcut. De nu mi-ar fi 
de biată Maica, nici n’aşi mai vrea să ştiu 
de nimic, să-şi puie altă econoamă. Dar 
îmi e că amărăsc pe Maica, sărăcuţa. Nu 
mai mănâncă nimic, Maica, se stinge ca 
un puiu de g'ăină. Mi se rupe inima, când o 
văd aşa prăpădită. E o sffââânlă....

— Taci Maică Dario, numai plâng-e. 'Nu 
să prăpădeşte Maica Antonia, că o îngri
jeşti bine Sfinţia Ta.

— Da, o îngrijesc Maică, o îngrijesc.
Comedia asta se repeta, cel mai puţin de 

două ori pe lună. Stariţa, bătrână şi para
lizată, a trăit mulţi ani după Maica Zenaida, 
care în iarna înaite de războiu şi-a frânt 
piciorul pe ghiaţă la Bobotează éi a murit 
de cangrenă.

Curând, am rămas eu singură cu M. 
Teoctista şi M. Olimpiada, pe care le găsi
sem la Maica călug'âriţe, când am venit eu 
în mănăstire. Dar prea mersei iute.
Pe când trăia biată Maica, Daria o linguşea şi 

împreuna cu Daria o linguşea şi Popa Alecu. 
Popa era tovarăş cu Daria, în toate trebile 
Mănăstirei. El punea toate la cale, el scria 

. statele; el era cheia. Duminica, după Letur- 
gliie, regulat venea cu Preoteasa la noi.
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Costeliv, cu o barba mare roşie: vorbea din 
gât, fără să deschidă dinţii şi când vorbea 
da din cap ca un păpuşoi, iar mâinile şi 
le lipea de piept ca să-şi ţie râsuflarea. Nu 
era simpatic de loc.

— Ce faci papistaşo ? îmi striga regulat 
Popa, când intra în casă, târând după el, 
ca o umbră, pe Preoteasa Maria. Astea ne 
era petrecerile iarna. Vara venea lume. 
Maica închiria două chilii unui boer din 
Iaşi, lui Conu Costache Hudici, Preşedintele 
Tribunalului din Iaşi. Maica avea pe lângă 
ea două călug-ăriţe. Maica Teoctista, mult 
mai bătrână ca Maica, fiindcă o slujise cu 
credinţă, îşi închipuia că trebuie să o moş
tenească, de aceia nu mă putea suferi. M. 
Olimpiada era altfel. Mai mult tânără, (nu 
avea de cât vreo patru ani mai mult de 
cât mine) era fata unui popă din Năsăud. 
Nu se arăta de loc mâhnită de venirea mea. 
Din potrivă, mă îngrijea ca pe o soră mai 
mică şi îmi spunea tot ce trebue să fac şi 
cum să mă port, că ştia tipicul mai bine 
de cât toate celelalte. Seara lucram amân
două la şaiacuri şi îmi povestea de la ea 
de acasă. Une-ori cânta cântece de dragoste, 
dar mai mult axioane şi tropare îi plăcea 
să cânte. Când zicea cântece lumeşti, i se um
pleau ochii de lacrimi. Mai târziu mi-a povestit
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cum a rămas fără părinţi, diu mica ei copi
lărie: şi cum a crescut-o o mătuşe a ei. Cum ' 
fieciorul mătuşei şi vărul ei o înşelat-o, şi 
a lâsat-o ca să ia pe o fată de Protopop 
cu parale multe, ca să ajungă notareş. De 
ciudă şi de ruşine, Ortensia Negrea s’a ho
tărât a se duce la mănăstire; că nici n’avea 
parale să ia altul. Popa, de la ei din sat 
o îndemnase să se ducă la Carmelite, fiin
dcă era unită. Fetei nu-i plăceau însă pa- 
pistaşii „Că sunt Unguridrag’ă. Aşa am ve
nit la Agapia. Nu-s greco-orientalii, legea 
adevărată. Dar dacă n’avem noi, românii u- 
niţi mănăstirele noastre, ce să-i faci V Au 
botezat-o de al doilea, i-au ciupit toate pa
ralele cu care venise şi au dat-o la M. Zenaida. 
Cântă şi acum minunat, lucrează dumne- 
zeeşte, găteşte ca un bucătar de episcopie 
şi taie lemnele cu toporul, parcă ar fi fost 
toată viaţa ei rândaşi la pădure. E un giu • 
vaier la casa omului. Fără ea, ce m’aşi fi 
făcut eu, care nu sunt bună de nimic?

Curând de tot, după moartea Maicii, a şi 
început lumea să vorbească de război. Pe 
la Paşte au intrat muscalii în ţară şi a în
ceput războiul. La mănăstire a venit ordin
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pentru maici, cari vor să meargă la spitale, 
să îngrijească de răniţi. Au pornit vre-o 
şapte de la noi, la Turnu Măgurele. Când 
au plecat ele, eu eram în dârdora moşte
nirii de la Maica Zenaida. Pe Ia SânPietru, 
sfârşind eu cu daravera asta; m’am dus Ia 
stareţie de le-am spus că aşi vrea să mă 
duc şi eu la un spital, ca să îngrijesc de 
răniţi. Nu vreau să creadă maicile. Ziceau 
că sunt nebună să plec la spital, când am 
tot ce îmi trebuie aici în Mănăstire ,.Bine 
dragă, înţeleg pe celelalte, că s'au dus. Au 
nevoe de parale şi la spital pot să câştige 
mai mult., Dar ai destul, D-Ta Slavă Dom
nului. Ce-ţi mai faci singură belea pe cap?;‘

In fine văzând că o ţin una şi bună, au 
scris la Mitropolie. Mai. târziu a şi venit 
răspuns, că de mi este voia să mă duc 
să îngrijesc răniţi; apoi să mă duc la Craiova, 
căci cocoanele de acolo au făcut spital şi 
cer călugăriţe de îngrijit răniţi. Am lăsat 
dar casa în seama Olimpiadei, le-am dat 
parale ca să poarte grije de sufletul Maicii; 
şi în ziua de Sfântul Ilie am pornit spre 
Craiova.

Era un zăpuc de stau câinii cu limbele 
scoase la umbră. La Paşcani, gara era plină 
de muscali, trenurile veneau şi se întorceau 
cu grămada,
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Vagonul ineu era tixit de jidani samsari 
şi de greci. Intr’un colţ am dat de o pro
fesoară, ce se ducea în Bucureşti, să con
sulte pe Doctorul Marcovici, că era bolnavă 
de sténos.

Până la Bucureşti, am crezut că înebu- 
nesc : uruială, căldură, praf, fum, zăpuşeală, 
cum e mai rău. Cana am intrat în gara 
Târgoviştei, eram buimăcită de tot. Profe- . 
soara aceia, Madame Tobias, mi-a fost de 
mare ajutor. M’a luat cu ea în trăsură şi 
ne-am dus împreună la Hotel Dacia.

Se vede, că stenosul de care suferea Ma
dame Tobias, o ducea ades prin Bucureşti; 
căci toţi cei de la hotel o cunoşteau. Por
tarul a salutat-o în chip prietenesc şi ne-a 
spus, că n’are liber, două camere. Ne-a dat 
un salon mare cu două paturi. Eram aşa 
de obosită, în cât într’o fugă am trecut prin 
mulţimea de ofiţeri muscali ce forfoteau 
prin galerii şi într’o clipă am şi fost în 
pat. Madame Tobias avea poftă de vorbă. 
Nici ţipetele actriţelor din grădină, nici râ
setele şi conversaţile de prin coridoare, ni
mic, nici chiar ploşniţele din pat, nu m’au 
putut împideca să dorm tun şi să mă deş
tept de abia pe la nouă, când trenul la 
Craiova plecase de mult din gară.

Tovarăşa mea de călătorie? a făcut mare
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haz de necazul meu. Ca să îmi treacă rii-â 
luat cu dânsa puţin prin oraş. Ne-am plim
bat pe podul Mog'oşoaei,' m’a dus la Fial- 
covski de am luat o îngheţată. Am dat o 
raită prin Cişmigiu şi apoi ne-am oprit la 
Martinovici, de am cumpărat mezeluri pen
tru prânz.

Când am ajuns la hotel începuse zăpu
şeala. Am tras perdelele, am mâncat cu 
poftă şi apoi ne-am odihnit până pe la şapte. 
Madame Tobias a luat un muscal şi ne-am 
dus la şosea. Ce de lume, ce de trăsuri 1 
Madame Tobias cunoştea o mulţime de 
lume în Bucureşti, mai toţi o salutau la 
şosea.

Când ne-am întors la hotel, înserase.
Nici nu apucasem să luăm ceva după 

noi, când intră un jdănaş de chelnăr în o- 
daie şi începu să şoptească cu Madame 
Tobias

— Auzi, Măicuţă? —
— Ce să aud ?
— Ne poftesc doi ofiţeri muscali, să mân

căm cu ei.
— Vai de mine !
— Sunt oameni foarte nobili, spune chel

nărul. Unul e chiar colonel în garda impe
rială şi nu se uită la cheltuială.

— Merg*em, ori nu mergem Măicuţă? mă 
întreabă Doamna Institutoare.
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— Cum să mergem ? Râde lumea de noi i
Madame Tobias se uită lung la mine... .
Apoi luă pe chelnăr la zor, ce vine cu ' 

ast-fel de lucruri în casă. Să-şi bage min- 
ţele în cap altă dată. Jidănaşului parcă tot 
nu-i venea să iasă din odaie. Dacă văzu că 
nu suntem ce crede el, ne-a lăsat însă în pace.

Asta a tăiat cheful lui Madame Tobias. 
Până ne-am culcat, nu a mai vorbit nimic, ! 
ea care era aşa de vorbăreaţă. A doua zi 
m’am sculat cu noaptea în cap, mi-am luat 
ziua bună de la tovarăşa mea şi am plecat la 
gară. Pioase toată noaptea-şi se răcorise. 
Trenul era mai mult gol. In vagonul dc 
dame, am g'ăsit numai o cocoana bătrână; 
propietăreasă în Romanaţi. Cucoana aceia, 
scurtă şi grasă, legată cu un testimel la cap: 
fuma ţigare peste ţigare, ocăra guvernul şi 
spunea că o să ne biruiască turcii. Prin gări 
nu era aşa lume ca în Moldova ; dacă am 
trecut Oltul nici n’am mai văzut picior dc 
muscal.

De la Piatra în jos, gările erau însă pline 
de miliţie românească. Parcă eram în altă 
ţară. Peste Olt nu vezi jidovi ca în Moldova. 
Vagoanele le umplu ţăranii, îmbrăcaţi cu 
dimie albă. Câtă bruma de jidani sunt pe 
acolo, n’au nici perciuni, nici laibâre pe ei. 
Ei nici nu sunt aşa obraznici ca jidanii din 
Moldova, nici nu sunt aşa calici ca la noi.
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Caută să nu se deosibească de români, 
şi întru câtva şi reuşesc.

Seara la cinci am ajuns în Craiova. M’am 
suit într’o birjă ticăloasă, trasă de doi cai 
mici cât nişte măgăruşi. Un ţigan urât mâna 
trăsura, care m’a trecut pe o şosea plină de 
noroi şi de coji de harbuzi.In fine m’am văzut 
în curtea spitalului Indepedenţa-Bucureşti- 
Craiova.

Aşa îi zicea spitalului, căci era ţinut cu 
parale adunate în Bucureşti şi în Craiova.

Spitalul era instalat în nişte case mari, în 
casele lui Pera Opran. Mi-a eşit înainte 
Maica Evlampia Antoneasca Proistariţa de 
la Mânastirea Dintrunlemn. Era acolo, cu 
alte şapte călugăriţe şi şedeau toate într’un l 
salon de jos. In acel salon mi-au pus, şi mie, f 
un pat.

Când am venit în Craiova, spitalul era 
pregătit cu totul pentru a primi răniţi, dar 
era gol. Sus erau gătite patru saloane, din 
care două pentru ofiţeri. Tot sus şedea şi 
Doctorul Grăjdescu. medicul spitalului. Jos 
erau alte două saloane pentru răniţi, odaia 
călugăriţelor şi un salonaş plin de mobile 
Louis XV îmbrăcate în mătase albastră. Aici 
se adunau cocoanele. Spitalul erau ocâr-
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muit de cocoanele craiovence, Preşedintă 
era Regina, sau Doamna cum îi ziceau pe 
atunci. Mai aveau o doctoreasă bătrână şi u- 
râtăVice-Preşedintă dar care era cam nebună, 
aşa că au dat-o cocoanele jos. Cinci dintre 
ele formau oomitetul administrativ al spita
lului. Astea făceau ce vreau, ele ereau stâpâ- 
ne.De altmintrelea toate se îngrijeau de Spi
tal; şi în fie-care zi stau napristan două 
toată ziua acolo. Făceau, cu rândul, servi
ciul ăsta ; şi aveau ochii peste tot ce se face 
şi se cheltuieşte. Intendentul, un ăla cu bar- 
bişon lung şi roşu, nu-şi făcea mendrele ca 
prin spitalele celelalte. De voe, denevoe tre
buia să se mulţumească cu leafa. Se mulţn- 
mea el, dar tare ofta, că nu se procopseşte.

Câte-va zile după sosirea mea, au adus 
în spital un ofiţer de cavalerie, pe care îl 
rănise ghiulele turceşti, la Calafat. Căpita
nul Botez era un băiat tânăr brunet, de 
dragul căruia se topeau o mulţime de co
coane. îşi făcea de cap cu el, mai ales, Maica 
Agathia, care ca fată Stariţei n’o ţinea 
nimeni de rău. Maica Agathia, ca toate 
româncele din jurul Sibiului, era tare 
frumuşică ; şi aşa îngrijea de căpitan, încât 
săracul i-se rupea inima că trebuia să plece 
din spital. Atărâgănit el mult până să plcee, 
dar, odată şi odată, tot a trebuit să iasă şi 
am rămas iarăşi singure.
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Maica Evlampia era de neam boeresc 
şi avea rude şi prieteni prin Craiova. 
Fusese şi stariţă. Celelalte erau toate ţă
rance, mocance ; doar Agathia, crescută de 
Maica Evlampia, era mai subţirică. Se cer
tau toată ziulica şi făceau dragoste cu nişte e- 
levi de intendenţă, care ţineau comptabilita- 
tea spitalului. Din pricina aceasta certurile nu 
se mai sfârşeau. Toate erau geloase şi parcă 
toate aveau dreptate. Maica Evlampia se fă
cea că n’aude, nu vede. Când certurile erau 
mai tari, doar o auzeai „Bine Maică, nu-ţi e 
ruşine să strigi «şa de tare ? Nu-ţi e frică că 
te aud cocoanele ?“ Şi când uneori una mai 
ţanţoşă îi răspundea, spunându-i că nu e 
treaba cocoanelor să le stăpânească pe ele, 
că şi fac serviciul pentru care le plătesc 
cocoanele ; biata Maica Evlampia ofta în
vârtea mătănile printre degete, ori cerea un 
pahar cu apă şi dulceaţă.

Maica Agathia era toată ziulica în salo
nul căpitanului, „II îngrijesc Maică Sofio, că 
e săracul singur. Gândeşte-te ce soartă pe 
el, să-l cheme Botez şi cu el să se facă bo
tezul sângelui" Fiind-că era de neam, co
coanele făceau mare deosibire între Maica 
Evlampia şi celelalte călugăriţe. Când au 
aflat, că ştiu carte bună şi vorbesc fran
ţuzeşte, s'au npnunat de ipine ca de urs alb.
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— Comment est-il possible que vous 
soyez entré dans un couvent? mă între- 

• bau ele.
Văzând Maica Evlampia, că toate cocoa

nele mă cinstesc ca şi pe dânsa, a început 
să mă ia pretutindeni cu Sfinţia ei. M’a dus 
întâi la Grădina Bibescului, de-am sărutat 
mâna Episcopului Athanase. Vlădica fusese, 
de mult, Episcop la Roman, ştiaAgapia şi 
cunoştea pe Maica Zenaida Rareş.

— Călugăriţă tare cum se cade. Şi ce 
veselă era, îngână Vlădica, uitându-se între
bător la mine. Eu, care cunoşteam pe Maica 
bătrână şi cuvioasă, nu puteam pricepe cum 
a putut fi vre odată aşa veselă. Inconştient 
m’am înroşit până în vârful urechilor şi am 
pus ochii în jos.

Până îu Septembrie m’am avut absolut 
nicio treabă la Spital. Mă duceam în vizită 
în toate zilele de lucru, cu Maica Evlampia. 
Duminica mergeam dimineaţa la biserică, 
la Sfântul Mina. După prânz se adunau toate 
cocoanele în sala cea mare de la Şcoala Ote- 
telişanu, de la Madame Bekner cum îi ziceau. 
Sala era plină de hroderik făcute de Madame 
Bekner şi de pasări împăiate de Domnul 
Bekner. Cocoanele şedeau toate împrejurul 
unei mese lungi, în capul căreia lua loc 
Vice-Preşedinta, o bătrână cu gura strâmbă
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şi cu nişte ochelari cât toate zilele. Mă 
luase de secretară şi mă silea să scriu la 
scrisori către toate cocoanele, cu care se 
certa în şedinţă. Era o comedie mare. Ţipau 
între ele, plângeau; era cât pe aci să se 
strice spitalul din pricina certurilor. Noroc 
că Doctorul Fabriţius a sfătuit-o să dimi- 
sioneze şi astfel a spart g'aşca. N’au mai 
ales altă Vice-Preşedintă, puneau pe Ge
neralul Haralambie să le prezideze. De a- 
tunci nu s’au mai certat ca înainte. Nu 
ştiu ce era pricina, se ruşinau de Genera
lul, or acesta avea el meşteşug să le împace 
pe toate. Ori cum, postul meu de secretară 
se uşurase cu mult. Stăm mai mult de mân
tuială. Priveam cum între ferestre se jucau 
cele două fete ale Prefectoriţei, cu băiatul 
Iu Madame Isvoranu. E curios, că fetele, 
când sunt mici, sunt mai îndrăzneţe ca bă- 
eţii. De unde o veni asta, nu ştiu; dar la 
şedinţele acelea vedeam, cum fetele erau care 
dau năvală, ele săreau, ele se învârteau, 
ele trăgeau băiatul după ele, deşi parcă 
erau de aceiaşi vârstă.

Câte-va zile după luarea Griviţei, în spi
tal, s’a schimbat viaţa cu totul. Intr’o seară 
pe la opt, s’a umplut curtea de boeri şi de 
cocoane. Venise telegramă, că sosesc răniţi.



50 Mariu Theodorian-Carada

Pe la nouă şi jumătate au început să curgă 
birjele pline cu ei. Unii mai uşor loviţi, se 
mişcau sing'uri, legaţi la cap sau cu braţul în 
bandă. Mai târziu, au sosit şi cei rău răniţi. 
Ii aduceau pe paturi, se văitau înfiorător. 
Cocoanele îşi puneau eau de cologne la 
nas, unele chiar se credeau datoare să le
şine. Boerii se uitatu cu groază. Călugăriţele 
îşi făceau cruci şi se învârteau de colo până 
colo, casă ajute pe înfimieri; dar nepregă
tite pentru treaba asta, făceau mai multă 
vorbă de cât treabă. Doctorul Fabriţius în 
tihnă săsească, cu multă bunătate şi pri
cepere, dădea ordine şi punea mâna de u- 
şura durerile celor mai greu atinşi. Docto
rul Grăjdescu dădea şi el ajutor dar, cât 
de colo se vedea însă că nu e de loc înde- 
mânatec. Odată cu transportul răniţilor aces
tora, veni şi un medic militar, un sub-lo- 
cotenent, cu care aveam să fac chiar a doua 
zi cunoştiinţă la pansatul soldaţilor, din sa
lonul de jos.

Frumuşel, cu mâini de femee, vorbind în- 
cetinel, bolnavii ţineau la doctorul Hagie- 
scu tot aşa de mult ca şi la Fabriţius. A- 
mândoi aveau mâna uşoară, şi amândoi 
erau mai blânzi de cât Grăjdescu. De aceia 
toată ziua îl chemau pe Hagiescu cei care 
nu aveau linişte şi nu puteau adăsta vizita 
4ocţori|lui celui mare, cum numeau ei pe
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Fabriţius. Din pricina asta, am legat uşor prie
tenie cu el. Eram şi recunoscătoare că nu 
mă trata ca Grăjdescu. Grăjdescu trata că
lugăriţele ca pe slujnice, când erau urâte ; 
iar de erau frumuşele, în chip şi mai umi
litor. Eu îl ţineam la locul lui şi evitam să 
am prea mult aface cu el. Iiagiescu era 
cu totul altfel, la toate călugăriţele le zicea 
sărut mâna. Cu toate era respectuos, aşa 
că toate ţineau la el, chiar şi cele mai ur
suze. De alt-fel adevărat este, că noi călu
găriţele nu eram de prea mare folos spi
talului, căci nu ştiam de loc a face treaba 
de infirmiere. Mai mult slujeam la rufe şi 
la ale casei. Ne învârteam noi şi prin sa
loane : dar vedeam bine că doctorii nu pu
neau nici un preţ pe ajntorul nostru. Cu
coanele, cu toată crucea roşie ce purtau la 
braţ, nu ştiau nici ele nimic din ce se cere 
unei surori de caritate. In schimb însă. 
spitalul îl administrau foarte bine. Minunat 
se îngrijeau, ca bolnavilor să nu le lipsească 
nimic, ca totul să se petreacă în cea mai 
mare regulă. Murea economul de necaz, 
când le vedea şezând toată ziua în spital, 
şi controlând orice cheltuială, cât de mică. 
Cereau să vadă cu ochii, tot ce se aducea 
la bucătărie. Intr’o zi, intendentul a trimes 
un soldat să ducă în salonaşul coucoanelor
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picioarele unui biet soldat ce fusese ope
rat. Cocoana Polixenia Gregoriade a crezut, 
că este în lighean ceva pentru bucătărie, 
a ridicat şervetul şi văzând ciolanul de om, 
a leşinat. Asta fusese o farsă a intenden- 
tului, ca să se răsbune. Când s’a aliat, l-au ■ 
dat afară şi au adus un neamţ bătrân, pre 
Domnul Lurtz.

Cu venirea răniţilor s’a sfârşit cu totul certu
rile de protie dintre cocoane, căci aveau alt
ceva mai bun de făcut. In schimb certurile din
tre călugăriţe s’au înteţit mai tare. Unele 
nu vreau să facă ascultare la bucătărie, al
tora nu le plăcea să stea lângă răniţi ; fie
care era nemulţumită cu slujba ce-i se dase 
şi voiau alt-ceva. Pe mine m’au pus la un 
salon de soldaţi şi am fost foarte mulţu
mită. In salonul meu erau doi vasluieni, 
cari văzându-mă moldovancă tare se bu
curau. Povesteau delà răsbel, spuneau fel 
de fel de istorii. Poţi se lăudau cu vitejia 
lor, râdeau de muscali, că sunt beţivi şi 
proşti. De turc spuneau, că e viteaz, dar 
hain. Când îi apuca durerile mai tare, unii 
înjurau şi blestemau, alţii se închinau şi 
se rugau să-i ierte Dumnezeu mai iute. 
Toţi cereau să vie doctorul Fabriţius, care 
deşi bătrân şi greoi avea o mână uşurică 
ca pana.
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Cu încetul unii au murit şi cei mulţi s’au 
vindecat. Prin Decembrie spitalul se go- 
lise aproape de tot; când prin luna Febru
arie s’a umplut iarăşi. Era o iarnă grea, 
vreme urâtă, frig*, viscol, trăsurile cu ră
niţi veneau în toate zilele, de nu mai aveam 
unde să-i punem ; era groaznic. Au adus 
un turc bătrân cu capul spart, de patul 
puştii. Plâng’ea, săracul, şi ne spunea într’o 
românească stălcită că are cinci copii mici. 
La noi în odaie, era o cadână pe care o 
aduseseră cu un copilaş mic, pătruns de 
baionetă. Copiliţa a murit ca un înger, 
cu oebii plini de lacrimi, uitându-se cu drag 
la mamă-sa.

Cadâna îşi privea copilul murind, se plim
ba cu el în braţe prin odaie, ne arăta ra
na şi ne spunea turceşte multe, din cari noi 
nu pricepeam nimic. Când a murit fata, ca
dâna a căzut la pământ şi a început să 
urle...

Pe la sfârşitul răsboiului, s’a încins în 
spital epidemia de tifos. Ziua şi noaptea 
eram, în picioare. Cocoanele veneau mai rar, 
şi care veneau nu ieşeau din cancelaria 
stropită cu acid fenic. Spitalul rămăsese 
pe mâna noastră şi a doctorilor. Bolnavi 
mureau, mai în toate zilele. Soldaţii săracii 
cereau pe popa să-i grijcască ; ofiţerii însă
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nu se gândeau la asta şi mureau ca nişte 
câini.

Am zis doctorului, că e păcat să moară 
aşa negrijiţi şi nespovediţi : dar mi-au în
chis gura. „Lasă, Maică, la ce să le tăiem 
inima? Dacă nu cer ei, să-i lăsăm în pace.u

„Ar trebui măcar, Domnule Doctor, să-i 
întrebăm".

„Nu, Maică, nu se poate“.
Prin Aprilie 1878, spitalul se g’olise. Mai- 

cele celelalte au plecat la Hurez ; eram ho
tărâtă să plec şi eu a doua zi, spre Moldova, 
îmi strânsesem lucrurile. Economul mi-a dat 
să dorm într’una din odăile lui. Seara'am stat 
de vorbă cu nevasta Economului până târziu. 
Am băut un ceai şi m’am culcat bine, să
nătoasă. Peste trei săptămâni m’am deş
teptat într’o rezervă deja spitalul Filan
tropia. Tifosul m’a ţinut în Craiova încă 
două luni. Am dat mâna cu moartea. Tot 
timpul cât mi-a fost rău, a stat lângă 
mine Doctorul Hagiescu şi m’a îngrijit ca un 
frate. II ştiam de la spital, unde îl servisem 
ca infirmieră. Acum când eram mai bine, ve
nea de sta cu mine de vorbă ceasuri întregi, 
îmi aducea ciocolată Masson ; glumea şi 
râdea, ca să-mi treacă de urât. Medicul 
primar îmi spunea la vizita în toate zilele :

— De nu era, Hagiescu te duceai pe copcă 
Maică. Te-a căutăt ca pe fata lui". „Dum-
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nezeu să-i răsplătească, Domnule Doctor*.
Parcă era un făcut. Toţi internii, infirmi

erii, servitoarele chiar, toţi nu-mi spuneau 
alt-ceva de cât că Hagiescu m’a scăpat de 
la moarte—şi eu mă ţineam datoare să-i 
arăt recunoştinţă. Nu gândeam nimic rău. 
După ce m’am sculat din pat, Doctorul 
primar mi-a spus, că peste zece zile pot 
plec ala Mănăstire ; dar că până atunci să 
mă plimb în toate zilele cu trăsura, la aer. 
Chiar în ziua aceia, Hagiescu a luat o bir- 
şi m’a dus la Fântâna cu ţapă. A doua zi 
am mers la Planul doctorului ; apoi la luncă 
şi în fine am întins plimbarea până la Cre- 
ţeşti. La trei fântâni pe malul Jiului blând, 
în pădure de fag, Hagiescu a început a- 
mi vorbi de dragoste. Mi-au îngheţat mâi- 
nele, capul a început să-mi vâjâie. Con
ştiinţa îmi spunea, că trebue să încetez a 
mai face ast-fel de plimbări, că e bine să 
plec cât mai curând Ia Agapia ; dar mă 
păştea se vede păcatul.

In loc de zece zile, am rămas în Craiova 
încă vre-o trei săptămâni. Când am plecat 
Hagiescu m’a dus Ia gară. Am plâns până 
la Bucureşti. îmi pierdusem minţile, îmi căl- 
casem jurământul ; de nu ştiu zău de ce 
plângeam mai mult, că mi-am calcat jură
mântul ori că mă despart de Hagiescu,
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Cum am ajuns la Agapia m-am spovă- 
duit Duhovnicului „Nu e nimic Maică, pă
cătos e omul şi îndelung- răbdător Dom
nul. Să faci Mata cinci zeci de mătănii 
şapte ani de arândul : şi să nu te împărtă
şeşti, până nu sfârşeşti canonul acestau.

Când au văzut călug-ăriţele, că nu mă îm
părtăşesc de Sântă-Mărie, au început cu fel- 
de fel de vorbe. Toate veneau pe la mine 
să mă întrebe, cum am petrecut la Cra
iova....

... Intr’o seară m’am pomenit la mine 
cu Maica Natalia. A stat până noaptea 
târziu povestindu-mi de chefurile ei cu o- 
fiţcrii, la Turnu-Măgurele. Eu ascultam cu 
ochii în jos şi nu ziceam pâs. Am înţeles. 
Vroia să-i povesteasc şi eu de pe la Cra
iova. Văzând că nu-şi ajung-e scopul, a în
ceput să înjure pe catolici, că sunt iprocriţi, 
„Omul păcătos, e om şi îl iubesc ; dar să 
nu fie iezuit să fie sincer". M’am făcut că 
nu pricep, ne-am sărutat pe amândoi obrajii 
şi a plecat să se culce.

Peste câte-va zile, m’am pomenit cu Ar- 
hondăreasa, că vine la mine.

— Nu vii la arhondărie, Maică?



$7Maica Sofia

— La ce ?
— A venit Conu lorg-u Privighetorul cu 

alţii boeri. Mi-a poruncit sa le aduc Ia 
masă două, trei măicuţe, ca să le cânte.

— Şi la mine ai brodit-o.
— Gândeam, că acum ţi-ai mai scăzut 

din mândrie....
— Nu te pricep, Maică.
— Mă rog- de iertare.
A plecat bombănid. Nu era ziuă, care să 

nu ini se arate de călug-ăriţe că ştiu că sunt 
la fel cu ele. Plângeam ceasuri întrg-i, în 
chilia mea. Pe o zi de toamnă, când ploua 
de trei zile, iată că vine Olimpiada gâfiând 
şi mă vestise, că a sosit Coana Aretia Căl
dare. Peste puţin sosi şi Aretia împreună 
cu Popa Alecu. Aretia, cum a intrat în 
casă, mi-a căzut în braţe, a început să 
plângă şi să mă sărute.

In sughiţuri îmi povesteşte că lumea spune, 
că mi-au mâncat moştenirea, că o să intre 
bărbatu-său în puşcărie, din pricina mea.
— Nu înţeleg- nimic, Tuşă. îmi trimeţi re
gulat o sută de lei pe lună şi eu sunt foar
te mulţumită.

— Aşa, Măicuţă. Dar uite, lumea îl în
jură pe Nicu, zice că te-a nenorocit.

— Lumea? Dar cine se uită la lume 
Coniţă ? întreabă Popa Alecu.
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— Cât trăeşti pe lume, trebue să te ţii 
de lume, Părinte.

— Nu zic ba. Dar ce este de făcut? în
treabă Popa Alecu.

Eu mă uit la amândoi. Popa Alecu pri
veşte mândru spre Aretia. Aretia se uită 
mirată spre el.

— Nu te înţeleg- Părinte. Maica Daria 
te-g. trimes cn mine aici, ca să spui Sofii 
ce e de făcut ; şi acum văd că mă întrebi 
pe mine.

— Ai răbdare Coniţă. Uite Maică Sofio 
de ce e vorba. Conul Nicu Căldare te roag-ă 
sâ-i dai mulţumire în scris, precum că te-a 
epitropsit cinstit...

— Şi Nicu se oblig-ă, tot în scris, a-ţi da 
cât îi trăi una sută cinci-zeci de lei pe 
lună, dragă Sofio.

— Sfinţia Ta ce mă sfâtueşti, Părinte?
— De, lucrul greu. Conul Nicu ţi-a fost 

epitrop ; îţi este unchiu n’ar trebui să-l 
mâhneşti. Dar iarăşi nu cred că poţi da 
mulţumire în scris, până nu ştii măcar 
de ce e vorba.

— Nu ţi-am spus Părinte, că au fost da
torii mari de plătit, răcneşte Aretia.

— Ştiu, ştiu, Coană Aretio. Dar vezi, ca 
un duhovnic trebue să mă gândesc la toate. 
Eu nu pot sfătui pe Maica Sofia să dea
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mulţumire în scris, până nu se duce Ia tri
bunal să vadă cum stă treaba.

— Cum n’aveţi încredere în mine?
— Cum nu Loniţă ? Dar gândeşte-te şi 

D-Ta cum să dea Maica, aşa înscris ?
Acum priceam şi eu. Mulţămii din cap lui 

Popa Alecu şi spuse-i Aretiei că eu nu 
pot merge la Iaşi; dar că sunt gata să dau 
mulţumire în scris, după ce s’o duce Părin
tele acolo, să cerceteze cum stau lucru
rile.

Popa Alecu îmi făcea din cap semne de 
aprobare.

Aretia înghiţea în sec şi de nevoe să 
arăta mulţumită. Au plecat amândoi. In 
urmă s'a întors Popa Âlecu singur, de i-am 
iscălit o procură. De la el am aflat, că 
Nicu Căldare,, acum bogătaş mare în Făl
ticeni, dădea de lucru g-uvernului făcând 
opoziţie la toartă.' Guvernul, ca să-l plic
tisească, a dat poruncă să se cerceteze so- 
cotelele epitropiei mele.

Popa Alecu a stat trei săptămâni în Iaşi. 
In tot timpul mi-a scris, ţiindu-mă în cu
rent cu dara veri Ie.

Nicu Căldare mă jefuise de tot. Dar cu 
aşa meşteşug, în cât n’ar avea grije de 
nimic ; dar i-e ruşine de scandal. De puş
cărie, scapă el, îmi scria Popa. Perde însă ori
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ce consideraţie. I-e teamă chiar să nu-1 ţie 
în prevenţie şi face socoteală că, în tot 
cazul, ar avea de cheltuit mult cu avoca
ţii. Popa a fost foarte deştept. A ştiut a 
învârti lucrurile tare bine şi a venit cu 
patru-zeci de mii de lei, pentru mine. Tot 
el m’a învăţat să cumpăr bonuri şi n’a 
primit nimic pentru osteneala Iui.

Cu greu, l-am făcut să primească patru 
sute de lei, pentru cheltuielele ce făcuse.

Mai târziu am aflat, că-i dase şi Nicu 
Căldare şase mii de lei. Dar orcum, eu 
n’am fost mânioasă de asta: căci de luam 
un avocat nu işeau treburile mai bine.

In lipsa Popii, Maica Daria venea regu
lat pe la mine. Cu ea mă sfâtuiam ce sâ-i 
răspund popii. Nu-i mai tăcea gura lău- 
dându-1. De n’ar fi Părintele, ce s’ar face 
ea ? Că mănăstirea o poartă ea în spinare. 
Stariţa e un copil; habar n’are de mănăs
tire şi de nevoile obştei. Părintele e un 
om şi jumătate. Ce băiat de treabă !

Acum că a văduvit, cu siguranţă ajunge 
arhireu. Dar ori cât, ce nenorocire pentru 
el moartea Preotesei ? Băiat tânăr, tot să 
aibă patru-zèci de ani, dar nici nu-i are. 
Că-1 ştia ea cât era de tânăr, decând a venit 
diacon în Mănăstire. Săracul îl persecută 
şi Protopopul. De frica Protopopului nici nu
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îndrăzneşte omul să-şi aducă o fenice în 
casă. Cum o li ducând-o sărăcuţul ? Aşa tă- 
lăngănea Maica Daria, ceasuri întreg*i.

De când îmi făcu Popa Alecu serviciul 
ăsta, de-mi scoase paralele de la Căldare 
m’am împretenit şi eu cu el. Era foarte în
datoritor. El îmi incasa cupoanele, el se 
tocmea cu arendaşul de la Hârlău : cu el 
mă sfătuiam la toate daraverile. Ajunsese 
un fel de vechil al meu, până ce, cu în
cetul şi pe nesimţite, a putut să-şi îm
plinească gândurile lui cu mine. La înce
put s’a revoltat fierea în mine şi, când pro
fitând de un moment când eram singură 
şi-a îndeplinit scopul, am crezut că îmi vine 
dambla. M’am dus plângând la Daria; dar 
ea m’a luat în râs.

— Ei, bietul Popa, ce să facă şi el, că e 
văduv ?

— Dar cum se poate, Maică, să râzi de 
aşa mişelie ?

— Nu râd soro dragă. Găsesc că n’a 
avut prost gust, Popa.

— Eu am să-l dau afară, când o mai 
veni.

— Ba numai asta să n’o faci. Gândeşte- 
te, că se face vorba prin mănăstire şi de, 
omul nu ţi-a făcut nici un rău. Te-a slu
jit. Ţi-a scos moştenirea din mâinele lui
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Căldare. Iţi vede de daraveri. Ar fi păcat, 
săracul să-ţi capete beleaua, tocmai de la 
Sfinţia Ta

— Cum adică, să-l mai primesc la mine ? i 
Asta Doamne fereşte 1 O să pun pe Olim
piada să-l dea în brânci afară, când o mai 
îndrăzni să calce pe la mine.

—Atunci de ce l-ai primit în casaD-Tale? 
Ţi-a plăcnt omul să-ţi muncească pe de 
geabă. Ce credeai că e de lemn ?

Văzând eu că cu Maica Daria nu mă înţe
leg- de loc, m’am dus la Duhovnicul.

— Ce e Maică ?
— Uite aşa şi aşa, Cinstite Părinte. Ce 

mă înveţi să fac ?
— Hm, greu taică. De ce te-ai lăsat?
— A fost fără voie Părinte. Desleagă- 

mă şi mă învaţă ce să fac, ca să scap.
— Hm, greu de tot. Cuvioşia Ta să nu 

te mai împărtăşeşti, până nu te vei desface 
de legătura asta.

— Sunt desfăcută Părinte, că nu-1 mai 
primesc cât oiu fi în casă.

— Hm, hm, greu de tot. Cât vei fi cu 
el, să faci în fiecare zi încă cinzeci de mă
tănii, să posteşti lunea şi cu ajutorul lui 
Dumnezeu o să se treacă şi asta.

— Dar a trecut Părinte.
— Cum a trecut taică? Ce crezi că te
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lasă cu una cu două. E popă văduv şi e 
tânăr săracul...

— Cum adică Sfinţia Ta zici, să-l mai pri
mesc prin casă ?

— Eu nu, dar o să fie greu alt-fel
— Ce să mă fac Părinte?
— Ce te-o lumina Dumnezeu taică ! Fu 

atâta zic, mai fă cinci-zeci de mătănii şi 
posteşte Lunea.

• • • •

Cu aşa sfătuitori, Popa Alecu a pus stă
pânire pe mine. Omul se învaţă cu ori-ce. 
De aceia să nu se mire nimeni, de aceia că 
eu timpul pierdusem chiar sentimentul că 
greşesc. Trei ani şi mai bine am dus-o aşa. 
Eram chiar liniştită ! Câlug'ăriţele de când 
ştiau despre relaţiunile mele cu Popa Alecu, 
aveau frică de mine. Mă respectau toate. 
Nu eram bogată? Nu aveam putere? 
Curând de tot, am ajuns şi Eclesiarhă mare. 
Toate râvneau la mine; doar Olimpiada care 
mă iubea ca un câine credincios,mă privea cu 
nişte ochi, de care une-ori mi-era ruşine. In 
faţa Olimpiadei, eu puneam ochii jos;—dar nu
mai în faţa ei. Chipul, cu care Olimpiada vor
bea cu Popa Alecu, când n’avea încotro, 
era aşa de puţin cuviincios, în cât une-ori 
Popa îmi făcea mie scene, din pricina asta.
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Intr’o zi după o ceartă cu Popa Alecu i-am 
zis că rău face de se arată aşa necuvin- 
cioasă cu Părintele. „Gândeşte-te Olimpiadă, 
că e preot şi poate să te înfrunte“.

— Numai să îndrăznească, măgarul, mârăi 
Olimpiada, făcându-şi treabă la sobă.

Pe o zi de iarnă, când ningea frumos şi 
liniştit, în postul Crăciunului, răposă şi Sta
nţa. De patru ani, zăcea în pat nemişcată 
ca un buştean. O călugăriţă, cu rândul, îi 
citea toată ziulica; şi ea făcea la cruci de 
dimineaţă până seară. Cu moartea Stariţei • 
s’a făcut zarvă mare în mănăstire. La în
gropăciunea ei, s’a certat Daria cu Maica 
Antonia, pe care o voiau unele stariţă. S’au 
încăerat de-a binele, de a trebuit să le des
partă stariţul de la Neamţ ce venise pentru 
prohod. \

Daria ţinea, cu ori-ce chip, să ajungă sta
riţă. Dar stâreţea de două-zeci de ani şi 
călugăriţele erau sătule de ea. Au pornit 
toate prin toate părţile. Daria avea oamenii 
ei, şi la Fălticeni, şi la Piatra, şi la Iaşi. Toţi 
o cunoşteau, pe toţi îi îndatorase şi mulţi 
ţineau la ea. Călugăriţele bătrâne aveau 
în partea lor pe Duhovnicul şi toţi popii 
mânăstirei, afară de Popa Alecu care—bine 
înţeles, — ţinea cu Daria.
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De trei ori, s’a dus Popa Alecu la Iaşi ; 
şi de trei l-a pornit Daria ÎDapoi acolo. 
Tot meşteşugul era, ca mitropolia să puie 
candidate pe Daria şi alte două din ale ei. 
Cu nici un chip nu vroia să fie printre 
candidate, nici Antonia, nici Ecaterina ; căci 
îi era frică să nu aleagă călugăriţele pe 
una din astea două. In cele din urmă a ve
nit însuşi Exarhul, să ne ispitească. Ne-a 
chemat pe toate la stareţie şi dujiovniceşte, 
în patru ochi, a vorbit cu fie-care. Seara 
am stat la masă Ia Daria, cu el şi cu Popa 
Alecu. Exarhul era văr cu Popa, şi n’aveau 
nici un secret între ei. Ne-a apucat ziulica 
la masă. Exarhul, cam sugător, prinsese 
limbă şi ne povestea tot ce i-au spus mai
cile „duhovniceşte**. Toate proestoasele se 
plânseseră de Daria şi spuseseră, că sin
gură pe Maica Antonia o vor de stariţă. 
Alt-fel se risipeşte mănăstirea, căci sunt 
sătule de Dafria. Nici tu lemne, nici tu pa
rale; nimic n’au văzut bietele călugăriţe de 
ela Sfinţia ei, cât a trăit stariţa bătrână.

Munceşte numai pentru nepoatele ei, pe 
cari le ţine în pension la Iaşi ; şi le adună 
zestre.

— Auzi bătu-Ie-ar. Dumnezeu, se văita 
Daria. A zis aşa Minodora, Părinţele ?

— Aşa a zis.
9

5
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—Şi eu am adunat-o de pe drumuri. Pe 
ea şi pe Agaftoancele, pe cari le gonise 
din Agafton, Maica Amfilochia.

— Ce are aface ? Spun, ca nu ştii re
gula călugărească. Cică te ţii numai de 
negoţuri.

— Bătu-le-ar Dumnezeu ! Ce le-am făcut 
eu, Doamne 1

— Antonia mi-a spus curat, că dacă nu 
lăsăm soborul să aleagă, pe cine o vrea 
el, pleacă de-a dreptul la Bucureşti şi re
clamă Regelui.

— Lucrul e greu de tot—zice Popa Alecu.
— Ce ne facem, Părinte ?
— De, eu zic aşa, că dacă vine Esarhul 

de alegere cu trei candidate cum le vrem 
noi, vrând, nevrând ori să te aleagă. Pe 
Neonila nu o votează maicile, în ruptul ca
pului, că este rea de gură. Pe Evghenia 
şi mai puţin n’o aleg, că o ştiu, trup şi su
flet cu Sfinţia Ta; şi apoi e la cuţite cu 
Maica Antonia. Ştii, că de trei ani, nici nu 
vorbesc amândouă. Cu aşa candidate, te 

- alegi la sigur.
— De, nu ştiu, Alecule, nici aşa de o eşi 

bine. Antonia şi multe altele, mi-au spus 
deadreptul, că aleg pe ori-cine, numai pe 
Daria, nu.

— Aşa a^ zis, nu le-ar mai auzi Dum-
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nezeu şi Maica Precista ? întrebă Daria.
— Aşa au zis mai . toate, Maică.
Popa Alecu asculta, uitându-se lung*, 

când la mine, când la Daria. Vedeam că 
îi trece prin cap vre-un gând diavolesc. 
In fine dete un păhăruţ pe gât, se mai 
uită odată la noi şi începu : „Cum văd eu 
e lucru greu de tot. Să zicem, că se înţe
leg călugăriţele cu Neonila, ori cu Evghe
nia, atunci s’a dus treaba dracului. Aleg 
pe una din ele şi îşi râd de noi. Cu Neo
nila nu o duce Maica Daria nici trei săp
tămâni. Cu Evghenia ar mai fi, ce ar mai 
fi, dar dacă se împacă cu Daria, să ştii că 
ne-a tras pe toţi pe sfoară".

— Asta cred, Părinte. Dar ce să mă fac 
eu, Doamne ? Spune Părinte Alecule ! ^

— Uite, ce zic eu 1 N'ai stăreţit D-Ta 
minunat, cât a trăit Maica? Să alegem dar 
pe cineva de care suntem siguri, ca să 
meargă treaba tot ca şi mai înainte.

— Să alegem, dar pe cine?
— Pe Sofia, că n’o să ne facă ea zilele 

fripte, nouă. Punem candidate pe Sfinţia Ta, 
pe Sofia şi încă una... pe Singlitichia. Ti- 
picăreasa nu are prietene şi nici nu umblă 
după măriri. Rugăm să trimeată Mitro
politul de alegere pe Vlădica Veniamim, 
cu poruncă pentru Sofia. Nu spunem la ni-
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meni nimic din ce am hotărât. Nimeni nu vi
sează la asta şi ieşim -la sigur.

— Ce zici, Dario ? întreabă Exarhul.
— Ce să zic Cinstite Părinte ? Sofia mi-e 

ca o soră, călugăriţele o iubesc, e de neam, 
are parale. Eu am s’o ajut ca şi pe Maica, 
că eu am ţinut mănăstirea două-zeci de ani 

, şi au mers lucrurile tare bine.
— Atunci treaba e făcută. Ne-am înţeles, 

încheie PopaAlecu,
— Ei bravo ! Să trăeşti Stariţo I Insem- 

naţi-mi numele candidatelor pe hârtie. Minu
nat mai eşti, Alecule.

Se revărsau zorile. Cocoşii începură 
să cânte. Nu zisesem un cuvânt. Obrajii mi 
se aprinseseră de bucurie,'nu am mai dormit 
de loc.

După leturghie, a venit pe la mine Maica 
Antonia.

— Blagosloveşte Maică Sofio.
— Domnul, Maică Antonio.
— De ce eşti aşa de prăpădită, Maică.
— Am fost la stareţie până târziu, de 

am vorbit cu Exarhul.
— Bine ai făcut, Maică.
— M’a chemat Sfinţia lui, să mă întrebe 

ca pe o eclesiarhă de lipsurile obştei.
— Să-i spui Maică toate, pe şleau.
— Ce să-i spui, Maică ?
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— Cum vinde lemnele, cum ia parale 
de la oameni să-i scape de miliţie. Cum le 
face pe toate.

— De Maică, eu am auzit de astea ; dar 
n’am văzut cu ochii.

— Dar, că nu calcă la biserică, aia ştii ?
— Doamne, Maica Antonio, dar care vine 

regulat? De n’o fi de la Dumnezeu să se 
aleagă stariţă nu se alege, te alegi Sfin
ţia Ta.

— Eu nu voiu stareţia Maică. Să ne a- 
ducă stariţă străină, că pe Daria n’o pri
mim şi pace.

— Dacă n’o vrea soborul, nici că se poate 
alege.

— Soborul, soborul. Maicele sunt semple. 
Dacă vine cu poruncă de la Mitropolie, o 
aleg şi să ştii, că se risipeşte mănăstirea.

— Lasă Maică, că ne poartă Domnul de 
g-rije.

— Nu zic. Dar şi Cuvioşia Ta, şi Părintele 
Alecu ar trebui să n’o mai susţineţi aşa. 
Ori-ce stariţă s’o alege, o să se sfătuiască 
cu Părintele Alecu şi o să-l asculte, că e 
meşter priceput. Ce adică euj dacă m’ar 
alege maicile stariţă ; crezi că o să ies din 
cuvântul Părintelui? Doamne fereşte 1

— Bine o să faci, Maică. *
— Păi, da. Să nu ne vrăjmăşim de geaba.
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Tot ce a fost, o să fie. Chiar pe Daria n’o. 
să o dau la o parte. Dar să nu se îmbie 
la stareţie că de... nud de stareţă şi pace.

— Blagosvolveşte Maică.
— Domnul Măiculiţă. Rămâi sănătoasă şi 

nu uita ce spusei. Vine azi Părintele Alecu 
pre la Sfinţia Ta?

— Nu ştiu, aşa cred.
— Spune-i, te rog, ce ţi-am zis. Mi-a 

spus' Părintele Exarhul că o să fiu şi eu 
printre candidate ; şi atunci cred că maicele 
mă aleg la sigur.

— Dea Dumnezeu, Maică.

Era într’o Vineri. Ploua mărunt când am 
intrat în biserică, la vecernie. Biserica era 
plină, maicele se închinau de zor. După ce 
sărutai icoanele, m'am dus să mă aşez în 
strana mea. La strana arhierească stătea 
un moşneag cocoşat, cu barba scurtă şi 
creaţă îmbrăcat în şaiac roşu. De nu avea 
camilafcă şi engolpion, aşi fi crezut că e un 
călugăr prost. I-am fă’cut mătanie şi i-am 
luat mâna să i-o sărut.

— Cuvioşia Ta, eşti Maica Sofia Eclesi- 
arha ? *

— Eu, Prea Sfinţite Stăpâne.
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:
— Să vii Ia trapeză după pavecerniţă.
— Am înţeles.
Moşneagul era Vlădica Veniamin Sina- 

don şi venise pentru alegerea stariţei. Ar
hiereul asta, bătrân de peste opt-zeci de 
ani, fusese vestit în vremea Iui. Frate de 
cruce cu Seri băneştii, burduf de carte, e- 
vlavios nevoe mare, trecea pe atunci de 
un viitor mitropolit. Din păcate era la cu
ţite cu Vlădica al Romanului. Asta îl lu
crase aşa de bine, de nici măcar în Sinod 
nu a putut intra. Trăia acum în nişte chi
lioare de la Bărboi, cu o pensioară de Ia 
Spiridonie. Mitropolitul îl ţinea regulat la 
masă şi îl întrebuinţa la nevoi, căci era tare 
şiret. Cât de bătrân ar fi putut înşela trei 
jidani. De nu ar fi fost şiret şi sgârcit, Vlă
dica Venianin ar fi fost intrat cu mâinele 
în şolduri în rai; căci nu era altul mai că- 
lugăros în toată -ţara Moldovei.

In trapeză venise toate călugăriţele şi 
popii toţi. Popa Alecu vorbea într’un colţ 
cu Maica Antonia, ce călca a mare. Ceilalţi 
doi stăteau la uşe, adăstând pe Vlădica. 
Maicile de la stareţie, alergau de colo până 
colo, făcând propagandă pentru Daria. Eu 
eram sloiu de ghiaţă, nymai obraji îmi ardeau 
ca jeraticul. Trimesesem pe Olimpiada, să-mi 
aducă o scurteică mai groasă. De odată,
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văd popii făcând mătSnii şi în uşe zăresc pe 
Vlădica cu Duhovnicul şi doi diaconi. După 
ei, înnotând ca o gâscă şi ştergându-şi frun
tea de asudeală, se ţinea Maica Daria. Mai- 
cele cântau : Pre Stăpânul şi arhiereul... Vlă
dica împarte blagosloveni cu amândouă 
mâinele şi înaintează încet spre scaunul 
din capul mesei. Imprejuru-i se aşează preo
ţii şi comitetele. Maicile celelalte stau toate, 
prin colţuri.

— Staţi jos, vă rog, porunceşte Vlădica. 
Preoţii, Antonia şi cu Daria se scoală şi în
cep a face regulă. Cu chiu, cu vai, călu
găriţele celelalte se aşează pe băncile de 
lângă zid. Vlădica tuşeşte şi îşi pune oc
helarii pe nas: „Părintele Mitropolitul ar fi 
dorit să vie în persoană pentru alegerea 
asta; dare cam bolnav şi tare supărat. L-a 
mâhnit mult că nu vă înţelegeţi asupra 
stâriţei. De aceea m’a rugat pe mine să 
viu aci, ca să vă sfătuesc, să vă înţelegeţi 
frăţeşte şi să alegeţi într’un glas pe aceia, 
pe care o credeţi vrednică de stareţie".

Câte-va maici dau din cap, altele oftează. 
Daria îl întrerupe.

— Aşa o să facem. Prea Sfinţite.
/ Vlădica se uită lung, îşi şterge ochelarii 

scoate o hârtie din antiereu şi urmează: 
„După regulă, Părintele Mitropolitul a nu-
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mit trei candidate. Am să vi le citesc pe 
rând. Dacă nu primiţi pe cea dintâiu, trec 
la a doua şi de nu vă place nici asta, apoi 
pe cea de a treia o alegeţi cu toatele mâi
ne, în unanimitate".

Călugăriţele nu prea pricep şi tac cu 
toatele. Vlădica desface hârtia. „Cea dintâiu 
este Maica Daria. Sfiinţia Sa este Econoamă 
de două-zeci de ani, a ajutat pe răposata 
Stariţă, s’a ostenit mult pentru Mânăstire. 
Ce ziceţi ? O Vreţi.

— E foarte bună, o vrem, zic eu.
— E bună, o vrem I—strigă, după mine, 

ciracele Dariei.
— Ba nu e bună, nu o vrem de loc ! — 

ţipă Antonia şi toate cele bătrâne.*
Se face zarvă. Toate au sărit de la lo

curile lor. Vlădica se uită lung la ele şi 
dă din cap.

— Nici nu primesc, Prea Sfinţite Părinte, 
bolboroseşte Daria, căreia îi joacă dantura 
în gură.

— Va să zică nu vă învoiţi asupra Da
riei ?

— Nu, nu,—se aude de prin toate părţile.
— Atunci trecem la a doua candidată.
— Părintele Mitropolitul vă propune pe 

Maica Singlitichia Tipicăreasa. Ce ziceţi ?
— N’am avea nimic de zis. Maica Sin-
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glitichia e bună, dar e cam bolnăvicioasă, 
întrerupe Maica Antonia, care e sigură că 
cea de a treia candidată este ea.

— Dacă nu o vrea Maica Antonia, nici 
maicile celelalte, ce să facem Prea Sfinţite? 
adaogă Maica Daria.

— Va să zică n’o vreţi, nici pe asta?
— Nu, nu răspunde întreg Soborul.
Maica Singlitichia, care nu se mişcase 

din colţul ei, murmură „dar ce le-oiu fi fă
cut eu, la toate !5‘

— Nimic, Maică, răspunse înţepat Maica 
Antonia, care o auzise : dar vezi, maicile 
vor o stareţă mai energică.

Vlădica le-a auzit şi se uita la mine 
printre ochelari.

— Va să zică, ne-am înţeles, Maica Da
ria nu primeşte

— Nici nu o vor maicele, complectează 
Maica Antonia.

— Pe Maica Singlitichia nu o vor toate 
maicele.

— Toate maicele vor pe cea de a treia 
candidată, — ţipă Maica Atanasia, mâna 
dreaptă a Maicei Antonia şi poftitoare 
mare după casierie.

— Aşa, aşa,—ţipă maicile din partidul 
Antoniei.

— Spune, Prea Sfinţite, cine a treia, ca 
să ne liniştfm, grăeşte Maica Daria, •
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— Va să zică, vreţi pe candidata a treia.
— Vrem, o vrem toate, ţipă maicile în 

cor. Maica Antonia se uită cliioriş. Cele din 
partidul Dariei, încep a da semne de ne
răbdare.

Vlădica tacticos dă înainte : „Foarte 
frumos, Maicilor, că v-aţi înţeles aşa într’un 
glas. Tocmai ca în vremile Sfinţilor Părinţi. 
Asta se numeşte alegerea Duhului Sfânt. 
Va să zică ne-am înţeles. Fiind-că alege
rea e fixată de Mitropolie pe mâine di
mineaţă la zece, vă rog să veniţi cù toa
tele aici, ca să iscălim procesul verbal.“

Vlădică dă să se scoale, când o maică 
îl întrerupe, întrebându-1 cine e candidata 
aleasă ?

— Aşa e, Maicelor, uitasem să vă spun, 
că v’aţi învoit să aleg*eţi într’un glas pe 
Eclesiarha Mânăstirei, Maica Sofia.

îngheţasem, din cap până în picioare. 
Maica Antonia era cu gura căscată, că- . 
lugăriţele tăceau ca în mormânt. Daria luă 
un ôhip de mirare, se uită la mine, se 
uită la Vlădica, privi spre Popa Alecu, of
tă din adânc şi porni spre mine.

— Dacă au vrut aşa toate maicele, aşa 
să fie. Maica Sofia e bogată, e de neam.

Maica Sofia c bine cu toate maicele. Să 
trăeşti Maică ! Şi să stăreteşti până la bă
trâneţe I



Mariu Theodorian-Carada76

— Foarte bine, foarte bine, se aud acum 
din toate părţile.

— Va să zică, mâine la zece, veniţi toate 
să iscălim procesul verbal.

— Venim, venim, Prea Sfinţite, îi răs
punde Maica Antonia şi apoi îmi zice mie, 
„Ei bravo, Sofio, să trăeşti. Nu te ştiam aşa 
de diplomată. Dar e bine şi aşa. Toate te . 
votăm, din toată inima. Să nu te schimbi 
numai, dragă. Să ştii, cum îţi vei aşterne, 
aşa vei dormii. Acuma atât iţi spui sătrâ- 
eşti şi să te gândeşti bine pe cine pui ochii, 
la. eclesiarhie.

Sângele începuse să mi-se aprindă în vine.
Daria veni, mă luă de gât : „Du-te de fă 

mătanie Vlădicâi şi hai la stareţie*.
Mă executai. La eşire toate maicile dau 

năvală la mine, să-mi sărute mâna, să-mi 
facă mătănii. In curte dedei cu ochii de 
Popa Alecu : „Să trăeşti', Stariţă mare. 
Mulţumeşte-mi mie, că eu am învârtit lu
crurile".

— Mulţumesc, mulţumesc. Da lasă-mă să 
mă duc la stareţie, că mă adastă Vlădica.

La stareţie, se adunaseră toate proes- 
toasele, de luau cafea şi dulceaţă cu Vlă
dica.

— Uite şi Stanţa nouă.
— Mă iertaţi Prea Sfinţite, că mă ţi- • 

nură maicele de vorbă.
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— Nu e nimic. Eu statui de vorbă cu 
aistea mai bătrâne. Să traeşti şi să fii în
ţeleaptă, cum te arătă faţa.

— O să faC, tot ce oiu putea, Prea Sfin
ţite. Eu n’am umblat dupa stareţie, dar 
dacă porunceşte înalt Prea Sfinţitul, dacă 
mă vor maicele...

— O vor, o vor, că e buna ca pâinea 
caldă, spune Daria.

— Sunt ostenit de atâta drum, zise 
Vlădica ca să schimbe vorba.

— E şi drum lung, zice Arhondăreasa.
— Drumul n’ar fi aşa lung*, dar e prost 

ţinut. N’aşi fi venit, Doamne fereşte, că 
sunt bătrân, am opt-zeci şi patru de ani.

Dar ce să fac ? Aşa dorea Mitropolitul 
şi sunt sărac trebue să muncesc ca să-mi 
câştig pâinea.

— Aveţi pensie ? întreabă Popa Iorgu.
— Ce pensie, Părinte ? îmi dă Spiridonia 

una-sută-cinci-zeci de lei pe lună. Nici mân
carea nu-mi ese. Acum am cheltuit o su
medenie cu drumul, dar au să mă despăgu
bească maicile...

— Şi noi suntem sărace, Prea Sfinţite, 
spune casiera.

— Lasă Prea Sfinţite, ca se găseşte răs
punse Maica Daria ca să liniştească pe 
Vlădica. Nu e aşa Maică Sofio ?
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— De sigur, că se găseşte. N’o să chel
tuiască Prea Sfinţitul,din punga Preasfin
ţiei Sale, pentru noi.

— Fireşte că se găseşte, îndruge! Arlion- 
dăreasa.

— Eu aşi fi vrut să am mai mult pentru 
Prea Sfinţitul, spune casiera ca să o dreag'ă.

— Dacă n’o fi în casă, mai dă şi Stariţa' 
că e bogată! adăogă Maica Antonia.

— Mănăstirea face cheltuielele astea. 
Stariţa are de dat ploconul ei;—ne spune 
Vlădica, ca nu cum-va să uit ploconul.

— Aşa e obiceiul, răspund eu, ca să li
niştesc pe moşneag.

Călugăriţele încep a pleca fie-care la chi
liile lor. Am rămas de masă cu Vlădica, 
Ieromonahul Macarie, Părintele Protopopu, 
Daria, Casiera, Arhondăreasa, Diaconii şi 
eu. Daria acum era tristă. Vedea cu ochi, 
că a pierdut stareţia, pe care de ani de 
zile o credea a ei. Protopopul, prieten cu 
Antonia, nici el nu prea e vesel. Casiera şi 
Arhondăreasa erau chiar opărite.

Stariţă nouă. Cine ştie ce o face ? Pe 
chipul Iqr citesc frica, că le voiu schimba. 
Arhondareasa îmi dă a înţelege, că dacă 
la arhondărie lucrurile nu merg tocmai 
strună, vina nu e a ei, ci a Dariei care 
ţine jumătate din parale „pentru stareţie*.
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Casiera îmi vorbeşte de state şi mă în
treabă ce să facă cu călugăriţele, care au 
murit de zece ani şi pe care nu le-au scos 
din state.

— Cum luaţi parale, pentru cele moarte?
— Păi eu am spus Maicei Dariei, că e bu

cluc. Dar a zis să fac pe răspunderea Sfin
ţiei Sale.

Daria aude vorba şi vine între noi.
— Ţi-am spus eu, vorba asta ? Nu ştii că 

biata Maică .Stariţa ţi-a poruncit. Eu ce era 
să fac ? Trebuia s’o ascult, că era bătrână şi 
nu vroiam s’o supăr.

Protopopul, care a tras cu urechea, mă 
ia de o parte şi îmi spune să bag de seamă.

Daria e o hoaţă şi jumătate, ar trebui 
să mă desfac de ea. El mă sfătuieşte să 
fac Econoamă pe Maica Antonia şi Ecle- 
siarhă pe Daria.

— Dar nu ştie, Părinţele, rostul bisericei. 
Maica Daria, habar n’are de tipic, de că
lugărie.

— Ce are aface ? Cel puţin 'nu mai are de 
unde fura.

îmi svâcneau tâmplele. Am plecat să 
mă culc. Pe drum am întâlnit pe Popa 
lorgu, care mi s’a plâns, că Daria îi opreşte 
zece lei din leafă. Vrea ş’o reclame la Mi
tropolie,

v.
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— Zi-i, Cuvioşia Ta să-mi dea banii înapoi; 
că eşti stariţă şi o să te asculte.

— Nu sunt nimic până acum, Părinte.
— Ori cum, o să fii. N’aşi vrea să fac bu

cluc nimănui. Da, vezi Maica Antonia a 
vorbit cu Protopopul în chestia asta ; şi o 
să iasă scandalul mare.

— Lăsaţi-mă în pace, mă doare capul.

Acasă ca de obicei, Olimpiada mă adăsta 
cu o ceaşcă de cafea. N’o întâlnisem la 
trapeză, nu călcase in stareţie. Cât de colo, 
o văzui, că nu e în apelë ei.

— Dar ce ai, Olimpiado ? De ce nu mă 
feliciţi ?

— Fiind-că te-au pus stariţă ?
— Ce nu-ţi pare bine ?
— Eu sunt o călugăriţă proastă, eu tre- 

bue să ascult. Pe mine nu mă întrebaţi 
nimic.

— Cum să nu te întreb ? Ţii de casa 
mea ; şi trebue să răspunzi, când te întreb 
ceva.

— Dacă îmi porunceşti să vorbesc, vor
besc.

— Vorbeşte, bre.
— Iacă râd şi curcile de alegerea asta. 

Maicele bătrâne plâng săracele, că a ajuns 
călugăria de râs în zilele noastre. Cele ti
nere bat din palme şi spun, că o să fie mai 
dihai ca până acum.

/
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— De ce plâng' ? De ce bat din palme ?
— Păi zic, că a ajuns stareţă, muiere cu 

bărbat.
— Ce spui obraznico ?
— Eu nimic, iacă plec.
— Nu pleca, numai fă bine de vorbeşte 

frumos. Crezi, că era mai bună Daria ?
— Nu ştiu eu, ce a fost Daria în tine

reţile ei. Ştiu, că fură. Dar ori cât, Daria nu 
trăeşte cu Popa Alecu ca muerea cu...

— Te plesnesc obraznico 1
— Plesneşte-mă, dă-mă afară, fă ce vrei. 

Dar eu dacă aşi fi în locul Sfinţiei Tale, în 
ruptul capului n'aşi primi . stareţia. Destul 
de râs a ajuns călug-ăria, dar aşa scandal 
mai rar. Pentru nimic, n’aş vrea să intru în 
iad cu mâinile în şolduri...

— Taci din g'ură, dute de te culcă. Pleacă ! 
să nu mă scoţi din sărite !

îmi venea s’o iau în palme. M’am culcat 
pe divan îmbrăcată. Dar parcă îmi dase 
Olimpiada, cu parul în cap. M’am sculat, 
am început să umblu de colo până colo. 
Vorbele Olimpiadei nu-mi ieşeau de loc, din 
minte. M-au înecat lacrimile de necaz. Am 
băg-at capul între perini şi am început să 
plâng-. Am adormit hohotind. Dar ce somn I 
Ce vise rele ! Mi-se părea că eram suită 
pe un scaun înalt, Aveam un toiag lung

j
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şi dam de mâncare^la o sumedenie de dră- 
cuşori mititei, îmbrăcaţi în haine călugă
reşti. De odată s’a întunecat cerul şi a în
ceput să curgă limbi de foc ; pre călugăriţe 
(drăcuşorii cei mici) Ie-a luat focul odată. 
Apoi s’a aprins scaunul pe care şedeam ; şi 
mi-a ars toiagul din mână şi hainele de pe mi
ne. Rămăsesem goală, îmbrăcată numai cu o 
piele de lup negru. Aveam codiţă roşie şi 
două coarne negre. Au venit apoi doi draci 
mari, unul parcă 
altul Daria. Erau roşii de sus până jos şi 
mi-au spus că viu să mă duc la Scaraoschi. 
Atunci am ţipat aşa de tare, în cât m’am 
pomenit cu Olimpiada în odae la mine.

— Ce ai Maică ?
— Nimic, nu-mi e bine. Am visat ceva 

urât de tot.
Erau ceasurile cinci de dimineaţă. M’am 

sculat din pat şi am început să mă închin. 
Am citit Acatistul Maicei Domnului şi o ca- 
tismă din Psaltire. Inima mi-se bătea ca 
ceasul, n'avem linişte de loc. Olimpiada 
mi-a adus o ceaşcă cu lapte. Apoi mi-a dat 
un pahar de apă cu făină şi cu zahar, de 
mi-a potolit bătăile inimei. M’a podidit 
iarăşi plânsul. Olimpiada a început să înă 
mângâie şi să îmi sărute mâinile.

— Sunt afurisită, Olimpiado. Mi-am pier
dut sufleţul. Ce să mă fac ?

Popa Alecu şiera

I
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— Domnul e milostiv maică. Ai nădejde în 
el şi luptă-te.

— Cum să mă lupt ? Nu vezi, că n’am 
nici o putere ? A pus diavolul gliiara pe 
mine şi nu-i mai scap...

— Nu zice vorba asta, Maică.
— Dar ce să zic? Nu vezi că peste câ- 

te-va ceasuri o să mă aşeze în scaun, ca 
să mă vâre în iad.

— Nu te lăsa.
— Nu se poate.
— Ba se poate, prea bine.
— Maicele nu vor pe Daria şi or să mă 

sfâşie.
— Să nu se- aleagă, nici Daria, nici Cu- 

vioşia Ta. N’ai de cât să spui că eşti bol
navă şi nu primeşti. Să le rogi să aleagă 
pe Singlitichia. Faci o pomană, că scapi că- 
lugâriţelâ de Daria. Singlitichia e cinstită, 
e călugăroasă, tipicul nu-1 ştie niminica ea.

Pe Siniglitichia o vrea Domnul...
— Taci fă, că mă apucă groaza.
— Ce groază ? Fac ce se cuvine.
Aşa mi-a bătut Olimpiada capul ; în cât 

m’am încredinţat, că trebue să fac, ce zi
ce ea. A fost un teatru nu alt-ceva.

Vlădica înlemnise pe scaun, Daria făcea 
la cruci şi blestema pe Popa Alecu.' Popa 
Alecu s’a uitat urât la mine şi a eşit trân-
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tind uşile. Maica Antonia a luat în stăpânire 
Soborul. Sofia e bolnavă, cum spune singu
ră şi nu putem s’o facem stariţă cu deasila. 
Maica Daria a spus eri că nu primeşte şi 
nici maicele nu o vor. Rămâne dar numai 
Maica Tipicăreasa. S'o alegem dar.

— Dar scrisesem procesul verbal pe nu
mele Eclesiarhii, încercă Vlădica.

— Facem altul, Prea Sfinţite.
Zis şi făcut. Am iscălit cea dintâi şi am 

ieşit ca o hoaţă. La uşă, cu lacrimile în 
ochii, Maica Singlitichia a vrut să-mi să
rute mâinile ; am sărutat-o pe obraji şi am 
fugit. Pe Daria parcă am auzit-o bieste- 
mându-şi prietenele şi pomenind de Iuda. 
Acasă am găsit pe Olimpiada plângând de 
bucurie.

Eu însă, am căzut la pat şi am zăcut trei 
săptămâni. Şi ce zăcere ! Vedenii de tot 

* felul, îngeri şi draci, raiul şi iadul, popi 
şi călugări. Le nu vedeam i Şi pe unde 
nu mă duceau gândurile ?

Când mi-am venit în fire, Singlitichia era 
instalată în stareţie şi a venit să mă vadă.

— Dar ce ai avut, Maică ? Credeam, 
Doamne iartă-mă, că ţi-a dat cine-va ceva.

— Nu mi-a dat nimeni, nimic, Maică. Am 
răcit şi ostenelele.

— Eu nu ştiu cum să-ţi mulţumesc, Maică.- 
Pentru mine stareţia este destul de grea ; 
dar ai scăpat mănăstirea de Daria.
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— Acum sunt slabă. Mai târziu însă am 
să te

— Ori ce-i vrea Maică. Fac tot ce zici.
rog- ceva.

Popa Alecu nu mai călcase pe la ' 
mine. Auzeam că e furios. Când ra’am în- 
zdrăvenit însă, a trebuit să-l dea afară în 
brânci Olimpiada: căci iar da năvală.

E greu omului să-şi mărturisească >slăbi- 
ciunele. Şi greu de tot mi-a fost mie, să 
vorbesc cu stariţa, despre Popa Alecu. 
Aşa hotărâsem însă în boală: şi aşa am făcut.

Am spus verde stariţei, că de mai rămâne 
Popa Alecu în mănăstire, eu fug- de acilea.

Stariţa numai ştia ce să facă. „Vai de mine! 
Vai de mine ! Cum ^ă cer eu asta la Mi
tropolie ? Acolo toţi sunt prieteni cu Popa.
Mă dă jos Daria.... Adastă, Mâiculiţă. Mai ai 
răbdare 1 Ce mă băg-aşi pe mine în focul 
ăsta ?“

Biata Sing-litichia nu mai ştia ce să spuie. 
parcă ar fi căzut cerul pe ea. Nu vrea cu nici 
un chip să facă ceva. Eu mă ştiam slabă ' 
şi pe Popa Alecu îndrăzneţ şi de teamă 
să nu cad iarăşi în păcat, nu o lăsam de 
loc. „Mi-ai făgăduit Maică şi trebue să te 
ţii de cuvânt. Şi apoi una şi bună ; de nu 
pleacă el, plec eu“.

— Ştii ce Maică Sofio? Mai bine dii-te sin
gură la Iaşi şi spune lucrurile pe şleau. Pe
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mine de m’or întreba, le-oiu răspunde că e 
aşa cum spui Cuvioşia Ta.

M’am hotărât dar să plec la Iaşi. Eram 
gata să .mă duc, să dau în genunchi Mitro
politului şi să-i cer să mute pe Popa din 
mănăstire. îmi făcusem bagajul. Tocmisem 
o trăsură să mă ducă la Paşcani. Eram la 
utrenie. De odată se aude zarvă mare îm
prejurul. bisericii şi sudueli : „O să te îm
puşc!-Auzi tu, mă?“ Apoi ropote într’una şi 
în fine gălăgie mare în altar. Maicile dau 
năvală acolo. „Dar ce e acolo Maică? întreb 
eu o clisăriţă, văzând că nu să mai ispră
veşte scandalul.

— Ia, Popa Alecu,-în cămaşă şi în panta
loni a intrat în.altar, de frica lui Cernatovici. 
Silvicultorul îl adastă afară cu revolverul să-l 
împuşte. S'a ales praful de utranie. A doua zi 
am aflat că Popa Alecu, de câtă-va vreme, se 
încurcase cu Maică .Magdalena.. Magdalena 
iera mai dinainte amorezată foc cu Cerno- 
tovici. Din pricina asta se făcuse vorbă 
prin Mănăstire şi Stariţa a dat canon Mag- 
dalenei la clopotărie. Dar cum Cernatovici 
era mărunţel şi cu mustăţile rase s’a înţeles 
cu ea... Se îmbrăca în haine de călugăriţă, 
intra în Mănăstire pe când maicele se idu-
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ceau la utranie şi se închidea în chilia 
Magdalenei, de o adăsta până după u- 
trenie. Acum ori că a auzit Cernato- 
vici, că Magdalena, se ţine cu Popa şi 
a vrut s’o prindă ; ori că cu adevărat 
a vrut să plece la Iaşi, Dumnezeu ştie ! 
Destul că a scris aşa Magdalenei. Şi Mag
dalena ştiindu-1 dus, când a fost să se ducă 
la clopotniţa a lăsat pe Popa la ea în chi
lie. Pe când trăgeau clopotele de utrenie, 
iată şi silvicultorul îmbrăcat călugăreşte, des
chide pe întuneric uşa de la chilie şi vrea 
să se urce în pat. Cănd a dat de barba 
Popii, a început să răcnească şi să-l ameninţe 
cu revorverul. Popa, văzând că nu-i de glumă, 
a sărit pe fereastra aşa cum era ; silvicul
torul după el. Ce scandal a fost, Maică 
Doamne ! Maicile s’au suit în clopotniţă, au 
luat pe Magdalena şi-au ascuns-o în sta- 
reţie. Cu chiu, cu vai, au liniştit pe Cerna- 
tovici; l-au poftit în arhondărie şi au stat 
cu el de vorbă toată noaptea, jurându-i că 
Mag'dalena e dusă la Văratic şi de aia a 
lăsat pe Popa Alecu să doarmă la ea în chi
lie. Popa Alecu în vremea asta tremura ca 
varga, în vestământărie.

Cernatovici a crezut şi n’a crezut. Dar ca 
tot omul amorezat s’ a făcut că crede; a luat 
însă măsuri să nu i se mai întâmple aşa ceva. 
A plecat la Iaşi, a făcut scandal mare 1^
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Mitropolie cerând să mute pe Popa Alecu 
din Agapia. Vicarul i-a propus mai întâi să 
mute pe Magdalena la Văratic, dar el nu 
şi nu. A ameninţat cu moarte de om, de nu 
i se face pe plac. Aflând eu toate lucrurile 
astea, nu mai m’am dus la' Iaşi. Şi minunat 
de bine mi-a prins. Căci ne având încotro 
Mitropolitul, de frica lui Cernatovici, a luat 
pe Popa Alecu la Iaşi la Mitropolie, ca E- 
conom. Curând după aceia l-a călugărit şi 
l-a făcut arhiereu, de se mândresc Iaşii astăzi 
cu Vlădica Agatangel Caracaleanu. Aşa am 
scăpat eu de dracu; şi am trăit în tihnă până 
mă lovi boala asta.

Acum sunt prăpădită, pe fie care zi mă 
simţ mai slabă şi mai neputincioasă. Olim
piada mă îngrijeşte ca pe mama ei. Sta- 
riţa vine în toate zilele de mă mângâe, şi 
mă îmbărbătează. Eu nu ştiu câte zile mă 
voi mai trăgani. Mă rog lui Dumnezeu să 
mă lumineze şi să-mi ierte toate păcatele. 
Să nu-mi ceară socoteala, pentru slăbiciunea 
ce am avut să intru în mănăstire ortodoxă. 
Une-ori mă simt desnădăjduită ; dar mă 
gândesc iarăşi, că eu nici când nu mi-am 
lepădat jurământul ce-am făcut Bisericii Ca
tolice. Cu sila m’au adus la Agapia, n'am 
venit de voia mea. Acum aşi dori să găseas
că cine-ya mărturisirea asta a mea şi s’o
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publice. Dar cum s’ o găsească ? Parcă văd, 
că foile astea vor servi maicelor de la ar- 
liondărie, să lege borcanele cu dulceaţă.

De cinci zile am stenahorie. Noaptea nu 
închid ochii şi sorb la oxigen. Mă înăbuşe, 
simt că sfârşitul se apropie. Alaltăeri au 
adus preoţii să-mi facă iarăşi Maslu. Am cerut 
să-mi aducă şapte preoţi şi mi-au adus şi 
un călugăr bătrân de la Durău. P. Iustin citea 
cu atâta evlavie rugăciunele, încât l-am o- 
prit să mă spovedesc lui. I-am mărturisit 
toate păcatele şi i-am spus că de s'ar putea, 
aşi dori să dobândesc deslegarea de la un 
popă catolic.

„Linişteşte-te Maică. Cum vrei să-ţi aducă 
aci în Mănăstire, preot catolic? Nu te gân
deşti, ce scandal s’ar face ? Cuvioşia Ta eşti 
călugăriţă citită şi ştii precum că preoţi orto- 
doxi au darul preoţiei buu ; şi că tainele ce 
le săvârşim sunt şi ele bune. N’ai prin ur
mare de ce te teme. Eşti la nevoie; şi prin 
urmare primeşti deslegarea şi împărtăşania 
de la preotul pe care îl ai la îndămână. 
Pentru păcatele cë le-ai mărturisit, destul 
îţi este şi dezlegarea noastră. De te-ai fi le
pădat de legea catolică, ţi-ar trebui dé si
gur deslegarea lor ; dar Cuvioşia Ta singură
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mi-ai spus că niciodată nu te-ai lăpădat de 
legea catolică. Ai intrat în Mănăstire, din 
silă, că n’ai avut încotro. Pentru păcatele 
celelalte îţi pare rău şi le mărturiseşti. Li- 
nişte-te dar. Ai suferit destul, Domnul e 
milostiv şi te va erta“.

Mi-a citit deslegarile, m’a împărtăşit şi 
s’a dus.......

Eram ostenită. Liniştea intrase în sufletul 
meu, puteam doar dormi. Am închis ochii 
însă, ca să mă rog în gând. Lângă mine stă 
Olimpiada cu M. Efimia şi cu Sora Ripsi- 
mia. Vorbesc pe şoptite. Efimia se uită în 
dulapul, unde am o mulţime de romane, ro
mâneşti şi franţuzeşti.

— Ai citit tu, Olimpiado, comedile astea?
— Unele, Maică.
— Rău, fetiţo. Asta nu-i treabă de că

lugăriţă. Cărţile astea au băgat pe Sofia în 
păcate. Romanele sunt lucrul dracului.

— Ce să fac, Maică?
— Să le vinzi. Froim e aici, ţi-1 trimit 

mâine, să i le dai lui.
— Cum ? Până nu moare^Maica ?
— Ei, parcă o să afle. Spui şi tu că le-ai 

dus în altă odae.
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— Să-mi dai şi mie pe Izabela, Regina 
Spaniei, cutează Ripsimia.

— Eu nu-ţi cer cărţi. Să-mi dai ceva far
furii, c’aveţi o groază.

— Mi le-a cerut pentru stareţie.
— Să-mi dai atunci un macat.
— Bine Maică.
Imiîmpărţeau lucrurile ! Am deschis ochii. 

Câteşitrele în cor: „Dormi Maică, că e 
bine;‘.—Lăsaţi-mă, nu pot să respir!

-Mi-au dat oxigen. Au deschis fereastra.
Le-am rugat să treacă dincolo. Mai târziu 

am chemat numai pe Olimpiada: „Văzui pe 
Froim trecând prin curte. Să-l chemi şi sa 
vinzi cărţile din dulap. Banii să-i împărţi Ja 
maicile din bolniţă. Du-te de-1 adă“. v

A plecat sâ-1 caute. Eu m’am târfct p na 
la masă, de mai scrisei şi rândurile 
Şi acum vâr caetul întreg în voltimu a 
doilea din Caterina Cornaro, Regina yipr 
lui. Cui le-o vinde Froim, îl rog să-l citească 
şi de va putea să-l dea la Universul sa se pu
blice. Să înveţe alţii de Ia mine şi sa-nu 
zică „Dumnezeu s’o ierte.“.

Agapia, 4 Noembrie 18...

astea.

pi met.' constant inescû
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Note de Călătorie
tic

Dr. 6. I. Istrati

In volumul acesta d. dr. C I. Istrati şi-a descris impre
siile primite tu cursul unei călătorii delà Bucureşti la Cairo, 
făcută în iarna anului 1900. Multora le plac călătoriile, puţine 
însă ştiu să tragă din ele tot folosul ce se poate trage. D. 
cir. ^Istrati [este', unul din acei rari ^observatori cari [ştiu să 
călătorească cu folos, şi cari socotesc o călătorie ca un mi- 
nntat prilej de studiu.

Notele sale de drum sunt tot ce se poate închipui mai 
interesant şi mai instructiv, şi prin publicarea lor savantul 
nostru profesor a voit să aducă un sacrificiu ţării, atrăgând 
atenţia cititorilor asupra foloaselor ce le-ar trage dintr’o că
lătorie în Orient.

Scrie într'un stil limpede şi curgător d. dr. Istrati e şi un 
literat distins-aceste note de călătorie se citesc cu plăcere, 
iar observaţiile adânci şi judicioase ale autorului, amănun
tele ştiinţifice şi informaţiile de tot soiul care abundă în 
toate paginile cum şi acel suflu de curat şi înălţător patrio
tism care trece prin toată cartea, fac din acest volum o lu
crare nepreţuită şi care merită a fi recomandată tuturor cu 
multă căldură. In special aceia cari vor să facă o călătorie 
la Constantinopol, Smirna, Salonic, Atena, sau Cairo, vor 
găsi în această carte cea mai bună şi mai introductivă călăuză.
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