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CAP1T. I.
Șesul Priilnlui

Frumoasă și întinsă este priveliștea care se desfășură 
ochilor de pe creasta acelor dealuri, care din vremuri, 
ascund — și la nevoie ar apară puternic împotriva na- 
zuinlelor Rusești — mândra și străvechea Căpitală a 
Moldovei 1

începând de la șesul Bahluiului, ele se ridică destul 
de înalte și ierboase, adăpostind pe povârnișurile lor, 
mai întâiu două sătișoare: Cristeștii și Mânzăteștii, 
care,— văzute din Basarabia — par ca două turme de 
oi cățărate pe coama unui munte; iar, mai departe în
cep a se împăduri, cam pe la Coada Stâncei, până la 
Stânca Roznovanului, de unde cotind la stânga, se pierd 
în depărtarea albastră.

Dacă bine-voi|i, pentru a începe povestirea noastră, 
ne vom urcă pe creasta acelor dealuri, pe partea împă
durită și, anume pe acel vârf puțin mai ridicat, ce se 
află cam la jumătatea drumului dintre Coada Stâncei 
și Stânca Roznovanului, așezându-ne sub umbra răco
roasă a doi nuci uriași unde, nu odată în tinerelele 
mele, m'am așezat pe iarba verde, odihnindu-mă de 0- 
boseala vânătoarei,

Priviți;
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este Prutul, care a dat nu
mele său acelui nesfâr it covor, cusut în mii de flori 

lanuri întinse sau ogoare.și tonuri, cu lanuri întinse sau ogoare, cu bălți stufoase 
și cu păduri întunecoase, care se numește Șesul Pru
tului, pentru că pornind odată cu el, de cum iesă din 
munții Bucovinei, nu se mai oprește în cale și îl înso
țește mereu, pănă hăt colo departe, unde galbenele 
ape care l’au răcorit far’ încetare făcându-1 să rodească, 
se amestecă în apele Dunărei albastre !

Nu însă o asemenea priveliște uriașă este dată omu
lui ca s’o cuprindă; căci menit ne-a fost de fiire, ca 
mărgenite să ne fie și înțelepciunea, și vederea ! Totuși, 
de unde ne aflăm, raza ochiului se întinde pe supra
fața unui semicerc alcătuit de mai multe sute de kilo
metri patrali.

Să lăsăm dar, la stânga acoperișurile de tablă ale 
Palatului Roznovănesc de la Stânca, strălucind sub ra
zele de Iunie, precum și biserica din Parc, a cărei cruce 
aurită pare o fărâmă căzută din soare și neajunsă încă 
bine pe pământ.

Zărim între șerpuiturile Jâjîei și ale Prutului, a;â 
numitul șes a Sculenilor, o neînsemnată și posomorâtă 
părticică a șesului mare, și ast-fel poreclit, pentru că 
la capătul lui se află un orășel de graniță numit Scu- 
lenii, întretăiat de apa Prutului, fost pe vremuri sub 
ocârmuirea Moldovei, iar astă-zi sub stăpânirea Jidani-

a mai despărți încă, două

Jos, la picioarele noastre, șerpuește tăcută și visă
toare, drăguța și poetica Jâjîe, când adumbrită de lunci 
și de păduri, când răcorind fâne'e, ogoare ți grădina
rii, când resfrângând în apele sale verzui, albastre, sau 
strălucitoare de raze, mărețul parc a Roznovanului, bi- 

• serica din Luceni, sălcii, răchite, căsuța țăranului, sau 
curțile Pălădoaei de la Coada Stâncei, de pe chiar ma
lul apei.

Ridicându-ne privirile mai departe, zărim o altă Jâjîe 
mai mare, mai lată, cu apele gălbui și tot așa de po
etică ; adumbrită și ea de lunci nenumărate, răcorind 
fânețe și semănături mai mari, ducând în apele sale 
tulburi, vremelnicul ponos de 
lăstare din același neam !

Această Jâjîe mai mare
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1). Obiesnic. grănicer Rusesc.

mult de 80 de kilometri, 
o poate cuprinde ochiul

aruncam privirile mai departe, tocmai

lor. Mai întâlnești, nu-i vorbă și pe o parte si pe alta, 
câte o căciulă și un mințeam, între sute de halaturi; 
câte un cinovnic împărătesc certându-se la pod cu D-l 
Vameș de la noi; iar pe o ridicătură de mal, câte un 
obiesnic') de a Împăratului, care — înarmat până îu 
dinii — privighiază cu neîncredere pe blajinul nostru 
grănicer, care, după vorba cântecului, își spală tihnit și 
nepăsător ru/'ch !a râu, după ce și-a răzemat pușca de 
vre'o răchită.

Dar să ne 
peste Prut :

Acolo vezi cum înegresc, înverzesc sau îngălbenesc, 
după anotimpuri si până in albastrul zării, arăturile, 
lanurile, sau miri tele, ale unei însemnate pârli a ju- 
delului Bălților din Basarabia.

Pe amândouă malurile Prutului se înșir: pe partea 
Basarabeană satele Petrești. Vasilica, Zagarancea, Be- 
reștii, Ungheuii, Dănuleni și Valea mare; iar pe par
tea noastră Petre-tii, Vasilica, Bosie, Ungheni, Țulora 
și Oprișănii ; peste apă zărim Vama si gara orășelului 
Unghenii Ruși și turlele Biserieei de la Bânuleni, clă
dită in stil rusesc, peste rămășițele unui mare suflet 
de Moldovean. Alcătuind fundul acestui Tablou și așa 
destul de întins, mai inluner la răsărit viile vestite de 
la Dănuleni si pădurea după care se ascund răzeșii din 
Citireni—a ezali acolo din timpul lui Ștefan Vodă — 
iar câte odată în zilele de tot senine mai albăstresc și 
culmile vesticilor codri din fundal Hacului, departe de 
noi în linie dreaptă cu mai ’’ ’ " J ’ ’’ 
pe când în lat, depărtarea ce 
este și mai mare.

Acesta este cadrul în care se desfășoară cele mai 
multe din întâmplările înfățișate în această lucrare și 
arătate de mine astăzi, sub chipul mai lesnicios al ți
nui roman. Am ales anume cadrul acesta, pentru că am 
copilărit și am trăit vreme îndelungată într’însul, așa 
că locurile, lucrurile si fiirile îmi sunt mai bine cunos
cute. Nu căutali însă a pune nume adevărate nici pe
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oameni nici pe locuri, pentru că vă veți osteni în za
dar. Nici unul din satele de pe malul Jâjîei nu poartă 
numele de Vultureni și dacă mai este un sat cu acest 
nume în apropiere, el este cu totul în altă parte și lo
cuitorii lui nu pot vedea, de cât dor în vis, apa dră
guței Jâjîei și smălțuitul covor a șesului Prutean. De 
asemenea nici o familie cu numele de Vultur sau Vul- 
tureanu, nu veți putea găsi în arhondologia țărei. Tâ
nărul Ghiță Dudău nici n’a omorât pe nitnene, nici 
s’a spânzurat ; poate pentru cuvântul că nici el, nici 
neam de neamul lui, nu s’a născut vre-odată. Cu toate 
acestea, cele povestite mai la vale nu sunt numai niște 
închipuiri fără rost sau tâlcuire. Satul și curtea Boie
rească din Vultureni, care nu au existat nici o dată, le 
puteți întâlni ori unde în Moldova și chiar în judelui 
Iași. Același lucru Fam făcut și cu oamenii. Nici unul 
n’a trăit nici existat vreodată sub numele, chipul și in 
împrejurările arătate de mine; dar felul de a sini li, 
gândi, cugetă, făptui și grăi, pornirile bune sau rele, 
într’un cuvânt, stările sufletești, aparțin numai treptei 
sociale din care face parte ființa pe care o descriu si 
îl puteți întâlni cu înlesnire oriunde, numai Moldovean 
să fie și să facă și el parte din aceste trepte ale soei- 
etăței Române.

Acestea odată spuse să ne reîntoarcem sub umbra 
celor doi nuci uriași și să ne închipuim că, prin far
mecul unei vrăjitorii, depărtarea celor io metri care îi 
despart unul de altul, s’ar preface în atâtea kilometri, 
pentru ca să alcătuească frumoasa și întinsa mo ie Vul- 
turenii, care pornind de la hotarul Șorogarilor, s’ar 
prelungi pe o lărgime de io kilometri până în apa 
Prutului.

Satul acestei moșii este așezat pe amândouă malurile 
Jâjîei, unite între ele prin un pod, ale cărui scânduri 
groase, joc ca niște clape de clavir, de câte ori vre’un 
car, sau o căruță încărcată, trece peste ele. Podul acesta 
ar fi putut, de alt fel, să aibă și parmaclâcuri frumoase 
și scumpe, de nu s’ar fi gândit sătenii, că doar nu-i 
lumea chioară ca să apuce pe alăturea, și chiar de s’ar 
întâmplă ca vre’un bețiv să cadă în apă și să se înece,



9

cu atât mai bine, că ar scăpă lumea de un rău; așa că 
de o cam dată scăpă comuna de așa cheltuială.

Satul Vulturenii numeră până la o sută de gospo
dari ! E sat mare și chiar reședință de comună. Ba mai 
are și o școală primară cu patru clase și a cărei obâr
șie a fost mai înainte un șopron pentru vitele boie
rești, prefăcut, de către un jidov, în prăvălie — câr
ciumă; iar, după falimentul acestuia boierul o dărui co
munei, după îndemnul unui Prefect iubitor de carte, 
ca să slujească, de acum și până în veac, ca locaș de 
lumină pentru spițele viitoare. In fiecare an, d-nul Pri
mar lipește cu îngrijire școala cu lut galbăn și, de ră
mâne, mai dă și pe jos; apoi o dâ frumos cu var alb 
si pe dinăuntru și pe din afară; iar pentru acoperă
mânt, mai aduce vrc’un car-două de paie de la aria lui, 
mai adaogă ceva prăștini ca să nu ieie vântul paele, 
după care, împreună cu d-nul Notar și d-nul învățător, 
alcătuiește contul rl.piraiiei și-I înaintează cu raport unde 
se cuvine. D-nul Medic de plasă cam zbârnie câte odată 
că școala uu-i igienică ri că copii se pot înbolnăvi. 
Parcă la părinții l.r ar fi mai frumos! Dar cine să se 
uite la vorbele doctorului ? De se îmbolnăvesc copii 
nare de cât să-i cjiute, că de asta-i el doctor; si dacă 
să întâmplă să nlpară vreunul, parcă’l întreabă cineva 
pe Dumnealui, că/ de ce o murit ? Ba nu zău, grăind 
la dreptul, cam 'fi ce ar fi școala mai cilibie decât pri
măria, care este/ tot așa de bine îngrijită și cu mult 
mai mică ? Dct.r contul de riplrație de este ceva mai 
plinuț. Că deh/ E cogeamite reședință de comună și o-, 
brazul subțiry se ține cu cheltueală. Din an în Paști 
vine si D-nul 'Suprefect în is[ ecție. Se zice chiar că s’ar 
fi oprit în t/eacăt și un D-n Prefect ca să-și aprindă 
țigara, dar /tu se mai ține minte sub care regim.

Mai are satul și o bisericuță care ea, line minte și 
de volinti/ii lui Ipsilante, cu toate că-i de scânduri, 
acoperită/ eu stuf, paie si prăstinile naționale. Fie din 
pricina /echimei ori că vântul de miază noapte o aple
case cain hăisa, ii au bătut oamenii, ca proptele niște 
taranrZn cât toate zilele, de jur împrejur și pe care se 
reazăi/ă a lene și gânditoare. La vre o zece metri de
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locașul sfânt, spânzură un tacâm de clopote dogite, pe 
patru stâlpi aplecați tot hâisa ca și biserica și abia în 
stare sâ mai susție și ceardacul pe care Pălimarul se 
urcă zilnic cu frica lui Dumnezeu în sân și zilele în 
mână. Această frumoasă clopotniță are acoperământ de 
șindrilă vă rog ! Poate de evlavie; dar poate unde cei 
patru stâlpi n’ar mai putea susține, pe lângă clopote, 
cerdac și pălimar, maldurii de stuf, paele ude și cuve
nitele praștini. Așa că, uneori, nevoia aduce și răsfățul!

Acest lăcaș de rugăciune, face și mai izbitoare deo
sebirea dintre el și frumoasa biserică clădită de boier 
pe creasta dealului, în apropiere de curte; numai în 
piatră și cărămidă, cu clopotnița făcând parte din tru
pul bisericei, cu acoperământ strălucitor de tablă și 
crucile sale poleite cu aur.

Și mai mare este deosebirea dintre curtea boierească 
cu două cerdacuri înalte — unul dând spre șes, iar al
tul privind spre munți — cu stâlpii lor de piatră cio
plită, cu acoperământul casei de șindrilă, înalt și țugu
iat după datina veche și scundele căsuțe țărăne ti din 
vale, învălite după chipul clădirilor municipale pe care 
le-am descris ’. Unele sunt văruite, ba chiar împodobite 
cu câte un brâu de sâneală albastră întinzându-se cât 
ține prispa și în jurul ușei și a ferestrelor mici - i pă
trate; altele mai sărăcăcioase, sunt date numai cu lut, 
având ferești și mai mici, cu un singur ochiu rotund 
și vârât chiar în tencuială. Doar vr'o opt case sunt mai 
măruțe și învălite cu șindrilă ca de pildă : casa părin
telui Sofronie parohul bisericuței din vremea lui Ipsi- 
lante, casa D-hti Primar de astăzi, și a celui de ieri, 
care așteaptă cu răbdare să devie cel de mâne, și încă 
a vreo patru cinci fruntași mai chiaburi. încolo, toate 
sunt la fel așa precum vi le arăt aicea. Și cu toate 
acestea, în acele cocioabe sărăcăcioase și ca vai de ele 
s’au născut, au crescut și acum își duc bătrânețele vi
tejii din al XlII-lea Dorobanți!

Dacă Consiliul Comunal nu a putut găsi fonduri pen
tru zidirea în piatră a edificiurilor municipale și aco
perirea lor cu table, pricina a fost că eră silit să le în
trebuințeze, parte la plata funcționarilor și ce rămânea
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resfață 
apoi o

> a* 
îndeletnicească cu scoaterea din 

a piciorului, vre’un afurisit de

in lucrări de higiena și salubritate publică; și eu zic 
că bine este ca luxul și estetica să cedeze totdeauna 
pasul sănătă'ei obștești; mai cu seamă că cheltuelile a- 
cestea tot în înfiin țări de posturi și dări de lefuri se 
închee toate.

Așa de pildă: Consiliul, in înalta lui chibzuință, a 
cale că, de i praful și băligarul sunt bănui'i 
ca vătămători sănătă'ii, ele sunt totui, neasă- 
pu in primejdios!, de cât pavajele și asfaltu- 
pricinuesc bieților oră.eni atâtea cheltueli ză-

găsit cu 
de mul li 
muit mai 
rile, care 
darnice și bătături. Darămi-te când se poticnește vre’un 
chefliu pe uliță: Nu se umple de sânge sărmanul? Pe 
când așa, cade pe moale și-și face somnul nesupărat de 
niniene, de cât de mu te și de țânțari ! Pe aceste con
siderente, Consiliul decide ca să se cumpere un dulap 
cu medicament/’ /tuftoriccșli, cu care să se combată urmă
rile vătămătoare ale prafului și băligarului. Dulapul să 
fie bine amerindat cu chilinii, șoriceasă, prafuri de tușă, 
iirțâ'Mnic si alte disifcc(ii, iar pentru întrebuin area lor, 
se vor numi ca agenți sanitari: pe nepotul d-lui Pri
mar de astăzi, care are două clase gimnaziale și pe fiul 
d-lui fost Primar, care are numai patru clase primare; 
dar fiind ficiorul unui om cu vază în comună, trebuie 
amenajat, că nu se știe cum să schimbă lucrurile.

Nici străzile nu sunt mai largi de cum trebue, de , i 
gardurile sunt destul de departe, și de o parte și de 
alta a drumului; ciulinii, însă, scăeții și iarba holerei, 
umplu așâ de bine golurile, încât rămâne abia atâta loc 
cât poate trece carul. Când se întâmplă să se întâlnească 
două care față ’n fală, cel mai puțin încărcat o mai ia 
ceala prin buruiene; iar românul care sărise din car ca 
să-și abată boii la o parte, își reia locul în liniște, 
vând tot răgazul să se 
talpa goală si prăfuită 
ghimpe intrat mai adânc.

Dar câte comori și mirezme nu ascund aceste buru
iene ? ! Câini morii, găini și felurite pasări răposate și 
ele care de moarte bună, care călcate de vre-o căru
ia....; mai departe un vier cu jugul de gât se 
in o mocirlă....; sau, mai încolo, tată o scroafă...
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CAPITOLUL II

Tabietul de dimineața al unui Velit Boier

1). Scrânciob: dulap sau leagăn.

Nici gând n'avea încă soarele de Iunie să răsară de 
după daturile Basarabiei, când Boierul Constantin Vul- 
tureanu ot Vultureni, apăru în papuci calcați și lungul 
său halat de vară, pe pragul ceardacului cel dinspre 
Prut. Se opri o clipă în prag si strigă: Mihalaclie!.... 
de spălat!!

Ca prin farmic se ivi și d-nul Mihalaclie Caniardi- 
nerul, îmbrăcat ca un Doctor franțuzesc: cu pantaloni 
și redingotă negri, vesta albă și cravată la fel, cu niște 
favorite, lungi, cărunte și stufoase, dar și cu niște muș
tele mai negre de cât pana corbului. In zădar Cc. A- 
glăița — nora lui Cc. Costache — încercase să-l stileze 
pe Mihalaclie după bontonul franțuzesc, cerându-i să le 
radă. Bătrânul încăpățînat nici nu voi să audă de a â 
ceva jurând că neam de neamul lui n’a fost actor, și

cloșcă își adumbrește puii de arșița soarelui, nu de
parte de o haită de câini cu limbele scoase și urechile 
însângerate, odihnindu-se după vre-o luptă crâncenă ; 
mai adăoga'i pentru împrăștierea întunericului în nop
țile fără lună un fanar pe vârful unui stâlp tricolor 
care stă smirnă în fala Primăriei....; mai puneți și bra
țele stinghere ale unui scrânciob1) în fața prăvăliei câr
ciuma jupanului Hascal,— acel care a adus la faliment 
pe jidanul de la șopronul boieresc prefăcut in școală 
primară — trei fântâni cu cumpănă; cocoțat pe un par, 
ca un politician pe tribuna parlamentară, vre’un cocoș 
răgușit care spărie cu strigătele sale stoluri întregi de 
vrăbii și de găini, gâștele și rațele statului, îndreptân- 
du-se gâgâind și măcăind spre Jâjîe și veți avea icoana 
adevărată a satului Vultureni de pe moșia Cuconului 
Costache Vultureanu ot Vultureni, in anul mântuirei 
1884, când începe povestirea noastră.
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nici el în pușcărie n’a intrat nici odată ca să umble 
fără muște i. Această pornire anti-franceză, avu ca ur
mare că sufragiul, perdegii i până și vizitiul de ca
pră a Cuconi ei, rămaseră cu musteli sub frac, ca și 
sub livrea; doar bucătarul igan, de era la modă fran
țuzească, unde-1 născuse maică-sa spânatec.

In dhninea a aceia, Mihalache mai purtă pe un umăr 
un frumos peschir lucrat din pânză de casă vărgat și 
înflorit. Intr’o mână ineă un lighean turcesc de alamă ' 
galbenă ca aurul cel mai curat, având un capac la fel 
cu o mul ime de găurele pentru scurgerea apei și pur
tând la mijloc un fel de cesculi'ă pe care se spijineă 
o bilă de săpun cafeniu mirosind a mosc. In mâna cea
laltă, Mihalache purtă un ibric la fel cu ligheanul, bur
tos in partea lui de jos, eră cu gâtul lung .și cu un bur- 
lui sub ire și încârjoiat în chip de cap de >arpe.

Cc. Costache, dădu atunci drumul halatului î i suflecă 
mânicile până la umăr, apucă soponul parfumat și se 
umplu de spuma mirositoare până dasupra coatelor sub 
iscusita îngrijire a lui Mihalache care turnă apă din 
ibric tocmai unde și atât cât eră de trebuin ă, fără a 
scăpă nici o picătură mai mult sau pe alăturea. Apoi 
împreunându-și palmele, boierul, luă de două trei ori 
apă în gură din ibric pe care, după o gargară răsună
toare, o scuipă cu zgomot tocmai în grădină; mai dădu 
cu sopon pe obraz, pe gât și pe urechi, plecă capul 
văduv de ori ce urmă de păr și d-nu Mihalache îi de
șertă restul apei din ibric pe ceafă, gât, urechi cu a- 
ceiași dibăcie, fără a-i udă macar gulerul cămeșii sale 
de burungiuc lucrată cu bibiluri. După aceia îi așeză 
peschirul pe cap și pe ceafă și dispăru.

Nu apucase boierul a șterge bine cu peschirul, a îm
brăca’ halatul si a face cele trei cruci spre răsărit — 
de unde începu a se întrezări o dungă trandafirie—că 
se ivi din nou camardinerul Mihalache aducând o grea 
tabla de argint, chesaua cu dulceli de chitru și un mare 
pahar de cleștar aburit de răceala unei ape de izvor. 
Abia isi luă dulceața si se așeză pe un jîll-leagăn de paie 
jucându-se cu metaniile lui de odogaciu, că Mihalache 
se ivi pentru a treia oară,, aducând pe o tavilă scumpă



<4

prea devreme, abia i-au

au dat grăunte ca-

felegeanul cu cafea turcească umplută de coniac pe 
care o așeză pe o măsuță lângă jîlț și prezentă stăpâ
nului său un ciubuc de iasumie cu imamea groasă de 
chilimbar; aprinse tutunul cu o bucată de iască și a- 
șăză sub luleaua ciubucului o tăbliță rotundă de alamă.

Ciubucul acesta de dimineață eră poate cel mai ne
prețuit din odoarele Cc. Costache, și cel mai temut de 
întreaga suflare din curte și de pe moșie; pentru că 
de la el atârnă toana bună sau rea a boierului, de peste 
zi. Mai avea D-lui și alt ciubuc de lemn de cireș, nu
mai de trei palme domnești, cu care se slujea în tim
pul zilei; apoi și o țigaretă de chilimbar în care omul 
cel mai voinic ar fi bagat cu înlesnire degetul său a- 
rătător și pentru care Mihalache îi făurea niște țigări 
cât o havană. O întrebuința însă numai la oraș, când 
se ducea la cărți sau la teatru.

Ciubucul însă, cel de iasumie care atingea în lun
gime stânjenul lui Duca Duculec V-vod, eră acel care 
se fuma pe îndelete în revărsat de zori, și hotăra de 
restul zilei.

«Ei Mihalache, întrebă boierul, 
ilor ?»

«încă nu, Măria Voastră ; e 
secelat și adapat».

«Bine, bine, ai dreptate. Numai, spune vătafului de 
ogradă, să le dea tainul după măsură.... Da Coconasu 
Gligori fiul meu s’a sculat ?»

«Chiar când aduceam cafeaua, d-lui trecea în camer- 
dineria d-sale să- i facă baia rece.
Coconița și Duduia sunt încă în așternut. Dor numai 
Madama Miss face duș în odaia d-sale și-și cântă mo
liftele englezești de-i țin isonul toate gâștele noastre».

«Hm 1 Dobitocule ! Ce ai tu cu biata străină ? Și ce 
tot îi dai cu Madama Miss ? Zi-i de-adreptul Miss. 
Asta pe limba ei înseamnă că-i fată mare, Bre !»

«Să mă iertați Măria Voastră.... n’am știut. Ce-i drept 
ar fi trebuit să ghicesc singur una ca asta; că mult 
mai e urâtă saraca, n’ar fi de diochi! Par’că-i o prăjină 
sde falcie, cu un fuior de câlț la vârf!»

«Zău?! Ai fi dorit mata să fie tinerică și nurlie.
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bătrânștrengar bătrân ce-mi ești ! Nu ți-e rușine să grăești 
cu mine asemenea vorbe ? Hai te cară de aicea, ne- 
ru inatule și întreabă pe vechil când are de gând să 
pornească tamazlâcul la câmp ?» După ce va da arșița 
și musca ? Spune-i d-sale că în luna asta se mulg va
cile de cu noapte, nu acuma și că va fi vai de capul 
lui când mă voi mai deșteptă cu dânsele la curte ! Ai 
auzit» ?....

Și rămas singur Cc. Costache se îndeletnicea cu sor
birea cafelei și cu trimiterea în văzduh al unor șiruri 
întregi de rotocoale de fum albastru, pe când soarele 
scăpând insfârșit de după dealuri, îi trimise și el pri
ma săgeată tocmai pe lavița de alamă de sub luleaua 
roșie și aurită a lungului ciubuc Sub răcoarea aceasta 
înviorătoare, sub îmbălsămarea florilor mirositoare și 
ale ierbilor cosite din proaspăt, umede încă de rouă 
dimineții, î i făcea Costache Vultureanu cheful în tihnă, 
rîdicându—i, cu recuno-tin ă, sufletul către Cel de Sus, 
care-1 îngăduise a ve ui ■ aptezeci și cinci de ani pe a- 
cest pământ, fără zguduiri prea mari și prea mari su
ferințe ; doar vre’o două trei bejenii întâmplate și acele 
în tinerele, și care, pe lângă multe păgubi în gospo
dărie îi dădură măcar prilejul a mai trece granița, ba 
la Țarigrad, ba la Viana, ba la Odessa și odată chiar 
la Peterssburg, sub împăratul Nicolai Pavlovici, însă 
totdeauna cu ifosul și igliemoniconul unui boier mare, 
fără a duce vre’odată lipsa prin străini.

Numai o singură durere mai crudă încercase de la 
moartea părinților săi, atunci când o perdu pe Cleo- 
patra, sora Hatmanului Neculai Mavrocordat și din pri
cina căreia atunci când o perdu, suferi o mare durere, 
căci o luase din dragoste.

Câte târcoale nu dăduse el în jurul caselor din fun
dătura colțului lui Petrea Bacalu! Pe câte cucoane 
mari nu le rugase să-l împețească pe lângă Vel Vis- 
ternicul Mavrocordat tatăl Hatmanului și a Cleopatrei. 
Câte tarafuri de lăutari nu trimisese el noaptea pe sub 
ferestrele iubitei sale, să-i cânte de dor si inimă alba
stră, pe când el, înfundat în butca lui cu sticle, îi mai 
învioră, din când în când strigându-le :
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«Oftați, Cioroilor, mai din băerile inimei, de nu voili să 
vă atârn acuma peile voastre de gard». In zadar erau 
toate pentru că Visternicul hotărâse s’o călugărească 
pe Cleopatra pentru ca băeli să rămâie folosi.i cu par
tea ei. Cine știe de izbuteâ vre-odată bietul amorezat, 
de nu-i venea în gând să se destăinuiască Mitropoli
tului Veniantin Costache cu care se înrudea și de nu 
ar fi mers cu îndrăsneala până a-i spune ritos înalt 
Prea sfinției sale că el de Cleopatra nu se lasă nici 
mort. «Ori o iă cinstit și frumos din casa părinților 
ei, ori o fură chiar din Mănăstirea Varatec, unde vor 
s’o schimnicească. Să știu că dau foc Varatecului cu 
tot ce se află întrînsul, dar pe Cleopatra nu v’o las 
Preasfiinte !»

Bietul Mitropolit, pentru a nu lăsă să se întâmple, 
aka grozăvie, îl puse pe tânăr să facă Varatecului o 
danie de mai multe mii de galbeni, luă asupra lui sar
cina de a îndupleca pe Mavrocordătești și izbuti așa de 
bine, că sluji chiar El și cu tot clerul Mitropoliei la 
cununia robului lui D-zeu Constantin cu roaba lui D-zeu 
Cleopatra, în Biserica Talpalari, cu mare alai și ifos.

Pentru dânsa reclădise aproape din temelii, Curțile 
acestea din Vultureni. Cu ea dusese câți-va ani de o 
statornică și deplină fericire, având împreună mai mulți 
copii, din care le rămăsese numai unul Grigori, sau 
Grigulă după cum îl alintă răposata când eră mititel. 
Amândoi părinții îl iubeau ca pe lumina ochilor, căci 
numai pe dânsul îl aveau. El eră singurul moștenitor 
al numelui și al averii. Dar vai, tot pentru dânsa si în 
preaima scumpului ei mormânt, avu să zidească fru
moasa biserică din deal, pregătindu-și în apropiere și 
vecinicul Ivi-culcuș. Așa. că în fiecare dimineață și seara 
înainte de a se culcă, aruncă împreună cu o rugă și o 
privire duioasă asupra Sfântului locaș care cuprindea 
in zidurile și sub umbra lui, toată credința, toate dra
gostele si ultima năzuință a sufletului său.

Rămas văduv, Cc. Costache, cu toate că eră om în 
putere, nu mai vru cu nici un chip să se recăsătorească, 
de teamă a nu da o mamă și frați vitregi, scumpului 
său Grigulă, singura dragoste ce-i mai rămase în lume !



făcuse om, o întinse de

frumoasă avere.
se mai ducea boierul iarna și la Iași

Așeză dar în Vultureni pe o mătușă bătrână și scăpă
tată : stolniceasa Anastasia Bolduroaia, pentru ca să în
grijească de casă și de copil, rămânând el însuși mai 
mult Ia moșie pentru a-1 priveghiă mai de aproape și 
a-i pregăti o

Nu-i vorbă, se mai ducea boierul iarna și la lași un- 
luă și pe Griguță. Apoi după Unire și mai des 

copilul se făcuse om, o întinse de vre-o câ- 
i până la București. Acolo, mulți și multe îu- 

1 ’' ? ori i se prezentă
minister, avea obicei să răspundă :

de-1
după ce 
te-va ori 
cercaseră să-l vrăjească; dar, de câte 
o partiția, ori un
«mai bine luați-1 pe Grigori că acela îi mai de seama 
voastră. Pe mine să mă lasați în pace. Mi-am trăit traiul, 
mi-ani mâncat malaiul !» O singură dată pe la 1872 
de hatârul lui Lascarache Catargiu și a lui Petrache 
Mavrogheni cu care se înrudea, se lăsă ales senator, 
ba chiar și președinte a Senatului. Când dădîi însă de 
ticăloșiile politicei, fugi din București, cu nepus în ma
să și nu răsuflă ușurat de cât atunci când se revăzîi 
pe ceardacul lui din Vultureni !

De cum împlini copilul zece anișori, Cc. Costache îi 
și luă, după sfatul vărului său Costin Catargiu, un pro
fesor franțuzesc venit tocmai din Paris. Om foarte cum 
se cade, foarte la locul lui și foarte învățat. La înce
put, Cc. Costache care învățase elinește la școala din 
Halki tocmai 'din Țarigrad, intrase în bănueli că fran
țuzul nu știe elinește, unde l’auzi proforisând oi în loc 
de i și cai în loc de che; dar stând mai mult de vorbă 
cu dânsul se încredința că aiasta este proforiseală Sor- 
bonei din Paris, știută de o lume, că cunoaște limba 
Grecilor din vechime, mai bine decât cei de astăzi, ba 
și limba Evriască mai bine decât rabinul de la Sada- 
gura. Apoi Griguță se deprinsese îndată cu Monsieur 
Lebel și-l iubea mult.

După trei ani de învățătură cu franțuzul, Cc. Cos
tache îi încărcâ pe amândoi în căruță și îi trimise cu 
poșta tocmai la l'iana, că de acolo să meargă la Paris. 
Le dădu și pe mătușa Anastasia cu dânșii — Doamne 
ferește de vre-o boală — și o rugă să îngrijească bine

o
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cătai in sipetul

îndoapă
Auzi ?

e mai a- 
scaun la

ca Griguțăde copil și să facă D-nei toate chipurile, 
să nu-!ji uite nici de lege nici de limbă.

Eră cât pe ce să-i trimeată în Nemția unde 
proape și părîndu-i-se că Nemiți sunt mai cu 
cap de cât flusturaticii de franțuji, care o duc într’un 
râs toată ziua, pe când ceilalți nu râd nici odată decât 
la anumite împrejurări și cu învoirea celor mai mari. 
Se întâmplă însă tocmai pe atuncea, să se întoarcă din- 
tr’acolo un coconaș cu mutră zgâriată cât îi ineâ lun
gul obrazului, și află cu groază cum că studenții diu 
lara aceia, socoteau de mare cinste să se dichisească 
ast-fel cu săbiile, ieșind la duiel pentru te miri ce și mai 
nimica ! Așa că pentru a nu strică merii băiatului, tot 

Sa Paris l’o trimes.
Acolo mulțumită stăruinței lui M-r Lebel, copilul în

văță foarte bine și nu se mai întoarse în țară decât 
peste 8 ani, cu diplomă de licențiat în drept și felici
tările facultăței, uimită că și un Moldo-Valah putuse 
învăță ceva carte !

Coana Anastasia insă nu putu să rabde viața fran
țuzească mai mult de cinci ani și, cu toată dragostea ei 
pentru nepoțel, ceru să se reîntoarcă acasă de dorul 
sărmăluțelor și a potrocului de curcan. încercase D-nei 
săși umple o putină cu varză murată și la Paris. Dar 
să nu-și găsească femeia Bacăul cu musiu Comisar de 
acolo, care vroia să o dea in judecată pentru că împu
țise toată mahalaua ?! Abia putu scapă biata Cucoana 
cu fel de fel de bocite și de pardoiuiri. Putina insă nu 
o putu scăpă și trebui s’o distrugă ! De atunci mai vru 
să știe de o țară așa de varcară unde se iau murătu
rile drept putregaiuri puturoase, iar lumea se 
cu carne împuțită și brânzeturi viermănoase ' 
Hal de lume civilizată !

Cât despre tânărul Grigore C. Vultureanu, cum se 
înapoia in țară, nu avii altă grijă mai inare de cât a 
se vâri în politică până peste urechi. Și ce mai poli
tică Doamne 1 Se băgă in tagma bonjuriștilor, iși tăie 
barba in furculiță ca Cogălniceanu, ținându-se de pul
pana lui, cu toate că eră de neam mai mare de cât a- 
cela. De cătai in sipetul cu hrisoave pe care-1 ținea
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Cc. Costache 
Rareș Vodă,

sub patul lui de dormit, aflai că Petru 
cu prilejul unei vânători ce o făcea în 

împrejurimile lașului, prinsese doi Vulturi pe o stâncă 
de pe dealurile de lângă apa Jâjîei. Suindu-se pe a- 
ceastă stâncă împreună cu cel mai viteaz dintre căpi
tanii săi și uimit de frumoasa priveliște ce i se desvă- 
luiâ dinaintea ochilor îi spuse tovarășului său : «Vezi 
căpitane, locul acesta ce se întinde de la porțile lașu
lui și până în apa Prutului ? Al tău să fie deacum. Se 
va chiemă Vultureni în amintirea celor doi vulturi ce 
i-am prins aicea. «Și eu Măria-ta răspunse viteazul tot 
astăzi imi schimb porecla după moșie, în amintirea veci- 
nicei recunoștință a urmașilor mei către Maria-Ta!! 
De atunci și până astăzi se dovedește prin hrisoave de 
întăriri că această mode a trecut din spiță în spiță ca 
dreaptă moștenire și tot din parte bărbătească, fără a 
eși nici o clipă din neamul Boierilor Vultureni.

Făcii ce făcu Cc. Grigori și intră cu băiatul Stur- 
zoaei de la Miclăușeni ca secretar la Divanul Ad-hoc,' 
de care nici Cc. Costache nu putii scăpă. Acolo făcii 
mai multă gălăgie de căt bonjuriștii ceilalți, cerând fel 
de fel de cabazlâcuri la care nimene nu se gândiă și 
care totuși s’au îndeplinit mai toate, dar mai târziu. 
Da mite la alegerea de Domn ?! In loc să se pue fru
mos, să lupte împreună cu tatăl sau din partea lui Mi- 
hai Vodă Sturza, bătrân cant hrăpăreț, nu-i vorbă, dar 
cu scaun la cap, D-lui nu voi să știe nici de Beizadea 
Grigori, care cel puțin eră Pașă Turcesc și încă cu 
două tuiuri, ci ținti hangul Bonjuriștilor și se laudă și 
astăzi că el l’a scornit pe Alecu Cuza, la care nu se 
gândea nimeni !... Dar zi că asta este meteahna tuturor 
bonjuriștilor! Nn întâlnești pe unul să uu-ți zică că el 
a făptuit Unirea, propunându-1 de Domn pe Alexandru 
loan l-iu care jucase bilard în cafeneaua Mavromulo 
din Galați. Drept este că tot timpul Domnii lui Cuza, 
acum îl vedeai pe Grigori Agă, acum președinte de 
Tribunal sau Prefect într’un județ.

Toate ar fi mers ele cum ar fi mers, dar deprinsese 
D-lui și năravul foițelor. Ia asta fu mai râu de cât toate, 
Că în vre-o câțiva ani se duseră și Moșia â alea Roșie
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din Fălticeni, ce i-o dădnse Cc. Costache, și Moara Gre
cilor din Vaslui pe care o moștenise de la masa. Ba 
mai adusese în Iași musti Delmari — antreprenorul o- 
perei — o spurcăciune de Italiancă ce-1 smintise cu to
tul pe bietul copil. Ha, ha s’o hirotonisească Cucoana 
Mare pe comedianța aceia.

Atunci, Cc. Costache se hotăra a pune piciorul in 
prag ; și l’a înțepenit atât de strașnic, încât cu toate 
lacrimile și amenințările băiatului că-și va face seamă, 
izbuti să-l cumințească și să-1 însoare cu Aglăița, o fată 
de seama lui, nepoata lui Săndulache Sturdza de la 
Scheia, vrednică, înțeleaptă, evlavioasă și bună gospo
dină. Ii puțin cam franțuzită ; dar ce să-i faci ? Nu tot 
la Paris o învățat și ea cu fetele lui Costin Catargiu ? 
Dar ea e mai cuminte, mai așezată de cât acelea: una 
că nu o stat acolo prea mult, apoi măsa, după ce o rea
duse acasă îi o mai scos din minte cam mulțișori din 
gărgăunii franțuzești, ținându-o tot lângă dânsa .și în- 
vățându-o cu temeiu Gospodăria unei case de boier mare.

Pe lângă dânsa s'a cumențit și Grigori. Și-a tăiat 
ciocul de pe bărbie, s'a lepădat de satana și de politi
ca roșilor, își vede de treabă, ba, nu de mult, s'a dat 
din partea lui Lascar Catargiu, încredințându-se că con
servatorii lui au, adesea, apucături încă mai stacojii, 
decât roșii din vremea lui Vogoride. Așa că-i se potri
vește de minune.

«Fiii! Câte nu-mi mai văzură ochii, in timpul acelor 
șapte zeci și cinci de ani de viață, își zicea Cc. Cos
tache, scuturând cu îngrijire tăvița de alamă scrumul 
din luleaua lungului său ciubuc.

Când în eteria de la 1821 eram băiat de 12 ani și 
învățam la școala din Halki, fui silit să fug pe corabia ți
nui grec care m'a dus tocmai la Odessa, de unde am 
scris tatei ; dar el abia după trei luni izbuti să vie să 
mă eie de acolo, că dor erau și in țară la noi fel de fel 
răzniirețe și bătălii între Turci și volintirii greci ; din
tre care una chiar aici aproape, în curțile Roznovanu- 
lui de la Stânca. Apoi veni Domnia lui loniță Sturza, 
pe când eram flăcău și aruncam djeridid de calare pe 
tăpșanul de la Galata.



ar

vecinie 
bucată

Cum eram cel mai sprinten și mai dibaciu d'intre 
toți fii de Boieri, Măria-Sa, mi-a dăruit o șea scumpă 
numai de argint și m’o făcut comis la curtea lui. Nu 
ținu insă mult slujba mea că intrară Rușii in țară și-l 
maziliră pe bietul Vodă. Toate pământurile acestea ce 
se văd peste Prut, erau ale noastre, afară de Dămețe- 
nii care erau a lui Ciuntii Balș. Mai aveam și altele 
prin Soroca și moșia Gura Galbenă, dincolo de Kiși- 
năti. Dar ce să faci cu dânsele sub oblânduire străină ? 
Ca să trecem Prutul trebuia Pasport de la Consulat, 
apoi să treci podul tocmai la Sculeni ca să te întorci 
înapoi aici numai peste apă. De aveai treabă la Gura 
Galbenă, trebuia să te rogi de ispravnic ca să-ți dea 
pază de mazili, ca să treci codrii Bacului unde mișu
nau cete de haiduci. Așa că tata s’a desfăcut de toate 
moșiile lui din Basarabia, pe nimica și a cumpărat al
tele mai mici și mai scumpe la Fălticeni, Roman și 
Putna. De frica Rusului nu a voit să cumpere nimica 
mai in apropiere. Zicea «că nu-i ajunge Prutul ca să-l 
despartă de Ruși dar că-i mai trebuia și Șiretul .' De 
am scapat Vulturenii de vânzare a fost numai că erau 
de baștină și din pricina numelui».

Cine putea visă pe atuncia, că această țară 
umilită și încălcată care se desfăcea bucată cu 
— astăzi Bucovina, mâine Basarabia — va ajunge odată 
de sine stătătoare, ba cogeamite regat ca Belgia, O- 
landa sau Portugalia ? ! Pe când Regate mari,— care 
nici n’ar fi vrut să știe de noi — ca acela din Xeapole, 
al ambelor Sicilii vor fi șterse de pe Harta Lumei, pe 
când Rusia ceva mai mare de cât eram noi pe atuncea 
va ajunge împărăție, iar altele vor ființa numai cu nu
mele, ca Saxa, Bavaria și Vurtenbergul ?! Te apucă 
zău amețeala când stai să te gândetși.

Auzi, auzi ce-a eșit din borșarii lui \ ogoride și a 
lui Cuza ? ! Să trecem noi Dunărea cu 40,000 de sol
dați ! Da bine frate, nici Rușii lui Paschievici nu erau 
mai mulți ! Și acum în anul acesta se zice că avem 
peste 100,000 de ostași, ofițeri învățați și niște cetăți 
cu care putem opri și jumătate milion de vrăjmași.

Și s’au bătut țopârlanii noștri ca niște Lei! Eu unu]-
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credeam că o să se împrăștie ca potârnichiile la prima 
lovitură de tun. Ți-ai găsit ! Nu numai că s’au făcut de 
laudă, dar i-au scapat și pe Ruși de rușine. La înce
put nu-mi venea nici mie s’o cred ; dar m’ain plirofo- 
risit îndată când i-am văzut pe Ruși cât de supărați 
erau. Slava D-lui am văzut ruși destui în viața mea și 
ii știu cât de lăudăroși la izbândă și cât sunt de înciu
dați câud mănâncă vre-o trânteală. La un adicâte aveau 
și ei dreptatea lor. Mă rog ; oștire veche să-și datoreze 
scaparea de la nile muco i de eri alaltăeri ! Plesnea 
fierea într’âușii de necaz, unde nici ai noștri nu-și scu
teau gurile de laude înaintea lor.

Bre, bre, bre ! Ce vremuri fuseră și acele 1 Parcă 
strechiaseră cu toții, zeu ! Să nu se apuce nebunul de 
Grigori, la vrâsta lui de 43 de ani, să-și lese nevasta 
și copilița de 4 anișori ca să se facă soldat prost, în 
căprăria lui D-n Caporal Bârcâ, pe care l’avusesem băet 
la vieți din curte ? Dară mite Aglăița parcă a fost mai 
cuminte ? După ce s’a săturat de făcut scamă pentru 
răniți — la care lucram și eu sara — D-nei fără să-mi 
spue nimica și pe când eram dus pe câmp, ia careta 
un rând de poștalion! și o șterge tocmai la Iași. De 
acolo îmi trimite, caii și trăsura înapoi, împreună cu o 
scrisoare prin care mă roagă să nu mă supăr, să în
grijesc de scumpa noastră Eugeniță, dar că ea plecă 
chiar în seara aceia la Turnu-Măgurele, unde s'a anga
jat ca soră de caritate într’un spital militar. Zicea că 
ast-fel va fi mai aproape de Grigore și va putea îngriji 
singură de dânsul la o întâmplare, iar ea, chiar de ar 
păți ceva v’a muri liniștită, că-și v’a fi făcut datoria de 
Româncă, știindu-și copila în grija mea ! Pe de o parte 
îmi venea să plâng, iar pe de alta mi se făcea o ciudă 
nespusă! Nu o puteam învinovăți, cum nu-1 învinovă
țeam nici pe Grigore ; că în fundul inimei, să mă bată 
D-zeu dacă nu-mi blestemam bătrânețile, care mă îm
piedicau să fac și eu ca dânșii!

Nu știu: ori rugăciunile mele și liturghiile ce le dă
deam la sfânta noastră biserică au fost primite de 
D-zeu, ori că sufletul Cleopatrei o fi veghiat de sus a- 
supra lor, dar avui bucuria să-i revăd pe amândoi te-
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a do-

feri și voioși. Grigori eră acum Sublocotenent în mili
ție purtând pe piept Steaua României, Virtutea mili
tară și trecerea Dunărei, bun, teafăr, sănătos. Biata A- 
glăița insă eră galbenă, prăpădită după un tifos pe ca- 
re-1 capatase la spital, dar pe care ini-1 ascunsese în 
scrisorile sale. Și ea eră decorată cu Ordinul sfintei 
Elisaveta.

I'ain pus îndată pe odihnă și îngrășat ; iar când o 
văzui pe nora mea, îndreptată, frumoasă și veselă ca in 
trecut, o întrebai in glumă : «Ei soră Aglăiță, tot te 
indoești de viitorul neamului tău ?» îmi răspunse cu 
lacrâmi in ochi : nu, tată am fost neștiutoare pentru 
că am fost crescută intre străini, care nici astăzi nu ne 
cunosc. Când mi s’ati deschis ochii la lumina adevăru
lui. ai văzut că mi-am plătit și ispășit păcatul. Eram să 
mor și cu drag mi-ași fi jertfit viața pentru țara mea ! 
Cred acum in neamul meu și-mi voi crește fetița alt
fel de cum am fost crescută.

Și s’a ținut de făgăduință ! Englezoaica asta e nu
mai un fel de dadacă. Toate lec iile le dă fetii chiar 
Aglăița. Copila e încă mică — abia de 9 ani — ; dar 
când va fi mai mare ii v’om aduce toți dascălii și pro- 
fesoarile de care ar putea să aibă trebuință, chiar ai
cea în Vultureni sau la Iași in timp de iarnă fată a 
mai cântă peste graniță, ceia ce Slava Domnului, se 
poate găsi și la noi acuma.

Dar Cc. Costache băgă atunci de seamă că soarele 
se suise cam sus pe cer. ba că începuse chiar 
gori cam tărișor pe cerdacul ăsta dinspre Prut, cu toate 
frunzele de viță, ederă și clocoței care-1 acopereau pe 
unele locuri ; se sculă dc pe jâlțul-leagăn în care își 
făcuse tabietul de dimineață ; și trecând prin salonul 
cel mare și sufragerie, se așeză pe ceardacul celalt care 
da in curte și pe care sufragiul loniță. pregătea masa 
pentru cafeaua cu lapte.
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se cruțase nici

le
pe

CAPITOLUL III
Gospodăria Boierească

Am spus că ceardacul pe care venise să se așeze Cc. 
Costaclie, dădea spre curte. Această curte însă, alcătuia 
un mare paralelogram de clădire, pentru a căror ridi
care, începând cu locuința Boierilor, nu 
locul, nici piatra, nici celalt material.

Locul, nu se cruțase pentru ca locuința boierilor să 
fie ferită de primejdia focului, așa că, cele două fețe 
din dreapta și din stânga casei, erau la o depărtare de 
15-20 de stânjeni Domnești. Fuseseră, în vremuri, le
gate și ele prin un zid gros și înalt ca de cetate ; dar, 
când se însura Cc. Costaclie și prefăcu toate casele, în
locui zidul acesta, așezând pe temeliile lui un frumos 
parmaclâc de fer, printre gratiile căruia, să zărea fru
moasa grădină și mărețul parc, care coboară tocmai până 
la Jîjia.

Nici zidirea și materialul tot, nu aveai pentru ce 
cruță. Piatră și var Slava Domnului destule chiar 
moșie, și puteai arde câte cuptoare de cărămidă ai fi 
voit, că era pădure destulă de ars. De lemnării nu du
ceai nici o grijă, că veneau gata, aduse cu carele bo
ierești de la o moșie de la munte, tot a Boierilor Vul- 
tureni. Prin ele găseai lemne de tot soiul : de la bra
dul cel mai lung, până la cel mai gros stejar. Cât des
pre salahori, zidari, lemnari, stoleri, fierari și lăcătuși, 
iar nu puteai duce nici o lipsă si îi găseai fără plată, 
câți chiar nu voiai, printre țiganii Vulturești, și dacă 
este vorba de gurile lor, de lucrau sau nu lucrau, tot 
eră boierul silit să-i hrănească. Ceia ce mai costă cevă 
eră Neamțul însărcinat cu planul și privegherea lucră
rilor. Se întâmplă ca Neamțul să fie Italian, sau Fran
țuz, dar tot Neamț i se zicea, că papistași erau cu toții. 
In asemenea întocmiri, zidurile nu le-ar fi putut rez- 
bate nici tunurile Turcilor de pe vreme, iar canaturile 
de stejar ale ușilor, care toate se deschideau pe dină
untru, nu prindeau nici un loc în odaie, de oare ce, 
ori cât de late ar fi fost, tot n’ar fi putut întrece gro
simea zidului!
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De pe locul unde sta Cc. Costache rezemat de unul 
din stâlpii ceardacului și jucându-se cu metaniile, se 
vedea mai întâi partea din dreapta a paralelogramului, 
începând cu bucătăria, Imparația d-lui Niță Spânul bu
cătarul țigan ; îmbrăcat într’o libădea de pânză albă cu 
două rânduri de bumbi de os, purtând pe cap o tichie 
tot de pânză, în forma șăpcilor de vară a soldaților ru
sești și ca ele fără cozoroc. De la brâu în jos îi cădea 
un șorț tot atât de murdar cât de albe și neprihănite 
îi sunt libădeaua și tichia, care-1 arată și mai negru 
de cum l’au lasat firea și strămoșii. D-nu Niță, deși ți
gan neaoș, e om de seamă și cu mai mare vază la cur
tea boierului ; căci este om de mare meșteșug. Mă rog, 
dacă o fost atâția ani ajutorul bucătarului franțuz de la 
Roznovauu și alți vre-o câți-va ani ajutorul lui Forcoș, 
ungurul lui Toderaș Balș! Se pricepe de minune la 
bucatele franțuzești și la fripturile care plac Cc.-lui 
Grigori și Coanei Aglaiței ; dar nu dă greș nici la săr
măluțele, puii cu smântână și alivencile Cuconului. Ba 
face niște păinișoare și chifle, curat ca la K/ana ! Acum 
în urmă o mai învățat de la Madama Miss, un fel de 
budincă Englezească, unde arzi bunătate de șervet de 
câte ori vrei s’o gătești. Ii zice Plumb-Budincă de u- 
șoară ce este ; căci e destul s’o guști, pentru ca să simți 

’ greutate, de parcă ai fi înghițit c 
a pușcașilor. Bucătăria lui D-nu Niță, 

și luminoasă cu o plită cât 
topește stânjenul de lemne,

Ia stomach o greutate, de parcă ai fi înghițit o măsură 
de halice de a pușcașilor. Bucătăria lui D-nu Niță, e 
mare și luminoasă cu o plită cât un șlep de Dunăre, 
în care se topește stânjenul de lemne, o dată și cu 
săptămâna. In odaia rece — camera de chibzuință a D-lui 
Niță — ii place, de alt-fel ca pretutindeni, să lucreze 
din belșug ! Așa de pildă : de arde cumva vr’o oca do
uă de unt.... sfîr în plită, ca să ardă și mai bine ; de 
greșește vre un filet sos madeiră  sfâr pe fereastră, ca 
sunt destui câini în ogradă care îi așteaptă darul; ce 
mai rămâne din sticla cu maderă, o dă pe gât ; iar bo- 
erilor le face o iahnie cu ciuperci, că tot acolo vine și 
îi mai pe placul cuconului Cel Bătrân. Și e rău D-nu 
Niță !.... de o răutate nemai pomenită cu cei doi argați 
ce i s’a dat ca să-1 ajute. Dă într ânșii cu ce apuca ! 
De se duc să se jăluiască Cuconiței Aglaie, răspunde
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că : așa în'elege el să-i învețe meșteșugul bucătăriei și 
că, de se ostenește să-i bată, o face numai spre binele 
lor ! O dată că se întrecuse cu bunatatea și-l um
pluse pe unul de sânge Cc. Costache, scos din răbdări, 
îl apucă de chică pentru ca să-1 bată : «Ține-mă bine 
de chică, Maria Ta, ține-mă bine, ii ștrigă țiganul, că 
eu te țiu și mai bine de stomah și tot n’o să mă poți 
da afară! Cine ți-ar mai găti bucate ca Niță Spânei?!» 
Boierul râse cu poftă și îi mai aruncă și un galben. 
In această împărăție mai autocratică de cât a Țarului 
Rusesc, uimene nu avea pas să între, că primea ceva 
în cap sau în spinare ; iar de se alegeâ numai cu vr o 
înjurătură țigănească, se putea lăuda că e om norocos! 
Lui D-nu Niță nu-i plăceau vizitile.... și pace ! Suferea 
de nevoie, pe sufragiul, ca să-i ducă bucatele la masa 
boierească, pe Cc. Anica cămărășița, pentru ca să-i a- 
ducă merindele și vinațurile străine pe care le între
buința așa precum am văzut ; dar nici ei n’ar fi ramas 
neînjurați de ar fi îndrăznit sâ-i facă cea mai mică do
jana. Auzi ? D-nu Niță Spânu, bucatar vestit, să se lese 
judecat de niște slugi ? Catadicsea să primească cu 
cinste pe Cc. Aglăița, cu care bine voia să se sfătu
iască apropinit de vr’un fel de bucate franțuzesc, pe care 
D-nei îl tălmăcea din carte, nu de la dânsa ; dar atâta 
tot. încolo, nici Cuconașii Grigori nu eră tocmai bine 
văzut, că nu-i treabă de boier mare să-și bage nasul 
iu tingiri. Cât despre duduia Eugenila, o luă la goană, 
păzându-și numai gura de vr'o vorbă proastă. Ba o dată 
chiar, s’o prefăcut, pentru ca să-i piară gustul de a mai 
veni, căi leagă dinainte un sorț de bucătărie și o pune 
să frece tingirile. Abie scăpă de angara biata dudue, 
mulțumită energiei lui Miss, care nu se sfii să-i zică 
Spânului în franțuzeasca ei: «.Io nuislrr I'ihis <‘hs
un noir Sauvi-uge!» Adică îl făcea pe bietu țigan și 
lit și sălbatic.... Dar se poate așa să și fi fost.

Alăturea de bucătăria mare, mai eră una, intru nimic 
mai mică decât cea dintâi, și care părea chiar și mai 
mare, unde nu avea plită ci numai cuptoare și cotloane 
pentru facerea cozonacilor, a pâinilor și a dulceților. 
Se chiemâ Chilaria și se află sub oblăduirea Cc. Ani-
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căi. Acolo D-nu Niță .nu mai eră stăpân de cât pentru 
a-.și coace pânișoarele de Virui/i și chiflele, de două ori 
pe zi. Acolo numai Cc. Anica era stăpână. Acolo își 
făcea D-nei turtele de Crăciun și Cozonacii de Paște ; 
iar pe vremea dulceților tot acolo adună fete și femei 
din sat la desfoiatu trandafirilor și scosul sâmburilor 
de la fructe, pe când D-nei, sub privegherea Cuconiței, 
cântărea zaharul pisat cu.... paharul și își făcea fiertura. 
fot acolo să scarmauă lâna de la saltele și claponeă 
D-nei pui, gândindu-se la răposatul D-lui D-zeu să-l o- 
dihnească, căci pe când trăia fusese cogeamite posesor 
la Osoi». Deh 1 așa vine vremea uneori, oftă biata cu
coană, D-lui om zdravăn și voinic, doarme de atâția ani 
sub iarba verde din țintirimul dc la Osoi și eu, atât de 
slăbuță, plăpândă și delicată, claponesc acum la casa 
altuia!»

Alăturea era spălătoria, alcătuită din două odăi și o 
tindă largă și lungă. In cele două odăi își duceau a- 
inarul vieții cele două țigance spălătorese, dintre care 
cea mai bătrână îmbrobodită cu un tulpan verde cu 
flori galbene, mult mai sainană la chip dacă nu și la 
floare, cu însuși Cuconu Costache Vultureanu. Gurele 
rele șopteau câ baba Stanca — așa o chieniâ pe țigan
că, ar fi un pacat din tinerețe a Mariei-Sale și la un 
pahar de rachiu mai mult, nici baba Stanca nu se de
dea la o parte de obârșia sa boierească, povestind cât 
fusese de frumoasă mama ei.

Alăturea cu Spălătoria era locuința slugilor de sus: 
o odaie mare, patrată, luminată prin două ferești și în
călzită iarna prin o sobă cu șase stâlpi. Mai bine de 
•’/, din odaia aceasta, erau cuprinse de un divan de 
scânduri, aproape tot atât de larg ca podul de pe Jâjîia, 
dar lucrat cu mai multă îngrijire. Peste dânsul era a- 
șteniut un tnindir, un oare care număr de saltele de 
lână cu câte două perine de puf de fiecare saltea, cate 
o plapoină și câte un sipet de Brașov in care se ți
neau hainele și albiturile. Noaptea, dormeau întro fră
țească tovărășie și într'un amestec plăcut de miresme 
și D-nu Niță Spânul și loniță sufragiul și cei doi per- 
degii. Ziua se strângeau frumos așteruuturile și se a-
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șezau rotogol, fie care pe lada lui de Brașov, după care 
se deschideau ferestrele vre un ceas două, căci alt-fei 
nu ai mai fi putut intră în odaie. Sipete și așternuturi 
erau mai multe de cât patru. Nu că s'ar fi micșurat 
întru ceva caifetul Boieresc ; dar în prevederea musa
firilor care ar fi venit cu slugile lor. Numai D-nu Mi- 
halache Camardineru dormea în camardineria Cuconu- 
lui precum și Camardinerul Cuconașului în camardi
neria Mării Sale; aceia își aduceau așternuturile seara 
și le carau dimineață, pe spinare, în odaia slugilor, unde 
le așezau frumos pe sipetele lor de Brașov, se spalau 
în acelaș lighean cu ceilalți, se pieptănau și se imbră- 
catt cu toții și își vedeau de slujbele lor respective, 
înainte de a se trezi stăpânii. Mai era alăturea și un 
ghevghir, nud se grămădeau, unele peste altele, toate 
mobilele stricate și lucrurile învechite ; dar nu eră toc
mai plin; că Ghefghierttl cel mare, unde ai fi putut 
găsi adevarate comori de artă și de bogăție, era la Iași, 
nu la țară. Ca și Ghevghirul de la Iași înse avea ușa 
de fier. Tot de fier era și ușa ci'tmărei: de tavanul ei 
boltit atârnau în slavă: șuncile, ghidemurile, batogii, 
slănina afumată, căpățini de zahar, lumânări de său, 
carnați, mușchi afumați și pastrama. In rafturile cele 
de sus: funduri de lumânări de spermanțetă, alăturea 
cu cutii de conserve, sardele franțuzești, muștar străin 
și muștar fiert în must dulce, nenumărate borcane cu 
dulcețuri, și câte altele ca de pildă: câte un șvaițer 
cât roata carului, învălit cu îngrijire în pânză udată in 
vin, ca să nu se usuce, și căpățini de brânză de Olan
da — brâuzeturile și cașcavahtrile, se țineau în beciul 
de la lăptărie. — Iu raftul de jos, sub dispărțituri în
chise cu capace de sticlă: funturi de ceai, cafea, zahar 
pisat, macaroane, diferite paste de supă, scorțișoară și 
felurite mirodenii, strafide, migdale, alune și smochine. 
Apoi butoiașe cu măsline și sardele de Lissa, lăzi de 
portocale și lămâi, saci de cafea neprăjită, de făină de 
Botoșani și orez arăpesc din Egipet. Lângă singura fe
reastră a camarei, era o masă cu o condică și o ba
lanță de spițărie, cu grame, centigrame și miligrame. 
Bine înțăles că numai Coana Aglăița putea să umble



cu asemenea lucruri. De unde să știe Coana Anica prin 
condice, D-nei care ținuse socoteala răposatului D-lui 
la Osoi, când cu răbușul, când cu crida pe scândurile 
ușilor și privazurile ferestrelor ; căci numai D-lui eră 
in stare să scrie izvoade ; dar tot după răbușurile Ccoa- 
nei Anicăi. Ca măsurătoare mai avea paharul de o li
tră. Mă rog : patru pahare și ocaua dreaptă, două pa- 
hară 1., ocă, jumătate de pahar, jumătate de litră și nu-i 
greu să afli câte lingurițe de cafea încap in o jumătate 
de pahar. I. ude nu mai poți ținea socoteală, mai potri
vești și eu ochiul și vezi pe urmă, după zahariseala dul- 
ceții, sau la gustul cozonacilor, de ai greșit sau ba.

Mâna, ochiul, mirosul și.... paharul—gol bine înțe
les —■ erau acele patru pietre de temelie, pe care se 
rezemă nețărmurita știință a Ce. Anicăi. Credincioasă 
stăpânilor cum nu mai fusese poate răposatului chiar 
in zilele de mărire, o vedeai sculată înainte de faptul 
zilei. Iarna în cațaveică blănită, cu un șal în cap și cu 
ciobote țărănești în picioare, alergând : când la găină
rie, când la spălătorie, apoi la bucătărie, la beciurile 
amândouă — cel cu vin și cel cu zarzavat, — ori sus să 
vadă cum s’au grijit odăile și dacă loniță sufragiu nu 
s'a înfruptat la dulcețurile boierești, la zaharul pentru 
cafele sau la caimacul cu lapte. In sfârșit toată zi
ulica era pretutindene și pretutindene gura ei clopot, 
împărțind dreptatea, ici cu paharul, colea cu vre’o pal
mă pe vreo mutră mai obraznică. După ce nu mai a- 
veă ce împărți și la cine sbierâ, se întorcea în odăile 
D-sale și da zahar lui Fideluș, o cotarlă cât pumnul 
de mare, bătrână, colțoasă, și chioară de un ochiu. Apoi 
î.și făceă singură cafelula și așezându-se pe divan în
cepea pdșiiințti lui Napoleon, cu două părechi de cărți 
și ochelarii pe vârful nasului. Nu avea însă nici o dată 
răgaz s’o isprăvească în tihnă ; căci o chemau hojma 
în toate părțile, ba chiar și acolo unde nu se pricepeă 
de loc. Așa de pildă: îmbolnăviudu-se chelarul, Cc. 
Costache o rugă să se ducă la beciul cel mare de la 
vie ca să răsăceascâ niște vin dintr'un butoiu într altul, 
cu vierii. Să putea să nu meargă ? S’odus biata cucoa
nă și ea, care în viața ei nu gustase vin decât de do-



3°

întinde spre 
mijloc

uă ori pe an și numai din sfântul Potir, se întoarsă de 
de acolo biată ca o curcă, numai din pricina mirosului 
tare ! Și a bolit trei zile de cap ! Apoi cu toate zbie
retele ei și palmele care eră silită să le cârpească pen
tru ca să-și menție niitoritnlia, cum spunea D-nei, Coana 
Anica eră bună și miloasă ca o bucățică de pâine și 
avea mare pricepere la leacuri. Las'că nici un pui nu 
murea de mâna ei când îl claponeâ, dar alerga pe la 
lehuze și ’ ’ 
torii. Și 
pe care 
lina, salamarâ — un fel de 
pede. — Și tot cu ț

l’a asurzit chiar de tot ;

bolnavi, tocmai devale în sat ca să le dea doc- 
nu de cele băbești, vă rog, ci chiar de acele 
le dau și doctorii cei mari, ca de pildă : chi- 

sare nem ească care te ia re- 
paharul le măsură și pe acelea așa 

că pe unul l’a asurzit chiar de tot ; iar pe alta a fă- 
cut’o să-și piarză copilul. Doctorul de plasă, n’a dat’o 
iu judecată numai de hatârul boierilor, dar a oprit’o cu 
strășnicie să mai dea asemenea doctorii de cât după 
balanga din camară.

In unghia drept cu acea camară, se 
stânga latura din fața ceardacului, având la mijloc o 
boltă prin care se intră în curtea Boierească. Din par
tea din spre camară era locuința Ce. Anicăi care se al- 
cătuiă din două odăiți, o tindă și alte două odăi mai 
mari unde dormeau fandișambra, Cc. Aglăița și slujni
cele de sus. Dincolo de boltă locuia Cc. Nastasache 
Fulger, Vechilul moșiei, apoi fostul sergent furier din 
oaste și acum contabil Xicolai Borș, care avea cănțele- 
ria moșiei în odaia de alături.

In sfârșit ultima latură a paralelogramului, începea 
cu grajdul, legat de locuința contabilului, pentru că 
tainurile de grăunțe să treacă de două ori pe zi pe 
dinaintea ferestrelor sale și să se poată încredința mai 
bine că se dădeau la timp în deajuns și fără risipă. 
Grajdul acesta eră boltit, așa că i-ar fi putut arde a- 
coperământul, fără ca să sco i caii din el. Două rânduri 
de stănoage cu uluce și iesle mari se înșirau pe toată 
lungimea lui. Mai întăiu în stănoage individuale vedeai 
•4 telegari frumoși care nu se înhămau de cât la oraș; 
apoi pentru căișori de munte a vechilului, iar de acolo, 
patru table pentru cele patru tacâmuri de poștalioni a
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sutugiul lui. La fie care do- 
baiat numit înaintaș. Ace- 

care iscăleau numai 
ori mai multe trăsuri 

a cuconașului 
și a cuconiței. Celalt rând, eră pentru caii vatajilor 
când veneau la curte și mai erau opt cai de dârvală, 
cu câte un argat la patru cai. Aceia aduceau Poșta și 
carnea de la Iași și se mai întrebuințau și la vrc un 
boronit sau la vre-o vărătură mai grabnică. Știți D-v la 
așa gospodărie cai să fie, că de lucru se găsește bere
chet ! Celelalte table rămâneau goale, așteptând, ca și 
așternuturile din odaia slugilor, să cadă vre-un musafir 
venit cu po talionii lui, sau cu vre-o birjă de la Iași. 
In rând cu grajdul, eră șura pentru trăsuri ; un ade
vărat muzeu al cărătă-ăriei cunoscută la noi. începeau 
cu străvechiul Rădvan, butca cu sticle și caleașca mă
reață, având toate niște arcuri moi și mari, aduse în 
sus, care te legănau în mers așa de dulce, încât ori te 
fură somnul, ori te apucă răul de mare pe uscat ! Apoi 
mai aveau cozi dinapoi, unde se cațarau ciocoii și de
desubt niște piedici cu lanțuri de împiedicat roțile la 
vale și de fript degetele ciocoiului care umblă să le 
scoată de sub roată după ce se înfierbântaseră târându-se 
pe pământ. De la ele întâlneai trăsuri de toate soiu
rile ; faetoane cu patru locuri, cupele trois quart, lan- 
douri și victorii, break-uri și dogcaruri Englezești, să
nii Rusești și de toate 1 hâmurăria era tot în șură dar 
despărțită cu scânduri.

Și toate clădirile acestea, afară de locuința boierilor, 
mai că nu se vedeau, din pricina ederii și a clocoței- 
lor sădiți cine știe de când și care se acațaserâ așa de 
ele, încât nu se mai vedeau zidurile și cu toate stăru
ințele grădinarilor, întunecau și ferestrele. Pănă și bolta 
de intrare era numai verdeață ; iar din pricina ederii, 
totul rămânea verde și iarna. Mijlocul ogrăzii eră cu
prins de un rond uriaș de flori, înconjurat de un gard 
viu și foarte des, care nu lasă între el și celalte clă
diri, de cât loc de trecere pentru două trăsuri.

câte ase cai ce tacfm, cu 
uă tacâmuri mai era și un 
știa erau un fel ucenici surugii, 
când se înhămau opt cai în șir, 
în patru cai. Mai la fund cai de călărie

Celalt rând, eră pentru 
curte
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încheia gospodăria Vul-Dar parcă numai în asta se 
tureanului ? !....

In dosul grajdului și destul de departe, încunjurată 
cu niște șanțuri uriașe și adânci ca de cetate, era fâ- 
năria, în care găseai atâtea stoguri de fân de măsură 
— adică 12 stânjeni p’imprejur și 12 peste cap ')— 
câte ori puteai numără patru cai la grajd. Era știut că 
la 4 cai era nevoe de un stog de măsură, de la coasă 
la coasă. Apoi șire de pae pentru așternutul și ierna
tul boilor și a vacilor. Fânăria era totdeauna departe 
de ori ce drum sau clădire și avea jitarul ei deosebit 
care s’o păzească.

Când ieșind de sub boltă, apucai la dreapta, dai de 
o casă lungă, lungă, făcută din nuele, lipită cu lut, a- 
vând prispe și ferestre, văruită cu îngrijire, acoperită 
cu stuf, paie și praștini și poreclită cazarma argaților. 
Alta la fel dar mai mică e Mămăligăria : Ea este des
tul de depărtată de cazarmă, tot de frica focului. Apoi 
sunt trei ocoale deosebite : pentru boi de plug, pentru 
vaci și pentru vitele mici, având fiecare șopron de iarnă. 
Intre ocolul vacilor și a vițeilor, era lăptăria cu lăptă
resele ; o treime din clădire este la suprafață, alta îngro
pată în pământ în chip de bordeiu sau zemnic și a treia 
este sapată adânc în pământ în chip de hrubă, cu mai 
mulți craci, unde se păstrează putinele cu unt și brân- 
zeturile. In fața clădirei este un umbrar pe patru stâlpi 
sub care fierb cazanele și alți stâlpi cu mai multe cue 
de lemn, pentru aninatul oalelor puse la uscat și a stre- 
cătoarelor pentru brânză. Nu departe e ghețăria.

De la ghețărie spre grădină și parc, îngrădită cu în
grijire ca să nu poată răzbate nici vitele din apropiere 
nici paserile găinăresilor este o adevărată livadă Mol
dovenească cu straturi întregi de trandafiri de dulceață 
și de zmeură ; apoi răspândiți pe o pajiște verde, pli
vită de ori ce buruiană, crescută la întâmplare, fără 
rând, linii, drumuri sau alee. Cireși, vișini, caise, zar
zăre, cireșe amare, piersici; mere domnești ca doi pumni

]) Peste cap se In.elege o frânghie de 12 stânjeni pe care ai arunca-o 
' peste vârful stogului așa ca să recadâ dincolo până la pAmânt.

Acesta e stogul de misnra.
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știți

dar clădite mai 
: cu 

psal- 
cu edecurile, live- 
chehailor, și a su- 

casa mașinistului —

de mari, pere prasade și pere mălăețe. Acolo, pe o ro
gojină pe care îi așternută o scoarță înflorită, razamat 
pe perine, îi place lui Cc. Costache să-și fumeze ciu
bucul cel de cireș, făcându-și cheful de după amiază și 
perzindu-și privirile, pe șesul Prutului și pe dealurile 
Basarabiei, care, din livadă, se văd și mai bine decât 
de pe ceardac. Intâmplându-i-se Coniței Aglăiței să plă- 
nuească înaintea bătrânului cum ar trebui Europeani- 
zată livada: hultuind perele mălăețe cu poires clucli'isses 
ți cultivând piersicele. en espalier, foarte frumos, zise 
Cc. Costache trăgând cu ciudă nour de fum din ciu
buc, numai Europeanizarea asta trebue s’o lasați pe mai 
pe urmă. Cât îmi va mai da D-zeu zile, am să-mi păs
trezi livada, cum am primit’o de la tata ; slobozi veți 
fi după mine s’o franțuziți și pe aceasta, dacă nu știți 
să-i pricepeți frumuseța !

Dacă însă, ieșind de sub boltă, apunci la stânga, dai 
de un adevarat sat de case țărănești, da. clădite 
cu îngrijire decât cele de devale și toate acoperite 
șindrilă ; casele celor trei preoți, a Diaconului, a ] 
ților de la biserica din deal, toate ‘ J 
zile și gospodăria lor; a vătajilor, a 
rugiilor ; iar, puțin mai departe, 
mecanicul — cu atelierul său de fierărie, șoproanele lo- 
comobilelor și a batozelor de porumb și de pâine albă, 
și moara de foc, nu departe de drumul lașilor; cam în 
dreptul bisericei și încuujurată de un șanț, cât a fână- 
riei, era așa numita odaie, cu casa paznicilor și a găi- 
năreselor în afară de șanț. Acolo se aflau trei hambare 
mari ridicate pe căpătâi de stejar pentru grâne, vre-o 
12 coșere pentru popușoi, vre-o patru fântâni cu cum
pănă și cotețele pentru păseri.

Grădina cu flori, era foarte întinsă, începând de la 
livadă, trecând pe dinaintea casei și cuprinzând și bi
serica. In chipul acesta, dacă din casă, voiai să te duci 
la lăptărie, sau la livadă, ori apucai spre biserică, te 
duceai tot pe muchea dealului între flori mirositoare 
și trandafiri; iar ajuns la poarta din fața bisericei nu 
aveai nici o sută de pași de făcut și erai ajuns la o-
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CAPITOLUL IV

daie. Iu sfârșit, de voiai să te cobori în sat, sau pe șe
sul Bahluiului, puteai trece și cu trăsura prin parcul 
umbros, de la poarta căruia, cotind la dreapta, dai în
dată și de podul cu clapele de clavir.

Dincolo de biserică și de grădiniță, pe un colnic, 
care de la răsărit la asfințit era pururea în bataia soa
relui și ferit dinspre crivăț de o mică dumbravă, tatăl 
lui Conu Costache, sădise vre-o două zeci și nouă de 
pogoane de vie, a câte patYu sute de tufe de pogon, 
luate toate din via Roznovanului de la Cotnar, care să 
zice că ar fi fost sădită și ea, de către Ștefan Vodă 
cel Mare cu vița luată de la Ungurii din Tocav. So
cotind an bun cu an rău, mai că da vadra fiecare tufă, 
de un vin care aproape să-l întreacă pe a Roznova
nului.

Mai avea Boierul, în o luucă a Jâjîei și sub îngriji
rea unui bătrân călugăr fugit din Basarabia de nu se 
mai ținea minte, o prisacă, din care scotea ceara de 
trebuința bisericilor amândouă, iar locul și mierea le 
lașa călugărului spre folosință.

Și cu acestea toate se îucheea gospodăria Cc. Cos
tache în Vultureni, afară bine înțeles de alte două 
moșii în alte județe.

Nevinovăția nuni copil

Cuconu Costache, abia se așezase pe una din cana
pelele de lozie, care, împreună cu mai multe scaune la 
fel, împodobeau amândouă ceardacurile, că se ivi de 
sub bolta de intrare, tras de patru cai din tacâmul poș
talionului de rând în ziua aceia, un elegant dog-kar, 
care, în trapul cel mare a cailor, veni să se oprească 
în fața scărei ceardacului.

Din el, un frumos și voinic barbat de 45 de ani, 
Cuconașii Grigori Vultureanu, cu fața cam rumenită de 
soare, niște ochi mari și negri, fruntea sprinceenată ca 
a lui tatu-seu, părul negru cam încărunțit pe la tâm
ple, sări sprinten și voios, după ce dădit hățurile și



râneâ gunoiul în fața graj-

se așeză calare pe un scaun, si după ce își 
o țigară, începu să-i raporteze despre inspec- 

care o făcuse dimineață pe moșie și ce ordine 
nimerit să le dea vătăjilor, cerând și aprobarea
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biciul, tânărului înaintaș din coada dogkarului care porni 
îndată spre grajd pocnind și strigând la cai:

JIU la umbră, la răcoare 
Că nfasteapt 1 o fată aia re

/Iii hui

La care tovarășul său ce rănea gunoiul în fața graj- 
dului îi răspunse fără multă gândire :

Fală mare no mai fi
Că- i chiar bubă ! A’V/r mai hi !

Rima din urmă era cam slăbuță; dar ascundea poate 
un adevăr. Apoi zicătoarea că tot Românul e născut poet 
nu înseamnă, cred, că surugiul fiind născut român, tre- 
bue să fi supt regulele prozodiei o dată cu laptele ! 
Destul că surugii noștrii, nu vorbeau cailor de cât în 
limba zeilor și că versurile lor erau mai prețuite de 
către publicul la care se adresau, de cât a celora mul
tora născuți Români, ajunși poeți, mai mult din mese
rie de cât din fiire ; iar glumele acestor barzi ai ha
rapnicului, mieșurau mult plictiseala drumului, pe când 
erau mai rare căile noastre ferate cu multele lor dis
tracții ca de pildă: înămolirea trenului în zapadă, rătă
cirea bagajelor, pierderea unui portofel cu bani, sau 
vre-o drăguță de deraiare, care te lasă une ori și cu 
zile, dacă ești om norocos

Dar sâ revenim : Cc. Gligori, într’un elegant costum 
de flanelă vargată care lăsă să se întrevadă camașa de 
matasă ncgliilită, cu gulerul în jos reținut de un găi
tan cu două ciucuri colorate, încins cu un brâușor de 
piele, încălțat cu cisme ofițerești de infanterie, iar pur
tând pe cap o mare pălărie de paie, se avântă repede 
pe scările de piatră, zâmbind pe sub mustață de glu
mele surugiilor. Ajuns pe cerdac, după ce sărută mâna 
bătrânului, se așeză calare pe 
aprinse 
ția pe 
crezuse 
lui Cc. Costache.
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le-am auzit când au plecat, grăi bătrâ- 
ți-o venit Aglăiță să le trimiți așa de di-

Atrasă de zgomotul t-răsurei, aparii în ceardac și cu
coana Aglâița, o frumoasă femeie cam de treizeci și 
doi de ani, îmbrăcată într’un bogat matineu de batistă 
împodobit cu dantele și fionguri pembe, care făceau 
să-i reiasă albeața feței luminată de ochii ei albaștri și 
visători, și bogăția părului ei castaniu.

îndată iși făcu intrarea și D-nu loniță sufragiul, în 
frac și mănușe albe de bumbac, purtând pe brațele în
tinse o mare și grea tabla de argint pe care sclipeau 
în razele de soare, o cafetieră, 'o lingură pentru lapte 
și o zaharniță de același metal toate; apoi un maldur 
de ch'flc plămădite și rumenite chiar în acea dimineață 
de însuși iscusita mână a D-lui Niță Spânul, și o mare 
tigae de lut zmălțuită în alb pe dinăuntru și in negru 
pe dinafară așazată pe trei picioare la fel, in care, sub 
o coajă groasă de un deget, fierbea încă în clocote, lap
tele celor două bivolițe, care nu aveau altă menire pe 
acest pământ, de cât îndestularea primului dejun boie
resc. In adevăr: untul și smântână ce se vedeau pe 
masă, se datorau, ca materie primă, tamazlăcului de 
vaci; iar ca meșteșug, iscusinței celor două lăptărese, 
sub înalta priveghere a Cc. Anicăi.

După ce fură toate rânduite la locul lor, D-nu lo
niță, întorcându-se către Cucoana Aglăița îi spune vaj
nic : «Poftiți la cafea Măria Voastră» ! Boierii se du
seră să se așeze la locurile lor obișnuite, pe când cu
conița le servea cafelele cu lapte, în ceștile de porce
lan de Saxa, cu mânușițele ei albe și încărcate cu i- 
nele de mult preț.

Dar pe Duduia și pe Miss, întrebă Cc. Costache, ai 
uitat să le poftești loniță ?

Pe Duduia și pe Miss întrerupse Cc. Aglăița, le-am 
trimes de mult cu trăsura, să-și ia dejunul la pădure. 
Mata erai încă pe ceardacul dinspre Prut.

De asta nu 
nul. Dar ce 
mineață ?

Apoi în timpul căldurilor, o să le trimit așa iu toate 
diminețele. Găsesc mai sănătos pentru Eugeuița să res
pire aerul proaspăt, de câmp și de pădure dimineața.
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seamă

prea trage
nu

e chiar 
place mai mult la dânsa—este că vrea 
dinsul să-și deie bună seamă de tot ce 
tot ce învață.

De asta o 
Costache.

Toate bune, zise Cc. Grigore zimbind, dar pare mise 
că nu o prea trage inima și nici înțelepciunea spre 
muzica ce i-o arată Miss Peark, pe care, de alt tel 
o prea pricep nici eu.

Dar bine Grigore, dragă, făcu Cconița cam supărată, 
socoți că am luat-o pe Miss, ca să destăinuiască Euge- 
niței frumusețele marilor maeștri ori sâ-i dezvolte gus
tul muzical ? O învâțat'o notele, îi înmoie degetele prin 
game și exerciții, îi îndreaptă greșelele, ce vrei mai 
mult ? La vârsta ei de 9 ani cetește bucăți mai ușoare, 
a prima vista ; urechea o are cât se poate de justă și 
de fină. Când v’a mai crește și i se vor deșteptă sim
țirile, fiind bine pregătită, ii vom găsi maeștri mai is
cusiți de cât biata Miss.

Nu știu ce va fi de dânsa mai târziu, făcît Cc. Coș- 
tache — care după ce își băuse cafeaua cu lapte pri-

așa se va i 
lecțiile învățate gata ; iar pe vremea călduței 

va dormi un ceas dacă o avea poftă și înainte de masă, 
ne v'om duce împreună să ne scăldăm la Jâjiia. Nu 
ești și mata de această părere dragă tată ?

Ba cu totul, aprobă Cc. Costache.
Crezi tu Aglăiță, c'o să învețe ceva fata noastră în 

pădure. întrebă cu oare care neîncredere Cc. Grigori ?
Cel puțin 110 învăță vorbe proaste de la slugi, răs

punse Coana. Apoi te înșeli foarte mult, dragă Grigori, 
de crezi că ficei tale nu-i place cartea. Nu zic că în 
primele zile nu va fi poate cam distrată, dar mare pa
gubă nu este, pentru că la vârsta ei, este destul de îna
intată. Despre asta nu duc nici o grijă. Cu toată vioi
ciunea și nebuniile sale de copil zburdalnic și răsfățat, 

pornită din fire spre cugetare și ceia ce îmi 
mult la dânsa—este că vrea cu tot dina- 

citește și de

'1 ot are D-nci obiceiul să se scoale cu noaptea în cap. 
și atunci se apucă de toate poznele pănă ce ies eu din 
tualetă, împiedicând și pe slugi, ba chiar și pe mine, 
să ne vedem de treabă. Dar așa se va întoarce pentru 
dejun, cu 

dormi 
v’om

să învețe bine și cu temeiu, tacit Conu
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meâ acum din mâinele lui Mihalache, ciubucul cel de 
lemn de cireș—dar dimineața îmi viue câte odată pe 
cerdacul celalt și îmi ciripește niște doine învățate de 
la țarani, care îmi înduioșează sufletul mai mult de cât 
toate ghiuruiturile Italienilor și a Franțujilor. Parcă o 
ascultă cu drag și pasările din parc.

O cât despre asta făcit Cc. Aglăița râzând, m'am ți
nut de cuvânt dragă Socrule. Vă amintiți de sigur ce 
v'am făgăduit la reîntoarcerea mea din Turnu Măgu
rele că Nepoțica matale este o înflăcărată naționalistă. 
E chiar șovinistă : tot ce nu este Românesc, ba anume 
țărănesc, nu are darul să-i placă D-sale. De nu m'ași 
teme să-mi calc cuvântul a-și încercă s’o mai domolesc; 
dar vă mărturisesc că nu știu nici eu dacă a-și reuși.

Mai bine las'o așa dragă copilă zise bătrânul. 1 )ecât 
străinismul ce se vede la alți copii de vrâsta ei, care 
abie de și pot grăi limba și cugetă de mici în limbi 
străine, mai bine ceva -șovincscu, care se domolește de 
la sine cu mintea și dreapta judecată. E bine însă să 
înțeleagă de cu vreme : că toate popoarele sunt de o 
potrivă în fața lui D-zeu ; că nici unul nu trebue dis
prețuit, nici ridicat mai presus; că toate au menirea 
lor pe pământ; mari ori mici, sălbatece sau luminate, 
toate au aceleași drepturi și îndatoriri ; adică dreptul 
de a trăi neatârnate .și au îndatorirea de a nu jigni 
nici asupri pe alt popor; că toate pot ajunge la cea 
mai înaltă treaptă de cultură, de lumină, de înțelep
ciune și de fericire; în.sfârșit ca Dreptatea Dumneze
iască nu este numai în cer, dar și pe pământ și că e 
vai și amar de popoarele care înfruntă legile ei. Do
vadă este chiar poporul nostru Românesc, care după a- 
tâtea veacuri de suferințe și umiliri, s’a văzut, când i-a 
venit ceasul, neatârnat și mai mândru de cum a fost o- 
dineoarâ și ne mai având de cât singura năzuință: de 
a vedea pe toți românii, liberi, fericiți și realipiți de 
dânsul. Dovadă-ne stau și Italienii și Germanii și cate 
alte popoare care zilnic reînviază din vremelnicul lor 
mormânt al asuprire! și nedreptății. Și toate reînvierile 
acestea pe care ochii mei de tânăr le vedeau înfăptu- 
indu-se fără a le pricepe, ne fuseseră mai mult decât
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prevestite ci date nouă chiar de pildă — acum 1884 de 
ani — prin nedreptățirea, prigonirea, moartea și reîn
vierea, lui Hristos Dumnezeu ! Acestea toate, dragă A- 
glae, numai tu poți să le tălmăcești și să le insufli co
pilei talc; una pentru că-i ești mamă, și, în al doilea 
rând, pentru că mi-ai dovedit prin purtările tale, că și 
tu ești pătrunsă de aceleași adevăruri.

Sunt înduioșată pan’ în adâncul sufletului, neprețui
tul meu părinte și socru, pentru buna voință cu care 
îmi judecați simțirile și gândul. Este adevărat că cele 
ce ne-ați aratat acuma sunt însuși credința mea, pe 
care mi-ați întărit-o astăzi luminându-mîo și mai lă
murit zise Ce. Aglae, sărutând cu drag pe bătrân.

Aceasta este și credința mea facil Cc. Grigori, și este 
cel mai neclintit adevăr; dar nu știu cum face tata; 
că celea ce zac în fundul inimilor noastre, fără ca poate 
să ne dăm seamă de ele, D-lui le scoate parcă din în- 
tunerec, ne le pune in fața ochilor și a cugetului cu 
o putere care te uimește !

Uimirea ta, fătul meu, provine din faptul că cine 
este mai aproape de moarte, îi mai aproape și de D-zeu, 
pe care patimele lumești te fac tine ori să-1 uiți și fără 
de care nu poți vedea nici pricepe cu dreptate nimica. 
Când veți fi trăit și voi cât mine și văzut cât .îmi vă
zură ochii, veți vedea poate mai departe decât mine și 
veți pricepe mai .lămurit și mai bine. Căci cu toate re
lele și păcatele tale, lumea tot propășește, chiar atunci 
când ni se parc că dă înapoi.

De odată Cc. Aglăița se sculă de la masă înaintând 
iute până la marginea ceardacului și privind în ogra
dă. «Ce vra să zică asta exclamă ea ? Eugenița și cu 
Miss se întorc de la pădure ! Așa de vreme ? Ce au 
pățit? Au ele un băiețel de țaran pe capră. Uitați-vă : 
se scobor cu toții din trăsură : Eugenița ia băiețelul dc 
mână și urcă scările în fugă făcându-ne senine cu mâna 
și urmată de Miss Peark foarte aprinsă și mai roșie, 
decât un morcov!»

Și înadevăr: năvăliră pe ceardac o fetiță dc vre-o 9 
ani cu părul negru și buclat căzându-i pe spinare și 
reținut pe frunte de o panglicuță roșie ; purtă o ro-
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șuță de pânză de in, menținute prin o bucată de brâu 
căciulă mare mâncată de molii.

cu atât părea dc 
frecă la ochi cu
In urma lor se

chiță scurtă de pichet care ii lasă gâtul, brațele și pul
pele goale. Trăgea după ea un băet de vre-o 8 ani, 
cu picioarele goale, purtând niște ismănuțe și o căme- 
; ---------“ *“ ------------------’’ •- ------ V --- •" 1 V-i —

roșu, iar pe cap avea o 
Cât era de vioae și de limbută fetița 
rușinos și de sfios băiețelul, care se 
mâna ramasă slobodă, gata să plângă, 
ivi majestoasă și lungă Miss Peark.

Maman ! Papă, Grand Papă ! strigă fetița gâfâind și 
grăbindu-se la vorbă, uitați-vă pe cine v’am adus ! O 
să vă spun îndată tot. Ascultați ! «Și începu o poves
tire atât de încurcată, încât nimene nu putu pricepe 
decât un țaran foarte crud și o oală cu fasole care se 
spărsese fără voia copilului, jucaseră un rol deosebit 
în această clară povestire. Mai interveni și Miss în fran- 
țuzasca ei pocită, dar nu putîi aduce vre-o altă lumină 
in cauză, de cât că crudul țaran era chiar tată băiatu
lui și că se purtase cu fiul seu ca un adevărat sauvedge. 
Așa că Cc. Costache trebue să ia însuși în mână con
ducerea anchetei, procedând deadreptul la interogato
rul noului venit.

«Ia vino încoace mă golane îi spuse copilului, zâm- 
bindui cu atâta bunătate, încât, cu toată sfiala lui. el 
se apropie de boier fără șovăire. Cc. Costache îl luă 
frumușel de mână îl trase mai aproape și-l întrebă cu 
blândețe : Ia spune moșului măi voinice cum te chiamă ?

«Ghiță, răspunsă copilul liniștindu-se din ce în ce.
«Bravo d-le Ghiță. Foarte bine ai răspuns. Dar a cui 

ești tu ?
«Apoi a cui să hiu ? A tatei.... bărbatul M’ăcăi.
«Bărbatul M’ăcăi, făcu Cc. Costache prefăcându-se 

mirat ? Da cine-i asta M’ăca ?
«Cine să hie !.... Ia mama care m’a făcut. Noi așa ii 

zicem acasă cu toții; că dor numai tata poate să-i zică 
«Ilinco» sau «Fă!»

«Bun. Am înțeles D-le Ghiță. Da pe tata, cum il 
chiamă oamenii ?

«Apăi îi zic bade Sandule, când il strigă.
«Bre ?!.... N’ai fi tu cumva a lui Sandu Dudâu ?
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«Ba chiar a lui, Măria Voastră.
«Brava ! Uite ce frumos vorbește Ghiță : Măria Voas

tră ! Și cine te-a învățat să-mi zici mie așa ?
«Na ! Apoi nu-ți zice așa și tătuca când iți grăește ? 

Apoi și tot satul. Parcă n’am auz.it eu? Știu că ești 
om bun și detreabă  grăiește lumea.

«Foarte mulțumesc D-ntt Ghiță. Dar ia spune-mi a- 
cuma : ce-i cu tine și cum ai ajuns pc capra trăsurei 
Duduii ?

«Apoi să vezi cum a fost Măria vostrule incepit Ghi
ță după ce înghiți odată in sec : M’âca, mo trimes să 
duc mâncarea de chindie tatei, care prășea niște păpu
șoi tocmai pe marginea pădurei celei mari. Cum mer
geam pe drumul încă nu tocmai zbicit de ploaia de 
astă noapte, cu traista de mămăligă pe umăr și oala 
cu borș de fasole pc cap, am început a cântă și eu ca 
omul și cum eram s’ajung la tata, numai ce am alune
cat pe mâsgă și huștiuluc, mă lungesc pe jos cât sunt» 
eu de lung ? .'

«Ce spui tu mă, făcit Cc. Costache abie stăpâniii- 
du-și râsul. Cât ești tu de lung?!

Dă Măria Voastră, chiar așa am pățit! Oala cu fa
sole s’a făcut ferfeniță ; borșu a intrat in pământ, dor 
numai fasolele și lingura au ramas deasupra ; traista cu 
mămăligă, bat'o s’o bată, s’o dus să se înece într'o băl- 
toaie de glod și numa eu ani ramas lungit pi carare.

«Măi, măi, măi ! Ce întâmplare grozavă !.... Ei ! pc 
urmă ?

«Dell! Pe urmă o ieșit și tata din păpușoi mo luat 
la scannanat—după ce ni'a ridicat de jos—cum numai 
D-lui știe ! Că deh ! M’âca e numai o muere ; și nu dă 
nici cu melesteul așa de tare, cum dă tata, numai cu 
mâna goală. Pe când zbieram mai cu foc,.... na și Du
duia că iesă din pădure cu cucoana asta lungă și cu 
țiganul de la caii Măriei Voastre. D-nei l’a probozit pe 
Tata, care rușinâudu-se de dânsa s’o lasat descărmănă- 
tură. Duduia in'o luat atunci de mână ca să mă duca 
cu D-nei. Tata, ce să zic nu prea vroia ; dar țiganul i-a 
zis să nu strice hatârul Duduei, că dor n’o să mă mă
nânce nimeni la curte; și că mai pe.seară o veni de
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«Acum 
pe Ghiță,

de atâtea 
neam 

o-

surorui mai IBiui,

m’o luă. Tata n’a mai zis nimica. Țiganul o pus caii 
la trăsură ; Duduia și cucoana s’au suit întrânsa. eu 
lângă țiganul de la telegari și iată-ne ajunși la curte.... 
Când o veni tata să mă iei, o să mă ducă drept întins 
la M’âca ; M’âca o să se apuce de melesteu și tot ghine 
n’are să liie de spinarea me !»

Ei și acuma, întrebă Cc. Costaclie, ce-i de făcut ?
Grand Papă sări Eugenița, să nii-1 dai mie 
ca să mă joc cu dânsul când n’oi avea lecții.

Tot o să fie mai bine la noi decât acasă la dânsul un- 
de-1 bat și .tată seu și Masa.

«Ba și Țițaca1) cea mare dă in mine, mai a dracului 
decât M’âca, unde-i mai în putere, adăugă Ghiță. Dacă 
e vorba să mă joc cu Duduia, apoi rămân mai bine a- 
icea. Las c’o să-ți fac căsuțe de nuielușe, lipite cu lut 
galben și acoperite cu stuf, fântâni cu cumpănă și de 
toate !

Zeu, făcu Cc. Costaclie zimbind ! Da o vrea tatătău 
să te lese ?

O vrea Măria Voastră dacă-i zici mata ; că dor sun
tem puzderie acasă. Este cine să-i aducă mâncarea la 
câmp.

Zeu grand Papa, dă nii-1 mic pe Ghiță. Zi-i mata Ini 
tatu-seu.

Bine fetiță, am să-i vorbesc când o veni și dacă o vrea...
Ei și mată grand Papa, întrerupse Eugenița-! Dac'o 

vrea ! Ce nu ești mată boier și el numai un țaran prost, 
care-și bate copilul ?

Și ce-i cu asta că-i țaran, întrebă cam aspru Cc. A- 
glăița ? Crezi tu oare dacă suntem boieri, că avem drep
tul să-i luăm copilit ? Nu-i și el om ca și noi, precum 
Ghiță’i un copil ca și tine ? Tu, o fetiță cuminte, că
reia îi place a-și da seamă de toate, ai grăit de astă 
dată fără ca să judeci.

Nu ți-a spus mama și nu ți-ani spus și eu 
ori, interveni și Cc. Grigore, că și noi, tot din 
țărănesc ne tragem și ca tot Românul e țaran prin 
bârșia lui ?

.). ’fit»<* in limba tavanului Moldovean, i se zice 
precum •bJâită" se spune fratelui mai mpie,
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, nu l’ași luă 
Eugenița să facă din

Ba mi-ați spus’o Papa zise fetița plecând ochii în jos.
Ei bine, atunci înțelegemă bine, drăguță : românul 

care o muncit și o strâns mai mult, o avut prilejul să 
învețe carte și a ajuns boier ; iar tu, dacă nu ai învăță, 
o să rămâi mai proastă decât o țarancă și vei fi vino
vată înaintea lui D-zeu, pentru că o biată țarancă, nu 
are prilejul să învețe ce poți tu învăță.

Cât despre mine, zise Cc. Costache, de ar primi chiar 
Sandu Dudăti să ini-1 încredințeze pe Ghiță, 
Doamne ferește, dacă e vorba ca E------
el numai o jucărie, un fel de păpușă.

Și foarte bine ai face, zise fetița. Dar eu nu voi face 
așa ! Voi învăță pe Ghiță tot ce am învățat cu mama și 
voi mai învăță pe urmă.... ba chiar și Piano dacă o vrea 
Miss să mă ajute.

Tt ! facil băiatul dând din cap ! Dacă veți spune ta
tei c'o să mă dați la carte, n'o să mă lese, că nici el nu 
știe. D-lui zice așa : că nu-i bine să învețe omul carte, 
unde se face surtucar și trăește pe spinarea țăranului.

Și bine grăește Tatu-tău măi băete răspunse bătrâ
nul. Așa cum se învață carte prin satele noastre pân’a- 
cuina, cam acestea au fost roadele școlilor sătești. Cum 
apucă unul ceva învățătură, socoate că știe și toaca'n 
cer, vorba țăranului ; râvnește mai sus decât îi este pu
terea ininței, se leapădă de sat și de D-zeu ; și pornește 
pe unde-1 împinge vântul, căutând a înșelă lumea. A- 
cela insă care învață cu drag și cu tenieiu, în suflet 
curat și numai celea ce’i sunt lui de folos, se face mai 
bun, mai deștept și mai harnic. Ajunge podoaba satu
lui, folositor și lui și celora cu dânsul de o potrivă. Nu 
este surtucul care înalță sau înjosește pe om ; căci ce-i 
surtucul decât o haină, cu care poți învăli și parul ți
nui gard, fără ca să-l poți boieri, sau deșteptă prin a- 
ceasta ? I )ouâ lucruri înjosesc și chiar pierd pe româ
nul nostru, fie el boier sau țaran: pârdalnica de lene 
și înfumurarea. Dar lasă că vei pricepe cele ce-ți spun 
eu, mai târziu, când iei fi mai mare. Deocamdată, ia 
spune-mi’inăi băete: o să vrei să înveți carte? Te tra
ge inima ? Gândește-te bine și să-mi răspunzi drept,.... 
dar știi.... drept d.e tot și diți toată inima!
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CAPlTOl.l'I. V.

0 zi la curtea din ViiHureni

După ce dispărură copii pe scări, domni un restimp 
de tăcere. Cc. Costache căruia îi plăcea s'o cicăleascâ 
pe uoră-sa pentru apucăturile ei aristocratice, pore
clind’© adesea in glumă «Vicomtesa de l'Aigle» tradu
când ast-fel pe franțuzește numele de Vultureanu, ii 
zise deodată : Pentru ce oare frumoasa mea noră Aglă- 
ița, îmi stă așa de tăcută și îngândurată ? Nu cumva 
o ceartă Nobila Vicomtesa de l'Aigle că'.și lasă odrasla 
în atingere cu un fiu de mojic ?

Și da, și ba dragă Socrule, răspunse zâmbind Aglă- 
ița. Cu tot democratismul meu, pe care-1 cunoști destul 
de bine, mărturisesc câ mă cam îngrijesc să nu de
prindă Eugenița. ceva cuvinte poaste de la băiatul lui 
Dudău, tocmai ea pe care, ca s'o feresc mai bine de 
vorbele ordinare ale slugilor, nu pregetasem s'o trimet 
de cu zori la pădure.

Despre asta să nu duci nici o grijă draga mea. Bă- 
iatu îi mic, nevinovat,- va căută el mai degrabă să în
vețe cuvintele frumoase ce le va auzi de la noi, mai a- 
les după ce voi fi vorbit cu dânsul ; căci inii cunosc cu 
bine neamul și știu cum să vorbesc cu țaranul ca să 
fiu priceput și ascultat de dânsul. Apoi, dragă Aglae,

Deh ! Măria Voastră, răspunse copilul cam cu grijă, 
știu eu ? Apoi oftând, de nu m'o lasă tătuca, voi cată 
să învăț și eu, ce să fac. Numai poate ca să hie tare 
greu !

Nu ! nu, strigă Eugenița bătând din palme. Nu-i greu 1 
Nu-i greu ! o să vezi ce bine este ! Te învăț eu 1

Mihalache ! strigă boerul bătând din palme. Ia du-mi 
de o camdată pe voinicul ista la Cc. Anica, să-i deie 
ceva de mâncare.

Lasă Grand Papa întimpină fetița, nu-i nevoe de Mi- 
halaclte. 11 ducem noi amândoi la Miss. Eugenița și cu 
Ghiță urmați de Englezoaică o și porniră jos pe scări, 
indreptându-se spre odăile cămărășiței.
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spune ceia 
țârnicie.

Dar nui

ce nu

cuvintele nu au decât înțelesul pe care li le dăm. Ai 
auzit cum adineauri copilul nu s'a sfiiit să ne pome
nească de Mama rare Za făcut ? Crezi tu oare, că de 
și-ar fi dat seamă de ceia ce spune, ar fi îndrăznit să 
rostească asemenea vorbă înaintea noastră, tocitiai el 
care nu mai știa' pe ce lume se află și se sfiă, de ru
șine, să calce pe lespezile ceardacului ? El a auzit că 
l’o făcut masa și o spune în nevinovăția sa ; acum de 
l’o făcut masa cum o văzut poate că-1 face Balaia, pe 
vițelul cel tarcat, sau numai șezând pe ouă, ca cloșca 
cea de sub pat, nu-și mai bate capul încă s’o afle. Eu 
găsesc chipul acesta de creștere, mult mai firesc, mai 
cuminte și mai moral, decât a spune unui copilaș că 
s'o născut sub un trandafir frumos. Minciuna, asta bine 
înțeles că nu o poate crede multă vreme, ori cât de 
prost l'ai socoti ; atunci se întreabă nedumerit, pentru 
ce l'au amăgit părinții ? Iar neputându-se dumeri și ii- 
indtt-i poate frică să nu-și supere părinții, deprinde a 

crede, făptuim! poate întâia lui fă- 

numai atâta, mai urmă bătrânul, voi trăiți 
in mijlocul țârănimei și habar n'aveți de dânsa ! Un 
străin care 1’ar auzi pe badea Ion a nostru înjurând 
până și de cele sfinte, ar fi in drept să creadă că po
porul nostru este cel mai nelegiuit și cel mai nevred
nic și cel mai necredincios din toate neamurile pămân
tului. Nouă insă nu ne este ertată această greșală. Căci 
vă întreb in conștiință, dacă poate fi bănuită credința 
unor oameni, care o duc pană la eres, pănă la super
stiție și nu s’ar lasă de post, chiar de i-ar afurist popa 
în Biserică? Ziceți-le întunecați, da! Aceasta nu e vina 
lor, dar necredincioși, nici odată !

Atunci cum tălmăcești D-ta Tată, interveni Cc. Gri- 
gori care citea un ziar, că acești binecrf dincioși, pân
găresc cu gura lor crucea, Evanghelia și Biserica ?

Foarte bine. Vezi că tu, numai l’ai auzit pe țaran, 
pe când eu mi-am dat osteneală să-l și pricep. Lai a- 
uzit vre’odată înjurându-se chiar pe sine în așa chip.

Nu, dar o injnră pe nevasta sa, pe copii, pe rude, 
pe vecini și pe toți aceia ce-i ies înainte. Pe dânșii da;
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găsea,

dar nici biserica nici Evanghelia nici legea Ini nu o 
înjură.

Cum întrebară uimiți Grigori și Aglaia ? Nu înțe
legem !

Așteptați puțin și veți înțelege. Ia amintiți-vă mai 
întâi de istoria țărei voastre. De la cine a avut țaranii 
noștrii să sufere 'mai mult ? Cine le ardea satele și le 
trecea și pe dânșii sub tăișul săbiei ?

Tatarii, Turcii, Leșii și Ungurii, răspunse Cc. Aglaia.
Foarte bine. Cei doi dintăiu erau Mahomedani, cei

lalți doi Catolici ; dar în mintea țăranului, păgânii erau 
cu toții și păgân a ramas și astă-zi pentru dânsul ori 
cine nu face parte din biserica lui. Păgânul întruchi
pează pentru el : omul rău, necredincios, varvar, crud, 
talhar, mincinos și încărcat cu toate moravurile. Văzând 
că între păgâni sunt unia care au și cruci, și Evanghe
lie și biserici, îi urau și îi disprețuiau mai strașnic de
cât pe Mahometani și nu priveau Bisericile, crucea și 
Evanghelia papistașilor ca lucruri sfinte și de cinste. 
Așa că atuncea când Badea Ion ne îngrozește cu înju
răturile sale către Badea Gavril care l’a amăgit, mu
ierea care nu i-a gătit mâncarea, sau copilul care i-a 
făcut vre-o poznă, el îi aseamănă cu păgânii, fără a-și 
pângări nici în minte, nici în suflet sfânta lui Biseri
că, pe care o iubește și o cinstește poate mai mult ca 
noi, ascultând poruncile ei așa precum le poate pri
cepe și jertfindu-i până și pe patul durerei, el munci
torul trudit și flămând, până și hrana gtirei ?! Oare <>- 
dată vi s’a întâmplat să vedeți pe cărăușul nostru răb- 
dând de foame din sara de Joi și până Sâmbătă, pen
tru că nu o vrut să se înfrupte Vinerea și nu 
mâncare de post ?

Ceia ce spui mata zise Cc. Aglaia, așa este. Acum 
îmi dau și eu saama de credința lor ; dar alt-fel judecam 
lucrurile pănă acum.

Și sculându-se cu toții, părăsiră ceardacul, ca să-și 
vază fiecare de treaba lui. Cc. Grigori apucă spre can
celaria moșiei. Cc. Aglaea se duse mai intăiu să in
specteze lăptăria apoi, prin gradine, ajunse tocmai la 
Găinăria cea de la odaie, după ce-1 certă pe Frantz
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grădinarul pentru niște oale cu flori pe care uitase să 
le schimbe din jardinierile din salon. La întoarcere mai 
avea să' asculte lecțiile Eugeniței și să-i deie alte pe 
adoua zi. Cât despre Cc. Costache, el se retrase în ca- 
merdinăria lui pentru ca Mihalache să-1 îmbrace nem
țește, după care v’a așteptă în salonul cel mare ora de
junului făcând pasianțuri sau cetind vre-o gazetă.

Și ast-fel se scurgeau la Vultureni, orele, zilele și lu- 
nele de vară, de la St. Gheorghe și pănă la Noembre; 
în tihnă, liniște, belșug și Binecuvântarea lui D-zeu.

De obiceiu, vara, dejunul care avea loc totdeauna la 
i i se luă pe unul din cele două ceardacuri, după cum 
bâteâ soarele și tot acolo se luă și cina cea de seară. 
Când însă eră vreme urâtă și toamna târziu când eră 
frig, boierii mâncau in sufrageria cea mare. Se mai fă
ceau petreceri la zile mari, ca de pildă : onomastica 
vr’unui membru a familiei, când se mânca în parc, la 
vie, la vreuna din lunci, păduri sau livada cea fru
moasă de unde se găsește așa de lămurit, pământul Ba
sarabiei, insă masa eră întinsă și slujită tot cu același 
caifet ca în sufrageria cea mare. Pe lângă D-nu loniță 
sufragiul, in frac și mănușe albe, mai slujiau și cei doi 
perdegii în livrele aurite sau numai de doc — după a- 
notiinp •—și care, în timp ce nu schimbau tacâmurile 
sau nu turnau vinul în pahare, se îndeletniceau cu a- 
lungarea muștilor, înarmați cu niște pămătufuri mari 
făcute din pene de păuni. Bucatele erau cam cozmo- 
polite, reprezentate mai mult din produsele bucătăriei 
franceze sau engleze. Rar de tot de te întâlneai cu 
vț'un șnițel sau strudel nemțesc. La fiecare dejun sau 
masă trebuia însă să nu lipsască cel puțin unul sau 
chiar două feluri de bucate românești. Mămăliguța cu 
unt, ochiuri și smântână, apăreau numai la dejun ; pe 
când borșurile și sărmăluțele, pui cu smântână sau fripți 
la frigare, se serveau la masă.

După dejun— care se alcătuia din mezeluri, lăptării, 
două feluri de mâncări, dulcele și fructele anotimpului, 
fie care se retrăgea ca să se îndeletnicească după plac, 
pe când Cc. Costache dormea puțin, apoi își făcea che
ful de după amiază, cu ciubucul cel lung', până la cea-
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îmbrăcă iar nemțește și ieșea în sa
pe vr’un cerdac, unde-1 aștepiă în- 
ora dulceților și a cafelelor turcești!

cu apă, nici nu rătnăneâ cu

4 și înainte de culcare—se reînoia de câte ori sosea 
vr’un musafir, așa că la oraș, nu eră rar să vezi alaiul

sul patru, când se 
Ionul cel mare sau 
treaga familie. Eră

Această ceremonie, face să fie descrisă mai amănun
țit pentru cuvântul că nu cred să mai fie casă boie
rească unde să se mai servească dulceți; iar de se mai 
servesc pe aloculea, nu cu alaiul obișnuit de părinții 
noștrii.

Alai întăiu, unul din perdegii, deschidea amândouă 
canaturile de la ușă iar D-nu loniță, ținând cu brațele 
întinse o tabla bogată de argint, cu mai multe chisele 
de diferite soiuri de dulceți și două farfurioare lungă- 
rețe, uua goală și alta plină cu linguriți de argint — 
își făcea intrarea solemnă, urmat de celalt perdegiu, 
purtând și el pe brațele întinse, o tabla de argint și 
mai mare ticsită cu pahare de apă, și care se oprea 
țeapăn ca un stâlp în mijlocul salonului sau a cerdacu
lui. Domnu loniță duceă tablaua cu dulceți fiecăruia 
după simandichia persoanei, care alegându-și dulceața 
favorită, depunea în urmă lingurița în farfurioara cea 
goală. Atunci intervenea perdegiul care deschisese ușa 
și-ți prezentă pe o tâblăluță mică paharul cu apă ce-i 
luase de pe tablaua colegului său, venind apoi să-l reiă 
după ce te săturase-și de băut, pentru ca să-l readucă 
pe locul de unde-1 htasă. Acestea le făcea cu atâta di
băcie și meșteșug, încât, ori câți musafiri se întâmplă, 
nimene nu așteptă paharul
el deșert în mână. Apoi plecă alaiul în ordin invers 
pentru a reapărea puțin mai târziu cu feliganele de 
porțelan de Saxa rotunde, fără toartă, susținute de niște 
zarfuri de filigran de aur încrustate cu mărgean, și ser- 

■ vite, de astă dată de către perdegii amândoi, pe când 
loniță le purtă pe tablaua cea mare.

Dulcețile erau une ori înlocuite în timpul căldurilor 
prin vr’un cantalup, pepen verde, sau ananas, ori prin 
piramide întregi cu zmeură, caise, sau alte fructe; câte 
odată chiar cu înghețate. Cafeaua însă fierbinte eră ne
lipsită. Această ceremonie, care eră de datorie la ora
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ritul, cutez a

intrând și ieșind câte de zece ori; încât slujba de cio
coi și de sufragiu, nu eră tocmai de chiverniseală.

Cer iertare cetitorilor mei, dacă îi plictisesc cu ase
menea amănunte. Dar deh! Sunt și eu un biet scriitor 
Român și ca tot Românul, îmi place a mă luă după 
romancierii cei străini? Numarata’ți D-tră vr’odată, iu
biți cetitori, de câte ori se bea ceaiul intr’un Roman 
Englezesc sau Rusesc mai cu vază ? Ba acum s’a luat 
după ele și Romanele franțuzești, decând cu Fiv’o Cio
curile ! De ce dar, m’ați ține de rău pentru că eu, sme- 

vă oferi gustoasele dulceți făcute de Cc. 
Anica cămărășița din Vultureni, cu alaiul pe care dacă 
unii din D-trâ îl mai țin minte, cei mai mulți nici nu 
l’au apucat ?!

Deaceia, și tot fără supărare, vă rog să-mi îngăduiți 
a vă mai spune că Cc. Costache mai avea casă mare și 
frumoasă la Iași, in Sărârie, unde sălășluiâ în acele 
luni de Iarnă; în care cântecul păsărilor din parcul de 
la Vultureni, este înlocuit prin urletele haitelor de lupi, 
care — bată-i pustia —își fac loc de trecere și sub gar
duri, înșfăcând în ciuda dulăilor și a haidăilor, câte un 
vițel sau câte un mânz din ocol. Dar aceasta vani spus’o 
numai în scop ca să cunoașteți în ce chip se chibzuiă 
strămutarea din reședința de vară în cea de iarnă fără 
ca tihna și huzurul boieresc să se tulbure întru nimic.

Pe când se hotăra în principiu această vajnică schim
bare Cc. Elencu, cămărășița de la Iași — care restul a- 
nului eră plătită numai ca să-și beie cafeluța în tihnă 
și a-și da în cărți ori câte odată a mai da și prin o- 
dăile de sus, spre mai mare supărare a paiajinilor ca- 
re-și întinseseră urzelele pe cine știe ce cadru aurit a 
cine știe ce față simandicoasă sau chiar Domnească, 
zugrăvită de către vr’un vestit zugrav de la V iana sau 
Paris — Coanei Elencu, zicem începea să i se bată sprin- 
cenele de catifea, visă necurățenii, sau îi cădea mereu 
în cărți șapte ochi de ghindă pe inimă, ceia ce eră 
pentru D-nei semn netăgăduit de grijă și de supărare. 
Și așa chiar se întâmplă; căci la două trei zile, după 
vis mai ales, primea următoarea scrisoare scrisă de gra
matic și iscălită de însuși boierul cel bătrân. 4
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«Eleno!
«Află că, din pronia cerească, suntem sănătoși și că 

hotărât’am ca să sosim cu toții in casele mele din Sâ- 
rărie, în ajunul Soborului nici Morilor Voiroii și Arhan
gheli Mihail și Găurit. Vei pregăti dar, cele de trebu
ință și vei orândui cele cu cale, cum vei ști mai bine, 
că lipsă de nimic să nu fie și că toate să se afle în 
bună stare, așa precum le-am lasat. Al tău stăpân și 
de bine voitor.

Bav: Vel Postelnic
Eu Costache Vultureanu ot Vultureni

De cum primea scrisoarea, biata Cc. Elencu nu mai 
avea odihnă. Fuga în țigănime după femei la grijit; 
caută homari pentru curățitul sobelor, salahori și co- 
tiugari pentru ridicarea gunoaelor din ogradă, de la 
grajd și de la fânărie, rămas tocmai de astă primăvară; 
apoi se perindau intr'una: stânjeni de lemne și stoguri 
de fân, care de paie, care toate trebuiau rânduite ; pu
tini cu unt proaspăt, brânzeturi, verdețuri și murături 
de coborât prin anumite beciuri, dulcețele proaspete și 
vișinatele de așezat în camară, apoi scrisori de la nem
țoaica Coniței—aceia care o piaptănă,— că a poroncit 
Conița să se prefacă saltelele de la toate ietacele, să se 
aerisească blănile și toate hainele de iarnă, să se facă 
dulcețile de iarnă precum: chitru pe râzătoare, chitru 
bucată, șerbet de chitru, de lămâie, de portocală de ca
fea și de ciocolată; sau o scrisoare de la Duduia că 
vrea numai decât să i se dreagă pătișoru păpușei celei 
mari, că nare pe ce s’o culce când o v’a aduce cu 
dânsa la Iași, și câte altele! In sfârșit ajungeau și te
legarii de la Vultureni, ceia ce înseamnă că nici stă
pânii nu mai sunt departe.

La 'țară, în ajunul plecării, D-ntt Niță Spânii, după 
ce .da masa de seară-și pregătea dejunul de adoua zi, 
lăsându-1 în grija primului său*ajutor, pornea la Iași 
împreună cu ajutorul celalt într'un furgon tras de pa
tru cai de dârvală, încărcându-1 numai cu calabalâcu
rile D-sale personale și de a slugilor, căci știeă că gă
sește acolo o bucătărie și mai bine înzestrată decât , a-
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cela din Vultureui. Tot așa și D-nn loniță sufragiul, 
care plecă odată cu boerii, nu-și da osteneală nici să 
strângă masa, lăsând tacâmurile și argintăria în grija 
Cc. Anicăi, ca să le îngrijască pănă la primavara vii
toare. D-nei avea fățărnicia a mai arată boierilor o mu
tră intristată de plecarea lor, pe când se bucură că de 
acum rămâne singură stăpână asupra 20 de inși, să-și 
facă în tihnă pasianțul lui Napoleon, ori să chieme la 
sindrofie pe vechil, pe contabil, pe prcutesele și cu dia- 
coneasa cu familiile lor. Tot așa și Cc. Elencu, se pre- 
găteă să arăte stăpânilor cea mai marc bucurie câ-i re- 
vedeă însfârșit pe toți cu bine și sănătoși. Nu odată i se 
întâmplă să ude cu o lacrimă de bucurie vr’o mână bo
ierească, sărutându-o cu dragoste.

In ajunul dar, a sfinților Arhangheli, cam pe la ceasu
rile patru, după dulcețurile și cafeaua obicinuită pe la acea 
oră, se suiau boierii în trei trăsuri urmate de unul sau de 
două furgoane încărcate cu bagaje, slujnice și slugi; iar du
pă un ceas, un ceas și jumătate, ajungea alaiul la casele j 
din sărărie, unde erau toate în bună orânduială, după 
cum fusese porunca, și cina cea de seară pregătită.

La oraș această cină avea loc regulat la ora șapte ; 
la Vultureui însă, mai ales în timpul căldurilor, se da, 
tine ori, mult mai târziu ; de oare ce, după dulcețile de 
la patru, boierii obișnuiau să iasă la plimbare pe mo
șie, in landoul cel mare în care încăpeau cu toții, la 
care erau înșirați câte doi, opt cai, mânați de calare de 
către surugiul și înaintașul de rând în ziua aceia.

Primblările acestea, nu erau tocmai pe placul Cc. A- 
glaei; nu din altă pricină, dar pentru că boerii aveau 
năravul, sub cuvânt de plimbare, să mai și inspecteze 
lucrările de pe moșie, oprindu-se cu ceasurile lângă 
vr’un lan in prașilă sau în secere, sau la o mașină de 
treier, stând de vorbă cu vechilul, vatajii și muncitorii, 
pe când Cucoana, Duduia și biata Miss Peark, se apa
rat! cât puteau cu umbrelele și cu batistele, împotriva 
muștelor, a țânțarilor-, a bondarilor precum și a dogo- 
rătoarelor raze de soare. Paremi-se chiar, că aceste nea
junsuri, o îndemnară mult pe Cucoana Aglăila, să pres
chimbe această angara displăcută și în chip foarte di-



52

se

J). Tuhal: Sac.

plomatic, prin o înaltă măsură de educație și igienă.
Fapt este că în ziua povestire! noastre, pe când Cc. 

Costache și fiul său, gata amândoi de plimbare, priveau 
de pe ceardac cum Gavril surugiul și Nicolae înainta
șul—cu pălăriile împanglicate cu cordele verzi și roșie 
(coloarile Vulturenilor); cu chebăluțele lor de abă albă și 
înflorite fâlfâind peste ilicele roșie și poturi verzi, cu 
lungii colțuni țuguiați, la fel cu chebăluțele, resfrânți 
peste tureatca ciubotei — înaintau spre seară la pasul 
celor opt cai, Cucoanele își făceau prima baie în apa 
Jâjîei pe malul căreia li se clădise o mare și frumoasă 
cabină.

Tocmai în clipa în care frumosul landou se oprea 
dinaintea scării, „apăru de sub gang în curte și Sandu 
Dudău, călărind pe desalatele, o mârțoagă de iapă murgă, 
a cărui mânz venea din urmă zburdând și nechezând. 
Tatăl lui Ghiță eră un om frumos și voinic, cu ochii 
mari și veseli, negri și deștepți, cu plete negre lasate 
pe spate; îmbrăcat cu o camașă de pânză lăstată, des
cheiată la gât, lăsând să i se vadă largul lui pept pă
ros, încins cu un brâu roșu menținut de o curălușă, i- 
țarii lui se opreau la glezne și eră încălțat pe picioa
rele goale cu niște imiriii. Totul însă, de la pălăria de 
pâslă tare, până la sucmanul înflorit ce îi atârnă pe un 
umăr, eră atât de curat și îngrijit, că ărătă de departe, 
cum că nu numai el, dar și nevasta lui, trebuiau să fie 
gospodari de frunte. Venea omul de la Prășit, de aceia 
încălțase iminii, mai lesne de scos decât ciubota ; căci 
cred că știți și D-tră, că păpușoiul nu se poate prăși 
a catârii de cât cu piciorul gol. Alt fel cum ai putea 
să apuci fierul între degete, să-1 tragi binișor, numai 
cât trebuie fără să-l smintești, și să-1 învălești în moșu- 
noi de țărână, așa că abia să i se mai vadă vârful frun- 
zușoarelor ? Cu toate că avea șea frumoasă cu două o- 
blânce, pernă de piele și un frâu cu țarțamuri, le lă
sase acasă,că dor nu se dusese la* nuntă, ci la muncă; 
murga însă fiind cam ascuțită la șira spinării, bato 
vina și norocul, îi așternuse un țuhal') pe greabăn ca
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să nu o vatănie; iar, în loc de frâu, luase piedica de 
lână pe care i-o punea în gură în timpul muncei, lă- 
sâitdu-o să pască în voie, fără ca să se poată departă 

jtrett mult.
Cum zări pe boieri, Sandu descălică iute, legă iapa 

cu piedica ce-i slujisă pân’acum de dârlog, de o gratie 
a gradinei și cu pălăria în mână porni spre dânșii, o- 
prindu-se la scară, făr' a cuteză s’o urce:

«Sui sus Sandule, îi strigă Cc. Costache, 
vorbă de judecată împreună !

«Om hi având, Măria Ta, zise țăranul zimbind șiret, 
dreptatea lui, și de dreptatea Măriei TaleFiecare cu

nu mă tem, că e bună și dreaptă în tot deauna !
«Bine omule, ii spune boierul, cum ajunse românul 

pe ceardac. Fu te știam om in toată firea și chiar li
nul din cei mai cuminți din sat. Să poate să-ți bați 
așa de crunt copilul ? !

«Da nu 1‘am bătut așa de tare, cât ’i gura Dumisale 
de mare, Măria Ta ! Ia ! știți.... ca părintele l:t supărare. 
Fam mai scarmanat cea lânișoară de pe cap, unde-și 
făcuse de urât, lăsându-mă flămând pe toată zia. Noroc 
de niște vecini care m au îngăduit la merindele lor; 
căci altfel, ori trebuia să-mi pierd astăzi jumătate de 
zi de lucru, ori să mă apuce pustia de vătămătură. A- 
cum am venit să-1 duc la Măști ca să-i facă și D-nei 
de petrecere, nude a spart și bunătate de oală !

«la spune-mi Sandule, întrebă Cc. Costache, prefă- 
cându-se că nu prea bagă de seamă la povestirea lui 
Dtidău și luând cu bunătate pe genunchii săi pe tâ
nărul Ghiță care nu mai putea de frică. Ia spune-mi 
Sandule, ai tu mulți copii ?»

«Deh, Măria Ta! După pofta inimii, parcă să hie 
destui, slava Domnului; dar după numărul gurilor și a 
lingurilor, parcă cam mulțișori, Dumnezeu să mii pă
zească pe toți».

«Amin Sandule amin! D-zett să ți-i ocrotească! Dar 
dacă simți și tu că-s cam mulțișori la masă.... Știi ce ? 
Dă-mi mie pe unul. Iaca, dămi-1 pe hoțomanul ista, 
care a flămânzit așa de rău azi dimineață.

«Hă hă hă! Da ce să faci Măria Ta, cu
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Nu-i bine așa ? 
Sandu îngândurat, 
ghine fără să-mi 
Conița cea mică, 
cinste pentru

timpină Sandu bufnind de râs ?! Nu-i plătește munca 
nici cât mănâncă la mine; dami-te la Măria Voastră, 
unde ori hi bucatele mai scumpe !»

«Ia! O să-1 îmbrac frumos,... dar după părul lui,?.. O 
să trăiască bine.... o să se joace cu Duduia noastră, care 
mi-a făgăduit să-1 învețe și carte..., și o să-l fac om. 
Mai târziu o să-1 însurăm cu vr’o fată de seama lui și-i 
voi face o zestre frumoasă !... Ce zici ?

«Ba-i ghine, sărut mâna, răspunse 
Că o trăi în belșug, asta o știu eu 
mai spui Măria Ta... Că s’o juca cu 
asta iar nu-i râu și chiar de mare cinste pentru un 
băiat de țaran ca dânsul... dar ca să mai învețe și carte, 
asta nu vrau odată cu capul Măria Ta !»

«De ce măi Sandule întrebă boierul ?»
«Pentru că nu-mi trebue mie cărturar în casa mea ! 

Să-mi învețe toate coțcăriile și șmecheriile surtucari- • 
lor ? Baiu Măria Ta ! Sapa, coasa și coarnele plugului, 
asta-i cartea lui și a noastră ! Omul care își iasă din 
teapă, se leapădă de Dumnezeu și să ține de coada ne
curatului. Un adevărat rapăn pentru noi țaranii ! la 
privește Măria Ta pe Gheorghi a Marandei, fiul jitări- 
ței satului ! O ajuns și el notar în Vultureni, dragă 
Doamne, n’ar fi mai ajuns ! Acum umblă numai in sur
tuc și ciuboțele de glanț nemțesc, prin toate baligele, 
ciulinii și scâlții; îi mai hrăpăreț decât Hascal jidanul 
și o bate pe biata bătrână de o smintește !»

«Apoi dacă ți-ași cere copilul pentru ca să-1 învăț 
carte, după calapodul lui Gheorghe a Marandei—Domnii 
Jitărescu precum se iscălește D-lui astăzi—firește că ai 
avea toată dreptatea să nu mi-J dai. Dacă însă lași în
văța să scrie frumos, să socotească bine, ai vedea tu 
vr’un rău la asta, mai ales că n’am să-1 îmbrac în sur
tuc, ci tot în portul lui țărănesc ?»

«Of! aș vedea Măria Ta ! Zeu c’ași vedea. Că de cum 
o prinde a descurcă 2 buchii și a mâzgăli la hârtii, o 
năzui și el să se facă notar și mi-o cere surtuc și ciu
boțele de glanț pentru ca să le poarte prin ciulini și 
câte le va întâlni pe drum».

«Stăi că n’am isprăvit Sandule : da la anu, când îl



55

râu și la

tras’o tata, bunicii și rezbunicu.
': se- 

, am apucat de la dânsul 
am mai pățit și eu câte 

mai ageamiu decât altul. 
Da cartea de unde să le spuie toate aestea, când poate 
că acel care a scris’o nici na calcat pe la noi ?»

«Și cu toate acestea, Sandule, ea le spune și le în
șiră pe toate și ai să înțelegi pentru care cuvânt, chiar 
acum îndată. Inchipui-ți că tatăl tău, bunicu și răzbu-

vei auzi citind, apostolii, zicând crezul și tatăl nostru 
în sfânta Biserică, n’o să te bucuri ?»

«Eu ? Să fac dintr’ânsul colivar ? Să mă ferească 
D-zeu 1 Mai bine notar. încaltea deal de ei înșeală nu
mai pe oameni, Măria Ta».

«Ba-1 înșeală ei și pe D-zeu' nai grijă, adause Cc. 
Costache zimbind, sau cel puțin așa cred ei, că pe 
D-zeu nii-1 înșeală nimene, bre omule ! asta s’o știi tu 
de la mine. Dar așteaptă să urmez: când o fi pătruns 
adânc în sufletul lui credința și frica de D-zeu, când 
o li învățat să-și iubească țara, limba și neamul, când 
s’o fi încredințat că și boierii cei mai mari și cinstiți, 
tot din țărani au purces și că, nu este cinste mai mare 
in lumea asta, decât să fii gospodar detreabă și cu i- 
niniă curată; apo'i de l’ași mai duce și în școală unde 
ar învăță cum se hnltuește un pom, cum se feresc vi
ile și dobitoacele de boală, cum se lucrează pământul, 
într’un cuvânt măi Sandule, dacă toate câte le facem 
noi pe dibuite ca orbii și într’un noroc, el le-ar face 
după știință și fără greș, ai mai vedea tu un 
asta ?»

«Ce rău să mai văd, Măria Ta, la atâta bunătate ? 1 
Dar o hi hiind undeva pe lume o asemenea școală ? 
Apoi s’or hi potrivind cele din carte cu locurile noa
stre ? Cărțile cele ori hi poate scrise în Nemția, sau în 
locuri și mai depărtate.... Cine știe unde ! La noi o hi 
pământul alt-fel, altă sloatâ și alte văzduhuri. Iaca, fără 
să mă laud, dar aud lumea grăind că ași fi bun plugar 
și adevărat că nimeresc unde altul se poticnește. Eu 
chiteam păn’acuma că-i din pricina unde-mi trag brazda, 
tot pe locurile unde au t
Mi-a spus tata ce-a pățit bunicii în cutare an de 
cetă sau de sloată prea multă, 
câte-va din pățaniile lui, apoi 
unele, așa că acum nu sunt i
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nicul tău, ar trăi și astăzi, iar de câte ori un gospodar 
de la noi ar umblă s’o scrintească,, îi ar eși în cale ca 
să-l povățuiască, povestindu-i pățaniile lor. Așa'i că ați 
nimerii cu toții și nu ai fi tu mai breaz decât ceilalți ?»

«Ba chiar așa s’ar întâmplă, Măria Ta; numai să hie 
oameni de înțeles și să nu se lenevească la treabă».

«Ei bine cartea aceia, cum îi zici tu, sau știința cum 
o chiemăm noi, este mai veche decât reștrăbunicul stră
bunicului tău. In ea stau scrise pățaniile celor mai di
nainte de noi : plugari, vieri, grădinari, păstori, cres
cători de vite și de cai și alții care au locuit sau lo
cuiesc în toate țările lumei. Din toate pățaniile acestea 
s’a ajuns ase descoperi unele adevăruri neclintite, și în 
fie care zi cartea aceia se tot înbogățește cu alte ade
văruri, purcese din descoperiri aduse de alte pățenii. 
Așa, că cine se ia după dânsa, știe câte soiuri de pă
mânturi sunt pe lumea întreagă, allă cum se recunosc 
fie care, prin ce amestecuri se pot înbunătăți, ori slăbi, 
după sămânța pe care vrei s’o sameni și potrivit cu plo
ile, seceta și vânturile care bântue mai mult în partea 
locului, după tăria soarelui, sau a gerului; cum să lu
crează cutare sau cutare pane, ce pom roditor și ce co
pac se prinde mai bine și rodește mai bine la noi».

«Atunci, făcu Sandu scărpinându-se în cap, nu dai 
greș nici odată!»

«Mai nici odată, dacă știi s’o descurci cum trebuie ; 
căci cartea poate să te povățuească ori cât de bine, 
dacă ai înțelege-o pe dos, pe dos îți vor merge și tre- 
bile, fără ca să fie cartea vinovată întru ceva. Da noi 
cum facem ? Sămănăm bunătate de pâine unde nu se 
potrivește locul, ori aruncăm semințe proaste în bună
tate de pământ, arat și acela ca vai de Iunie, și apoi 
ne uităm în sus, așteptând să se îndure D-zeu și să ne 
ude ogorul pentru ca să scoatem cele 12 Ici 1 e la falcie 
pe care le tot visam, ba și le cheltuim de mai înainte, 
pănă să vie ploaea. Apoi D-zeu, măi Sandule, nu stă 
cu cofa’n mână să ude țărina prostului și a leneșului, 
nici nu oprește ploile, pentru că ai ținut tu foile Ru
saliilor, Foca, sau alte rătăciri oprite de sfânta Biserică, 
și ai ramas cu păpușoii neprășiți, sau altă treabă ueis-
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prăvită. Carteâ-ți arată anume în cȘ Fel; tinde Și clini; 
IrCbue să fâci cutare nitincă, Cât poți munci, cb clieitii- 
iâlă 0 să porți și ce folos poți trage. Omiiî care le știb 
acestea e mai bogat decât mine, care nu am apucat să 
le învăț; căci nici astăzi n’au ajuns să poată fi învățate 
la noi; dar în curând cred că v’om ajunge și la asta. 
Ei fătul meu! Socoți că de-aș lucră după știință cele 
patru mii de fălci care mi-au rămas din atâtea moșii, 
aș scoate din Vultureni numai ce bruma scot acum ?»

«Apoi de ce nu aduci Măria Ta un om cu știința asta 
ca să le lucreze ? Că, după pilda lui, ne-am folosi și noi».

«De ce Sandule? Pentru că nu am atâția bani, câți 
nu-ar trebui pentru ca să fac toate câte mi le-ar cere 
el. Ori ca să grăesc mai adevărat și în frica lui D-zeu, 
pentru că sufăr și eu de boala de care suferim cu toții, 
de la ișlic și până la opincă! Iaca, să presupunem de 
pildă că mi-ar pune D-zeu mâna în cap, cum se zice, 
și m’ași trezi mâne dimineață cu banii care ziceam a- 
dineauri că-mi lipsesc. Cred că-ți închipui și tu ce ași 
face. In loc să-mi caut frumușel de moșie, a-și amanetă 
Vulturenii la credit și a-și mai cumpără alte două mo
șii cât dânșii de mari, amanatându-le și pe cele două; 
căci deh ! Cele patru mii de fălci pe care nu le pot 
lucră cum se cade astăzi, nu mi-ar mai ajunge, ci mi-ar 
trebui numai decât douăsprezece! Așa. suntem cu toții 
măi băiete ! Prost lucrăm ce avem și râvnim la pământ 
mult, pentru ca să-l lucrăm și mai prost!»

Ii drept cuvântul Mării Tale și asta-i chiar povestea 
întregului sat. Unia cari erau singuri la părinți, mai 
au și astăzi tot pământul ce l'au capatat bătrânii în 
vremea lui Cuza; dar tot nu le ajunge, cu toate că pa
ragină și pălămidă găsești cât vrei pe dânsul. Pesemne 
că așai de mare Românul, că nu mai încape în țarina 
lui ori cât de întinsă ar fi! Dar dacă spui Măria la 
că pentru ea să lucrez după carte, trebuește atâta bă
net, de unde să-l scoată unul ca mine, care mă socoate 
satul ca fruntaș? Damite codașii? Că de jidan să te 
ferească D-zeu, iar cămătarii cei de o lege cu noi sunt 
încă mai primejdioși. Surtțțcarii și aiștia Măria Ta ca 
Jitărescu.
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bunătate 
fi cuminte

«Vezi măi Sandule, răspunse boerul; la pământ mult, 
trebue cheltueală mare, așa de mare chiar că dacă ași 
vrea să le înjghebez toate câte sunt de făcut pe moșie, 
intr’un singur an, mi-ar trebui să bag- într’însa, poate 
de două ori cât face ea toată: Să aduc apă pe unde 
nu este, să fac scursori pe nude este prea multă și câte 
alte ! Omul însă, care are numai atâta pământ cât poate 
dovedi cu munca lui și alor săi, dacă este chibzuit și-și 
cunoaște meșteșugul Iui de plugar, v’a scoate folos marc, 
fără aproape nici o cheltuială alta de cât munca lui. 
Mai întâi v’a căută să se hrănească bine și pe dânsul 
și pe ai lui. Această cheltueală, de care vă feriți astăzi 
și pe care vă place mai bine s’o întrebuințați pe ra
chiu, vă va folosi îndoit dându-vă mai multă putere de 
muncă; mă rog, povestea calului hrănit cu paie și a 
celui hrănit cu fân și ovăz. Nu-i pământul care rodește, 
măi Sandule, ci munca și înțelepciunea omului care-1 
lucrează. Cu cât îl v’a munci acesta mai mult și mai 
cuminte, cu atât v’a rodi mai mult și pământul... Ei 
bine vezi ? Ia ast-fel de Român voesc să fac din flă
căul aista, mai adăogă boierul mângâind cu 
obrăjelul lui Ghiță, și-ți făgăduesc că de va 
și v’a învață bine, când v’a înfipge plugul în pământul 
ce i-1 voiu da, te vei miră și tu de ce v’a ști să scoată 
din el».

«Apoi dacă-i așa vorba, ia-1 cucoane chiar acuma. 
D-ta să-i fii și tată și mamă. Eu, pentru binele lui, nici 
nu mai vreau să știu de dânsul, dac’ar trebui să nu-1 
mai văd decât la un an odată. Numai cel de sus să-ți 
răsplătească binele ce vrei să mi-1 faci! Și sărutând 
mâna boierului eră gata acum să plece».

«Ia mai stai Sandule, îl opri boierul, stai că tot nani 
isprăvit. Am auzit că mai ai și o fată de nouăsprezece 
ani. E adevărat ?»

«De Măria Ta ! Și eu ca omul cel cu piatra din ca
să. Da ce ? Vrei poate să mă scăpi și de asta, sări Sandu 
făcându-1 pe speriatul ?»

«Nu eu, zise râzând Cc. Costache, dar este unul Ni- 
colai Balancea dacă-1 cunoști, fiul părintelui Eftihie Ba- 
lancea de la Biserica noastră din deal. El caută să se
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vorbă ? șopti Sandu ștergându-și lacrimile de 
cămeșei. M’ai zăpăcit cu totul Mâ

ini să ridică inima la gură și-mi îneacă 
zeu ce bine ți-oi fi făcut în neștire, de

însoare ca să poată fi hirotonisit diacon tot la noi și 
după cât știu i s’ar fi aprins călcăile după fia-ta».

«Hă, făcu Sandu cu jind, da unde-i pomana asta Mă
ria Ta ! Mai ales că-i cam place și fetii flăcăul părin
telui Eftihie. Dar unde, saracul de mine, am eu zestre 
de cucoană Diaconeasă ?! Ia! Dor ceva bulendre care 
și le-a făcut ea singură, biata fetiță, mai cu acul, mai 
cu munculiță ei sărăcuța. După puterea noastră Mă
ria Ta».

«Apoi vezi tu măi băiete, zise Cc. Costache urmând 
cu gluma și eu, după puterea mea am zestre destulă și 
pentru două diaconese, dacă nu și pentru mai multe. Iaca 
ii dau ficei tale trei vaci cu viței, șase juncani de plug 
și două zeci și cinci de oi de cele țigae cu berbecii și 
cu mieii lor. Domnița îi mai dă ceva bani și tot D-nei 
îngrijește de toată gospodăria casei ! Popa se mulță- 
mește cu atât și dacă te învoești și tu, îi voi cunună 
chiar eu cu duduia cea mică. Ce zici ? Ne primești de 
Nuni ?»

«Mai e
bucurie cu mâneca 
ria Ta ! Parcă 
vcrba. Nu știu 
mă miluești așa !»

«Uite Sandule să ți-o spun și pe asta făcu Conu Co
stache privindu-1 zimbitor și cu bunătate: unde ne po
trivim la gust, măi băete; că nici mie nu-mi plac căr
turarii care umblă prin baligă și scăeți în surtuc și 
ciuboțele de glanț. Acum îți poți luă odorul ca să-și 
ia ramas bun de la mama, frați și surori; iar când ți-o 
veni bine, adă-1 la curte, că vorba îi făcută între noi. 
Să știi Sandule să-mi dai astă-zi un copil și eu mă leg 
să-ți întorc un om detreabă, un gospodar vrednic și lu
minat, numai de o vrea să învețe».

«Apoi de n’o vrea, păcătui lui să fie ! Măria fa îți 
faci cu dânsul pomană de-1 iai, eu îmi fac datoria să 
mă lipsesc de dânsul, pentru binele lui. Acum, de v a 
eși un leneș și un râu, numai vina lui o hi. Chiar mâine 
dimineață când s’o sculă Domnița, o să vin cu tot nea
mul meu să-i sărutăm mâna cu toții și atunci o rămă-

mește cu atât și dacă te învoești și tu, 
cu duduia cea i ’ "
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Atunci D-nu Mihalache camardineru îmbi’ăcâ șapca 
sa de catifea pe când surugii își aruncau pălăriile pe 
cap și până să ajungă el măestos pe capră, aceștia și
sărisără pe cai. Pe când D-sa trimitea rotașului porunca 
boierească, înaintașul Neculai băgând de seamă că D-nu 
Niță Spânul eșise din bucătărie să caște gura la tră
sură și îi închidea drumul pentru a-1 face să se dea la 
o parte în mod mai delicat îi strigă : D-le Niță ! D-le 
Niță! Ia te rog, alungă cioara asta din drum, ca să 
trecem și noi cu caii!» Și îndată bădița Gavril, suru
giu, rotaș și patriot, strigă de la spatele lui Neculai :

celalt la pământ.
luară loe boierii în landou, Domnii Miha

lache camardineru care îngrijise să așeze în lădița de 
sub capră ciubucele, tutunul, dulcețile și tacâmul de ca
fea pentru ori ce întâmplare, întrebă cu capul gol și 
închinzând oblonul : unde porunciți ?

Să facă la lanul cel de grâu de toamnă de pe malul 
Prutului, cel dinspre Berești, zise Cc. Costache.

iieă Și el îă curte. Apoi către Ghiță care se ține me
reu ăcațăt de jâlțiil Ivii Cc. Costache : Haide pocitanie 
urâtă ce-riii ești; că mâre-ți mai este norocttl 1»

«Baiu, zise copilul înaintând totuși deși cri sfială spre 
tată-seu ! Baiu, ca să mă bată Mâca și Țața Sănducâ 
cu melesteul ?»

«Las nu mai purta grija asta de acum, că dor te-ai 
făcut lucru boeresc și n’or să îndrăznească nici una să 
dea în tine cu melesteul, că le croesc cu vatrarn. răs
punse Sandu râzând, și neputând de bucurie».

Pe când își luă Sandu odorul, Cc. Costache sculân- 
du-se de la locul lui zise fiului seu : haide Grigori la 
plimbare. Văd că Cucoanele ne-au lasat ; s’au dus să 
se scalde. Degeaba am înhămat o herghelie întreagă de ' 
hatârul lor. Pentru noi amândoi, faetonul cel cu două 
locuri, ori chiar dogkarul tău, ar fi fost prea de ajuns. 
Și răzămându-se de brațul lui Grigori începu a scoborâ 
scările ceardacului.

Când apărură boierii jos, surugii descălicați și ținând 
pălăriile în mână, și puseră câte un picior în scară ră
mânând cu

După ce
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vr’o două

CAPITOLUL VI.

• • Hii La șesul. Prutului
Iu necazul Rusului.-

La care Niculai adăugă mai poetic și cu 
tonuri mai sus :

Primii pași spre lumină
Cam la vr’o oră după plecarea boierilor la plimbare, 

— pe când soarele spre asfințit numai eră sus pe cer 
decât de două sulițe, dând apelor albastre ale jijiei, a- 
cea frumnasă floare liliachie, cu răsfângeri de aur, din 
pricina dealurilor vecine, care se oglindeau în ele și a 
sălciilor de pe malul celalt,— trecea podul cel cu clape 
și se îndreptă spre casă, micul nostru Ghiță, calare pe 
roaiba tatei, care o duceă voios de căpăstru.

In mâni, eroul nostru, ținea cogeamite castravete 
mare și cogeamete bucată de pâne și mai mare. Erau 
ultimele daruri ale Cc. Anicăi cămărâșița, pe care se 
silea cu tot dinadinsul să le pue bine în stomah, peste 
numeroasele bomboane, dulcețuri și prăjituri, căpătate 
și înghițite, la curtea boerească.

«Mă-măăi ! strigă Sandu, prefăcându-se speriat, și a- 
• este le îmbuci ? Parcă eră vorba să le duci Măndicăi 

lui Constantin».
«Las tătncă, răspunse vajnic copilul cu gura plină, 

le-oi aduce eu altele, mâini ! Lor nu le trebuie numai 
decât chiar azi. Deacum îi fericesc cu bunătăți în toate 
zilele! Dar D-ta să nu le pomenești lor că am mâncat

Hi la teștd plin cu flori
l ud '(ie dray sa. le cobori

Iar amândoi surugii, ajungând sub boltă, pocniră o- 
dată în lăturașii lor, fără însă ai atinge, dar cu atâta 
zgomot, că bietului Mihalaclie îi țiuiră amândouă ure
chile, pe când D-nu Niță Spânu se învârtea uluit în 
mijlocul ogrăzei, ne mai venindu-și in fire de obrăzni
cia sfrijitului ăluia de Niculai, care îi făcuse nația de 
râs înaintea Boiarilor 1
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eu».

castravetele, că m'or ține de rău ; ba te pomenești că 
mă mai iau și la batae».

Cum intrară pe poartă, japâneasa Ilinca nevasta lui 
Sandu, își puse furca’n brâu cu care torcea pe prispă 
și îi și luă pe amândoi în primire cu gura.

«Da ce barbate ? s’o întors lumea pe dos de acuma ? 
Mormolocul calare pe roaiba și Dumneata pe jos :... 
parcă l’ai hi avut de vânzare».

«Hă ! hă!, râse omul, ba l’am și vândut Fă, de și 
n’am luat pe el nici o lețcae» !

«Alei bărbățele ! Ți-o fi pus vr'un dușman masalar in 
borșul cu fasole, pe care ți l’am trimis azi dimineață, 
de grăești așa» !

«Nu știu fă, că borșul l’o mâncat pământul nu
«Și de ce barbate ?»
«Ia unde o prins conașul nostru la poticneală și s’o 

lungit pe jos ca prostul. Traista o ajuns numai bine 
în mlaștină, borșul l’o mâncat pământul, cum spusei și 
oala s’o făcut țănduri».

«Au ! sbieră Ilinca ! oala mea cea nouă! Abie o cum
părasem de crăciun ! Ei lasă, că te învață mama să 
calci pe drum. Ghiavol mititel ! Am să-ți bătăturesc te
melia spinării, până o sună ca oala care mi-ai spart’o 
drace !»

«Ba să-i dai pace cuconașului, zise Sandu tot râzând».
«Las că-1 cuconoșăsc eu, se răsti femeia apucând un 

melesteu, pe care-1 și. adusese îndatoritoarea Sănduca 
țițaea cea mare a Iui Ghiță !»

«Nu da fă, sări românul smuncindu-i melesteul din 
mâni! Să nu dai că-i lucru boieresc de acum. Nu ți-am 
spus că l’am dat ? Iartă-1 și tu pe ziua de astăzi, că de 
acum n’o să ne mai facă nici o supărare».

«Doamne barbate, zise femeia crucindu-se, parcă vor
bești într’aiurea zeu !»

«Nu mă crezi, hai? Las c’o să-ți placă și ție, când ți 
le-oi spune toate pe șleah».

«Bine omule d’apoi mi-ai stat toată ziua flămând?»
«De! că doar nu eram în pustiu! Dar tot parcă aș 

mai îmbucă ceva. Vorba ceea: de la vecini mâncarea, 
sați nu are; tot mai bună mâncarea de acasă, sireaca ! .
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toții !

tău îi

«Sănducă ! strigă Tlinca, ai răsturnat ceaunul cu mă
măligă ?»

«Gata mamă, răspunse fata din fundul tinzei !»
«Atunci pune măsuța'n prag, să îmbucăm cu 

Gătește și pentru jupan pbticnici oală spartă, o stra
chină plină cu răbdări prăjite, s'o mănânce toată, că altă 
ceva nu capătă până mâni».

«Ia cu asta, apoi știu că l'ai prăpădit de tot, zise ro
mânul pufnind de râs. Pe semne că nu l’au ghiftuit la 
curte până peste urechi ! Să mai uită boerul la masa 
noastră de țarani?!»

«Mnealui nu se
fripturi și pâne de 
fiecare zi, dacă nu 
vete mai

mai hrănește de cât cu dulcețuri, 
cea albă!... Ba cică să ne aducă în 
l'o mânca pe drum, câte un castra- 

inare ca dânsul. Aceasta o să fie tain de la 
bunatatea Domniei Sale. Până una alta, mai adăugă 
Sandu scoțind din chimir unul de doi lei, dă fuguța 
măi voinice pănă la Hascal jidanul și să-mi aduci de a- 
colo o litră de rachiu și două ocale de vin. Numai vezi 
de mai pocnește odată ca azi diminiață, c’apoi a 
dracul, cât ești tu de boer mare.

Zeu barbate făcu Ilinca după ce se așeză roată îm
prejurul mesei din prag, ia spune-mi și mie până o 
veni Ghiță cu vinul, ce-o mai hi și vorba D-tale de a- 
dineoare despre dânsul.

Apoi vorbă sănătoasă măi femeie, ce să hie alta i 
M'ai auzit tu vorbid de clacă fă ? Aveai și tu un schin 
în ochi și ți Fam scos. Nu-i mai bine așa întrebă San
du-zâmbid șiret ?

Ci schin în ochi ? Ce grăeștt omule ?
Păi schinu-i chiar Ghiță. Nu vă întreceați și tu și 

Sanda cu melesteul pe spinarea lui, mai dihai decât 
mă silesc eu cu umblăciul în cea pâine albă ?

Alei ! bade Sandule, să poate să grăești așa răutate, 
făcu biate Ilincă cu lacrimile în ochi ? Parcă pe mine 
nu mă doare când dau intr’însul ? Nu-i și el carne 
ruptă din mine ? Doar știu că nu Fam strâns de pe 
marginea drumului. Dar dacă laș lasă de capul lui, 
s’ar ap.ucâ de toate poznele și rni-ar da foc și casei. II 
bat eu cam tărișor câte odată, nu-i vorbă; dar mi-i mai
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bu-

singur, că

scump decât lumina ochiului ; pe care ași da-o cu 
curie, numai să-1 știu fericit și om între oameni !

Apoi chiar așa o să-1 vezi, nu numai să-1 știu ! II ia 
Cc. Costache pe sufletul lui de om bătrân. O să-1 în
vețe carte bună și sănătoasă ; nu cum o învățat băetul 
jâtăriței. O carte care te face să cunoști pe D-zeu, să 
crezi în cele sfinte și adevărate, să-ți iubești neamul și 
să nu dai greș nici odată la munca câmpului. Portul 
o să-i fie a nostru, nu cu surtuc nemțesc care te strân
ge la coate, iar gândirea și vorbirea i-ar fi tot deauna 
cinstite și la fel cu faptele. Apoi, când i-o veni și lui 
vremea, o să se gândească boierii să-1 și însoare, ba 
iar mai da și ceva pământ, scoțându-1 gospodar de frunte 
și priceput.... Ei ce mai zici măi femeie ? !»

«Doamne Sandule zise femeea ramasă pe gânduri! 
Crezi tu c’o hi undeva pe lume o școală care să te în
vețe gospodăria, ca să nu dai greș la pâne ?!

«Este fă, este, o încredință românul ! Este cu bună 
seamă, pe aiurea. Numai noi am ramas ca boul cel be
teag, care stă cu gramada de fân în corlate și nu-1 
poate ajunge ! Chiar așa și noi bre femeie. Ne-o miluit 
D-zeu cu bunătate de pământ precum rar se găsește în 
alte țări; dar ce folos dacă nu știm să-1 muncim cu so
coteală și pricepere ? De murim de foame de pe urma 
brazdei care o tragem, vina e a noastră și nici de cum 
a lui D-zeu care nu ne-trimete ploi la vreme, sau des
tulă căldură. Mi le-a tălmăcit el bine și pe toate, boe- 
rul cel bătrân așa că m'am încredințat eu 
dreaptă îi este vorba».

«Te-o fi îngânat Sandule, făcu Ilinca dând din cap, 
ca să ne ia copilul».

«Ei iacă vorbă de femee, zise țaranul fără mânie ! 
Da de ce să ni-1 iee fă nebuno? ca să facă dintr’însul 
păstramă ori friptură cu sala'ră, cum am văzut că îi 
carau ciocoii lui într'o zi la masă ? Că de copii l’o în- 
vrădnicit D-zeu să vadă două rânduri, iar slugile roesc 
în curtea lui, mai mult de cât avem noi păsări în bă
tătură ! Apoi știi ce nevastă? Vai de casa unde cântă 
găina. De multe ori mai văzut dând greș, acolo unde 
dau cu mintea sănătoasă ? Că dor nu sunt cel filieră
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numai

vânt, să-mi dau cârma din trupul meu și dragostea mea 
de părinte, pe negânditele ! Putea să înșire boerul cât 
de multe o fi vrut, pănă ce nu le-am cumpănit pe toate 
cu mintea și cu inima, nu m’am învoit. Lasămă să fac 
cum știu eu. De va eși strâmb, pe mine să mă bla- . 
stenii!! Tu diseară mai vezi de dânsul, mai curăți-1, 
mai primenește-1 făi și o lăutoare, da cri leșie, nu cu 
melesteul cum ții obiceiul; apoi să ne gătim și noi, că 
mâne când va fi soarele spre chindie, o să mergem cu 
toții la curte ca să-l dăm în primirea boierilor și să 
sărutăm mâna Domniței, pentru că și ea ne-a făcut un 
bine tot așa de mare.

«A ta e voia barbate, zise Ilinca cu supunere. Știu 
că tare mi-i jale adăugă ea oftând! D-zeu și maica Dom
nului să facă ca să iasă bine; dar mi se strânge inima 
și parcă nu prea am semne bune.»

«Apoi mai lasă-le și tu la pustia de semne ! Uite că 
ne vine Conașu cu clondiru în mână și cu plosca de 
gât. Nai răsturnat nimica măi poticnici, întrebă Sandu 
vesel ?»

«Nu tată răspunse copilul gâfâind de alergătură; dar 
m’o ținut jupanul de le-o scris la condică».

«Le-a scris în condică ? de ce ? nu i-ai dat banii ?
«Ba i-am dat pe toți, dar a zis că le scrie 

așa.... ca să le poată ține minte.... pentru el.
«Da pentru el și pentru mine. Ca să ție minte cum 

să mă facă ca să-i plătesc de 2 ori! Fiii! a dracului 
nelegiuit!! Da treacă și asta pe ziua de astăzi, că am 
bucurie ! După ce ne-om sătura de închinat în sana- 
tatea D-lui «Ghiță Noroc» ori «Oală Spartă» cum îi 
mai zice, mai avem să închinăm și în sănătatea Săn- 
ducâi noastre, mireasa viitorului părinte diacon, de la 
biserica cea mare din deal.

«Ei tată și dumneata, zise fata roșindu-se și ștergân- 
du-se pe gură cu podina palmei de la mâna dreapta
apoi cu dosul! Acum mă iei și pe mine în batjocură!?

«Ba e chiar așa strigă Ghiță cu bucurie și grăbin-
du-se la vorbă pentru ca să nu i-o tae cei mari! Am
auzit eu, țațo, când boeru.cel bătrân îi spunea lui Tata

- t .
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A doua zi la vremea hotărâtă, tot neamul lui Dudău, 
primenit ca de sărbătoare, se îndreptă spre curtea bo
ierească.

înainte mergea Iliuca, ținând de mână pe viteazul 
Constantin, un moșneag bătrân, care împlinise tocmai 
la Florii înaintata vârstă de doi anișori; iar la sin pe

ca să te dea după bădica Nicolai, cel cu barba de un 
cot și părul ca la femei. El o să se facă diacon la bi
serica mare ; matale îți dă boerul 3 vaci cu lapte, 6 
juncani și 25 de oi; iar domnița iți face zestre fru
moasă, țață, apoi iți mai dă și ceva gologani. Sic, sic, 
sic, coană Diaconeasă! Că de acum n’o să mă poți bate 
cu melesteul; c’or sună clopotele singure și te-o ști tot 
satul c’ai făcut pacat mare !»

«Hă, hă! răcni Sandu punându-și amândouă palmele 
la urechi, că bine îi mai toacă gurița ca de moară stri
cată ! Și eu credeam c’o ține numai de râșnit mâncare! 
Na că mi-a și luat vorba din gură nu i-ar fi a rău ?

Zău tătuță făcu Sanda rumenă ca bujorul de bucu
rie. Așa să fie oare cum spune el ?

Apoi dă, draga tatei, răspunse el prefăcându-se mâh
nit ! Știu că-ți pare destul de rău, dar vei rabdă și tu, 
că n’ani ce să-ți fac: Dor n’om strică hatârul la atâția 
oameni buni și dctreabă, numai pentru că nu-ți place 
barba și pletele lui Nicolae.

De tătucă, răspunse fata șiret. De mai fi dat după un 
altul, nu știu dacă mi-ar fi părut tot așa de bine ; dar 
fiind că e vorba de Nicolai, nu mă mai pun de pricină. 
Iaca îți intru în voe și-l iau așa cum e el; cu barba lui 
cea frumoasă și cu pletele lui mândre ! Apoi făcându-și 
treabă ca să-și ascundă bucuria: mă duc să pregătesc 
cazanul și albia, să-l spălăm pe Ghiță ; Măndico dute 
fuga și adă vaca, soarele a asfințit de amu și-o intrat 
cireada în sat. Hai mamă, vino și D-ta de îmi dă mână 
de ajutor.

Cu toții se împrăștiară; cei mari pe la treburile lor, 
cei mici pe la joacă. Numai Sandu ramase singur pe 
prispă, odihnindu-se de munca zilei și mulțumid lui 
D-zeu de fericitele întâmplări, ce le întimpinase el astăzi.



Alexandru cel gros, un boț de carne cu ochi, înfășurat 
în o plăpumioară roșie și numărând și el atâtea luni, 
câți ani avea frățiorul său. In urma ei calcă sfioasă 
viitoarea Coană Diaconiasă: cu salbă și mărgele la gât, 
cercei la ureche, cozile aduse pe cap în chip de cu
nună și împestrițate pe alocurea cu flori galbene de 
crăițe și fire de busuioc. Ca și mă-sa ține de mână pe 
mica ei' surioară de 5 ani. Lângă dânsa tatăl ei, care 
o tot cicăleâ cântându-i Doamne miluește ori pe Isaia 
dănțuește, ori întrebând-o de se pricepe la mâncat co
laci și prescuri. In sfârșit, pe flancurile coloanei, zbur
dau împreună prietenul nostru Ghițâ și prietenul lui 
Suru, dulău mare și zburlit, de care se temeau și boxii 
Englezești a lui Conu Grigori Vultureanu.

Lucrurile se petrecură întocmai cum fusesără plănuite 
și din ziua aceea de 24 Iunie o viață nouă începu pen
tru tânărul Ghiță Dudău.

Of! și grele mai fură Doamne aceste începuturi:
Până în ziua de Sf. Alexandru, ziua nașterii lui Conu 

Grigori, bietul Ghiță Dudău, nu putii deprinde nici o 
singură buche, cu toată didactica perfecționată a Du- 
duei Eugeniței, care, pentru a-și ajunge scopul mai de
grabă al vedea învățat, îi arăta toate literile deodată 
spunându-i cum se numește fiecare și pe românește și 
pe franțuzește, și pe graiul unui alt soiu de oameni ce 
se zic : Limba Jiiu/lciă. Buchile știa el să le deosebească 
chipul, așa că chiar le zugrăvea și pe nisip când eră 
sângur în grădină. Pe unele apucase să le zică și pe 
numele lor Românesc ; dar de unde să le grăiască el 
pe franțuzește când nu se pomenise neam de franțuz 
vr’odată’n Vultureni?! Mai rău eră când trebueă să 
cheme buchile în graiul acelui Limbă lint/leză, că îm- 
proșcă din gură, sau pufnea ca motanii la supărare, 
de îi venea Duduei să moară de râs și lui bietul Ghiță 
să plesnească de rușine și de ciudă. Apoi altă pacoste: 
Duduia și cu Coana cea lungă, îi mai arătau și niște 
mâzgâlituri pe hârtie vargată și-l puneau să le cheme 
pe acele : la, sol, si, do, re, ini, ba încă și fa, cum nu
mai tata are voe să-i zică mamei! Spunea Duduea, că 
după ce le-o fi învățat pe tus șapte o să poată și el
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nu 
copil așa de prost, 
l. ’ ’ ’ ’ ' ’

de acolo o 
care nu se 
mejdic.

Apoi ii răsfrânse la dreapta vârful căciulei lui de 
Iarnă, prinzându-1 cu o copcă, împodobind’© și cu pene 
de curcan reținute prin o cocardă triculoră. Mai puse 
să-i croiască și niște opinci după piciorul lui de copil, 
că D-nu Ghiță se răsfăța acum cu ciubote, și iată că 
în ascuns de Boer uniforma de Dorobanț fu desevărșită. 
Dar nici Cuconu Xastase Vechilu nu stătuse cu manile 
in sân. Când erau boerii la masă, ori la plimbare și 
nu-1 puteau vedea, îl luă pe Ghiță după grajd și acolo, 
în ascuns de toți, îi predă primele principii militare : 
lungindu-i gâtul cel mic a fiecărei mâni lipită de șe
zut ca să facă să reiasă pieptul înainte și strigându-i: 
capu sus răcane și talpa la pământ! să scapere scântei 
pe unde calci ! Dar fiind că Ghiță eră cam ușurel și 
dosul grajdului pavat numai cu baligă, Conu Nastasă 
nu zăreă nici o scânteie.

Totuși în dimineața de 30 August, cam pe la orele 
când cu vre-o 8 ani înainte se dăduse primul asalt re
dutei Grivița, micul viteaz se înfățișă înaintea Cuco- 
nului Grigori care se află în salonul cel mare și în- 
cunjurat de întreaga familie, se opri dârz înaintea lui 
și punând arma în prezentare îi strigă : să trăiți dom
nule Locotenent! Vă dorini sanatate ! și îndată începu 
cu glasul lui de copil, a povesti cu pronunțul lui țără
nesc rar și apasat «cum plecase nouă din Vaslui și cu 
Sergentul zece».

cântă ca dumnei la clavir. De învățat le-a învățat el, 
de bine de rău să le spue din gură; dar de cântat tot 
nu putea cântă. Așa că în 2 luni și mai bine de acea
stă învățătură internațională, bietul copil nu se alesese 
de cât cu «Peneș Curcanul» pe care-1 auzise din gura 
Duduei și-1 deprinsese îndată pe tot.

Cum își destănuiă necazul vieții Cucoanei Anicăi Că- 
mărășița, care-1 luase sub înalta ei ocrotire, și îi măr
turisea frica sa nu se sature boerii a hrăni degeaba un 
copil așa de prost, buna femee puse pe vichil care mer
gea des la Iași și fusese chipurile și militar, să-i aducă 

drăguță de pușcă cât Ghiță de mare, cu 
putea omorâ oameni nici întâmplă vr’o pri-



chiar de mai mare vază între ei ;
omului de cum prinde a umblă 

cioare: să nu cinstească de cât pe acela de
teme.

Conu Costache se ținea cu tărie de făgăduința ce 
i-o dăduse lui Sandu și-l privighiă pe Ghiță de aproape- 
In fiecare zi îl chieniâ la dânsul pe ceardac și-l întreba 
de cele jnvațate, tălmăcindu-i cu bunătate pe unde ve-
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Isbânda fu din cele mai strălucite. Conu Grigori și 
Conu Costache îi dărui câte o pereche de boi, dom
nița o vacă Elvețiană cu vițica ei tarcată ; iar Euge- 
nița bomboane care fură mâncate toate, înainte ca să 
fi ajuns la tamazlicul lui Ghiță în bătătura lui Sandu 
Dudău, care nici el nu mai știa pe ce lume se află de 
atâta belșug’ și bunătate.

Această neîndoelnică dovadă de ținere de minte și 
dește ptăciune, ii făcu insă pe boeri să schimbe cu to
tul îndrumarea cam prea cozmopolită și resfirată ce i-o 
dăduse Duduea Eugenița împreună cu Miss Peark, în
vățământului, cel primise până atunci bietul Ghiță cu 
atâta trudă și nefolosință. Așa că chiar de la începutul 
anului școlar și cu foarte puțină împotrivire din partea 
Duduei, care se săturase iute de apostolatul învățămân
tului, Ghiță a nostru intră in școala primară dia Vul- 
tureni, unde sub deosebita îngrijire a domnului învă
țător, se desmetici în curând și ajunse repede a fi cel 
mai silitor, mai deștept și mai bun școlar din toată 
clasa.

Avu el deocamdată și vorbă de pricină cu camarazii 
lui ; zulipsindu-1 pentru că învăță mai bine și se purtă 
mai curat de cât dânșii : cu cizme, ilic de plăeș și pă
lărie vara, iar pe frig cu căciula de Dorobanț, cu co- 
jocel și meșini blăniți, îl făceau linge-talgere, ciocoi 
boeresc și câte altele. Dar, fiind mai bine hrănit, eră 
și mai vânjos ; după ce dădu pe vr’o doi trei tava prin 
târnă ori grapă cu dânșii prin bătătura școlei, slujin- 
du-se de chica lor drept tânpală ; ceilalți îi dădură pace- 
Ba ajunse chiar de mai mare vază între ei ; că asta-i 
meteahna omului de cum prinde a umblă pe pi-

care se
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dea că nu pricepuse copilul, silindu-1 să judece prin el 
însăși și să-și dea bună seamă de tot ce învăță, de tot 
ce auzea și de tot ce vedea. Apoi îi vorbea mult des
pre trecutul neamului ; despre mârirele trecute și su
ferințele îndurate de români ; întrebuințând, pentru a 
i le întipări mai bine în minte, povestiri și anecdote, 
care lăsau în urma lor amintiri neșterse despre mora
vurile, limba, obiceiurile și portul oamenilor de mai de 
mult. Bine înțeles, că mare parte din cele ce i le spu
nea Cc. Costache le împărtășiă camarazilor săi, care-1 
ascultau cu ochii zgâiți, privindu-1 ca pe o altă minune. 
Chiar domnul învățător, fără a se da de gol, află de la 
el niște lucruri pe care nu avusese prilej să le învețe 
din cărțile moderne și autorizate de onorabilul Minis
ter, încât îl luase la o deosebită dragoste ; n’aveâ cu
vinte ca să-l laude în deajuns și să-1 dea de pildă celor
lalți copii.

Las că nici de alde Dudău nu-și uitau de datorie 
față de luminătorul odraslei lor și-i mai trimiteau câte 
o rață, o cloșcă cu pui, vr’un curcan și te miri ce alte 
nimicuri.

Duminica și sărbătorile, bătrânul boer îl luă pe Ghiță 
cu dânsul la Biserică și în ziua aceea îl făcea să pri
ceapă cele ce văzuse și auzise acolo ; tălmăcindu-i ade
văratul înțeles a fiecărui obiect și a fiecărei icoane; 
povestindu-i și răstălmăcindu-i Evanghelia zilei, atât 
cât putea pătrunde într’o minte încă atât de fragedă și 
căutând a-i insuflă credința cea adevărată și sănătoasă, 
ferită de bazinele și eresurile celor întunecați, precum 
și de adăugirile și Împodobirile mincinoase acelora ce 
căută aș face din religia creștină o uneltă de speculă.

Atunci când deschizându-se porțile împărătești Preu- 
tul din Altar spunea «Ușile, ușile cu înțelepciune să 
luăm aminte» Ghiță din mijlocul Bisericei spunea, Cre
zul, rar, lămurit și pătruns de cuvintele ce le rostea. 
Toată credința din inimioara sa de copil se ridica spre 
bolta cerească odată cu tămâia Preutului, ca o mireasmă 
bine mirositoare. Iar mai târziu după ce mai rostea cu 
aceiași evlavie acea rugăciune scurtă, dar care le cu
prindea pe toate și pe care însuși D-zeu întrupat a în-



CAPITOLUL VII

In care Gliiță învață mai multe lucruri bane, 
dar rele și mai multe.

nu erau lipsiți de

7r
vățat'o, se ducea de sărută mâna bătrânului care-1 bine 
cuvântă și-l sărută pe frunte.

In asemenea întocmiri și cu asemenea povâțuitor în
cepu Ghiță Dudătt primii săi pași spre lumină. De ce 
nu ai îngăduit Tu Doamne ca omul de bine care se 
însărcinase să-l povățuiască pe calea adevăratei lumini, 
să ii trăit câțiva ani mai mult ?

Câte nenorociri s’ar fi înlăturat și vinovatul de astă-zi 
ar fi fost poate și el un om de bine, cinstit, vrednic și 
folositor.

Ați văzut până acum iubiți cetitori că norocul atin
sese cu aripele sale casa lui Sandu Dudău, poate unde 
avea omul tocmai pe vârful ei și două cuiburi de co
costârci; apoi și rândunelele chiar îl podidise în anul 
acela de nu rămăsese locșor pe prispă neimpestrițat cu 
de ale dumnealor.

Dar nici boerii de la Vultureni 
binecuvântarea cerească.

Grăile de toamnă și de vară dăduseră frumoasa mij
locie de 7 juni, la falce. Nu e vorbă că sacara, orzu
rile și ovăzurile fuseseră cam slăbuțe ; dar în schimb 
viile făgăduiau peste patru sute de vedre la pogon. Cât 
despre porumb, sau păpușoi cum îi zicem in partea lo
cului, apoi puteai de a binele să întri cu calul într’înșii, 
fără ca de la margine să ți se zărească vârful căciulei: 
câte 7-8 păpuși pe fiecare strujan !

Eră o strălucire care te orbea când te uitai pe câmp!!
Nesfârșitele miriște, întindeau covorul lor cel galbăn 

— auriu cât puteai cuprinde cu ochiul, îmbătându-te cu 
mirosul florilor de câmp scăpate de sub secere și a er- 
burilor otăvite de isnoavă în urma ploilor căzute la timp 
prielnic, fără a fi stingherit nici munca și nici roada. 
Apoi pe alocurea câte 3-4 girezi uriașe pe unde fusese 
câte un lan boeresc și se treerase cu mașinele; ori câte
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una, două mai micuță dar mai bine îngrijite, împrăști
ate la întâmplare, după cum și unde, își făcuse câte un 
Român aria.

De și vremea eră cam târzie, dar tot mai întâlniai 
câte un gospodar mai bicisnic grăbindu-se aș încliea 
gireada și a o fețuî. Ba mai dai și de un norocos, pe 
care D-zeu îl împovorase, cu roadă multă, mai alungând 
în jurul unui par vr’o două trei epe cu mânzi zbur
dalnici care tot ca și mamele lor, înotau până la pept 
în snopii desfăcuți, strivind paele cu copitele. Nevasta, 
fetele și flăcăii toți,— că la asemenea treabă vine Ro
mânul cu toată cinstea,— întorceau mereu cu furcele de 
lemn paeie sfarmate, ori le carau tocmai pe gireadă cu 
ajutorul unui dulap gros legat de o tânjală trasă de 
2 boi și care, de câte ori se încarcă prea tare, scapatâ 
în sus, dând tumba peste cap, în râsul celor mari, fe
tița sau băețelul care se cațaraseră pe dânsul in scop 
de al înțepeni, dar mai mult de plăcere a umblă vara 
cu sania.

Și pretutindene mirosul acel imviorător de pae proas
pete și de flori de câmp îți pătrundea plămânii și su
fletul ; iar întreaga această întindere de o singură gal
benă față; nu eră tăiată, de cât de albul tamazlâcuri- 
lor boerești și ale statului care pășteau în depărtare, 
sau de negrul brazdelor răsturnate de numeroasele plu
guri, pregătind țarina pentru sămănăturele de toamnă.

D'apoi imașurile! dar fânețele cosite și stăvite din 
nou, cu zecimi de stoguri împrăștiate la întâmplare, 
rotunde și bine țuguiate la vârf și peste care trebuia 
să arunci o funie de 12 stânjeni ca să le poți măsură, 
după vorba și datina Românului: peste <:np.

0 sfântă și măreață poezie a câmpiilor noastre! Unde 
tot e mare, larg, întins, strălucitor și îmbalsamat; unde 
ochiul se scaldă în voe prin nemărginit, fără a mai da 
de o pârdalnică de figură geometrică; unde peptul ți 
se umple de balsamul erburilor și al florilor de câmp, 
crescute pe țărna străbunilor; unde tot ți-i cunoscut 
prieten și frate, de la om și până la firicelul de iarbă, 
pentru că totul ca și tine este pornit din aceiași țărnă, 
trăit sub același cer, înviorat de aceleași sloate și văz-
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totulduhuri și totul se naște, trăește și moare, acolo unde 

te-ai născut, trăești și vei muri.
O bine cuvântată țărnă românească ! Numai acela știe 

să te prețuiască și te poate iubi cu adevărat, care s’a 
născut din tine și a trăit multă vreme departe de sâ
nul tău iubit!

Prin lume or fi poate locuri mai frumoase, flori mai 
mirositoare, câmpii mai întinse, păduri virgine și pă
mânturi mai roditoare. Străin însă de sufletul Româ
nului, necunoscute lui și cărora nici el nu le este ni
mica. Pentru adevăratul om, care a mai pastrat in piept 
o inimă curată, care nu și-a dat de scop al vieții, ne
sățioasa și nebuna sete de a soarbe plăcerile și bucu
riile din întreaga lume, dorind tot ce nu are și des- 
prețuind tot ce este a lui, făptura în schimb îi desvă- 
lue neprețuitele sale comori de frumusețe românești ! 
Iar în preajma pârăului șoptitor care îi răcorește satul 
in care s’a născut, pe prispa de sub streșina de stuf și 
pae reținute de lungile praștini, el soarbe plăceri mai 
dulci și mai sănătoase de cât sbuciumatul și înstrăina
tul său frate de sânge, pentru cuvântul că o mare nu 
poate încăpea într'un singur pahar de apă, nici toate 
bucuriile și plăcerile lumei, într'o singură inimă de om !

Astfel cuvântă, gândea și simțiă bătrânul Couu Cos- 
tache Vultureanu, știind să prețuiască fericirea și gata
în tot ceasul, a se înfățișă înaintea vecinicului și drep
tului judecător.

Conu Grigori și Domnița Aglâița, resimțiau și ei a- 
dânc farmecul și poezia țârei lor; dar cu oare care a- 
lean de mâhnire, ca la vederea unui frumos apus de 
soare. Iși dau bună seamă, că lanurile acestea întinse, 
această agricultură primitivă și măreață, nu vor mai 
putea dăinui multă vreme și că sunt poate veniți să a- 
puce alte timpuri. Se întrebau atunci cu jale, dacă pre
facerile care le pricepeau ca de neînlăturat, vor aveă 
acelaș farmec, aceiași dulceață, aceiași poezie ?

Și părintele nostru, își ziceau ei unul altuia, a apu
cat vremuri unde totul eră și mai mare și mai larg și 
mai fermecător de cât ce vedem noi astăzi. întreaga 
economie a țărei era pe atuuce mai mult pastorală, a-
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cu bună seamă își calcă pe urme și se tot

gricultură se făcea puțină așă că poezia locurilor se a- 
semână cu aceea din timpurile Biblice; pe când astăzi, 
agricultura mică și cea mijlocie, tinde a o înlocui pe 
cea mare și Industria se naște. Veșnica lege a propă
șire! nu se poate nici odată opri in mersul ei și ur
mașii noștri, vor găsi și ei poate în România viitoare, 
o altă poezie de aceleaș farmec duios pe care-1 găsim 
acuma, căci totul se schimbă și totul se preface. Fie 
cel puțin ca întru mărirea și strălucirea neamului, și 
noi, iar pe urmă și urmașii, să fim despăgubiți de a- 
celea ce vom pierde, cu acelaș belșug și dărnicie, cu 
care au fost despăgubiți bătrânii; iar ajunși la apusul 
vieții noastre, .să ne vedem neamul mărit și întărit în 
aceiași măsură.

Cât despre Sandu Dudău, deși se strecurase de Jfe- 
litic. ca cel mai mare fiu la mamă văduvă, tot avusese 
niște frați care-și luaseră și ei părticica lor de glorie 

Plevna și de atuncea își iubea Țărișoara lui și 
o hrănea el și mai înainte, 

se pomeni că trec godacii Prutul, 
unde credea că de acum n or

de la ]
mai mult. Iubirea aceasta 
de pildă: când la 77 
ii pârii destul de rău;
să mai plece de pe capul lui. Când insă mai târziu, 
îi văzu că cu bună seamă își calcă pe urme și se tot 
duc de unde au venit, atunci Sandu își făcîi datoria de 
Patriot și.... pe urmele lasate de ultimul cazac pe capra 
podului de la Ungheni, așeză 7 pietre vrăjite, ca vră
jiți și învârtiți să fie ei deacum, cu tot neamul lor Ru
sesc, a nu mai încalcă nici odată pământul țârei. Scu
tit de așa grijă și mai ales de când Conu Costachi îi 
vorbise de cea carte minunată care o sâ-1 învețe pe 
Ghiță a nu da greș nici o dată la munca câmpului, nu 
mai visă omul de cât 12 kile la falce, cum se mai în
tâmplase odată, ziceă lumea, pe vremea răzmiriței celei 
mari din Muntenia. Socotea noaptea, când nu putea 
dormi, cât v’a putea scoate din pământul lui și din a- 
cel care-1 v’a dărui de sigur boerul lui Ghiță după cc-1 
v’a însura. Douăsprezece kile la falcea de grâu! așă o 
să scoatem noi în toți anii, își zicea Românul. Nu ca 
acum numai 7 jum. ori ca anul trecut unde cu toata 
munca și priceperea mea de gospodar, n'am scos nici
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sămânța ! Nu-i mai încăpea inima în piept de bucurie 
și de nădejde ! Nu mai avea decât o singură grijă care 
îi mai întunecă zilele sale cele senine,.... ia cu măriti
șul Sandei !

Boerii se țineau de vorbă; logodna se făcuse chiar 
la curte și știa tot satul; zestrea eră gata; vițișoarele 
fuseseră dăngăluite la coarne cu semnul miresei și după 
alesul ei ca să fie mai cu noroc. Numai incăpăținarea 
Părintelui lîftihie le strică pe toate:

«Nu! că el nu-și dă băetul la trup de femee, decât 
cu șase săptămâni înainte de hirotoniseală! Cică așa 
făcuse și el, și tatăl său, și bunicii; că dor unde cân
tai în obârșia lor, tot de neam colivăresc dădeai.

Apoi și Protopopul, nu știu ce mai căuta și el, de 
tot îl amână, cu toate că eră băetul seminar întreg, ba 
de la Sf. Maria mare la ziua Crucei, ba de la ziua Cru- 
cei la Simedru, și mai mai eră să intrăm de acum în 
postul Crăciunului! Cine știe de nu sar fi trăgănat lu
crurile și până în ziua de astăzi, dacă nu se supară 
Conu Costache Vultureanu. Porunci să-i înșire opt cai 
la căruță și.... drept în curtea Mitropoliei, ca să-i spue 
înalt Prea Sfinției Sale, că dor nu s’o îndură, de ha- 
târu protopopului, să-1 lese fără diacon la Biserică, toc
mai de Sf. Sărbători ale Crăciunului!

Cum l’o fi citit Prea Sfințitul pe bietul Protopop, cu 
ce tâmâe l’o fi afumat, nu v’ași putea spune. Destul că 
abia sosise boerul de la Iași, că alergă și Cuvioșia sa 
în fuga cailor de birjă, pentru ca să-i porunciască Pă
rintelui Eftihie să grăbească nunta, de oare ce hiroto- 
nisirea lui Nicolae se hotărâse pe ziua patronului său 
Sf. Neculai Arhiepiscopul de la Mira Licliiei.

Așa că de atunci, nu mai avii Sandu nici o grijă, 
își căpătuise băetul, piatra și o văzuse scoasă din casă, 
iar de se întâmplă să nu rodească câmpul, se mângâeă 
cu gândul că-și v'a scoate ciuda asta cu vârf și înde
sat, când îi v’a crește flăcăul. ,

Ghiță învăță din ce în ce mai frumos. In ziua de 
Sf. Petru, aducea' de la școală o mulțime de cărți și 
cununi, pe care i le dădea Primarul și Domnul învă
țător, ca mulțumită pentru că învățase bine tot anul.
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Când zic că i Ic dădea primarul și domnul învățător, 
este numai pentru că așa vine vorba. Cheltueala insă, 
o ridică Statul, împreună cu Conu Costache. Domnița 
și Duduia așezau singure, cu mânușițele lor, buruenele 
acele pe capul băetului, in fața întregului sat adunat 
la școală 1

Bietul poticnici, se făcea roș ca sfecla de rușine și 
de bucurie, iar așa gătit, părea că iesă din o porcoae 
de fân cosit din proaspăt ! De ! cică așa îi datina peste 
graniță și a ajuns și la noi acuma, de mare cinste !

In patru ani, eroul nostru nu mai avii ce învăța la 
școala din Vultureni. Se nimerise că tocmai în anul 
acela, Conu Grigori fu ales deputat, singur din toată 
opoziția conservatoare. 11 luă dar și pe Ghiță cu dân
sul la București și-1 internă în cel mai bun liceu din 
capitală. Conu Costache l'ar fi trimes bucuros în Franța 
să urmeze școala de agricultură din Grignon ; dar pen
tru aceasta se cerea încă cel puțin patru clase liceale. 
Apoi așa eră mai bine ; că, de unde să știe Ghiță fran
țuzește ? Așă lucru nu se învăță la școala primară din 
Vultureni, pe când la Liceu, este profesor plătit anume 
numai pentru atâta treabă. In patru ani de învățătură, 
v'a ști limba franceză bine și se v’a puteă înțelege cu 
cei din Franța.

In București i se pârii mai întâi că e pe altă lume! 
Și ăi oameni de acolo sunt parcă de altă nație. Nici 
limba nu mai samănă cu a lui, împestrițată ce eră cu 
o gramadă de vorbe care i se păreau străine și de ne
înțeles. Când încercă să le rostească și el, le punea pe 
dos, spre mai marele haz a tovarășilor, iar de mai scapă 
să zică «o hi» în loc de «o fi», râdeau băeții de se 
prăpădeau! Dacă, amintindu-și din biserica din deal, 
începea să cânte «Primăvara dulci» cum o zicea dască
lul lorgu de la strana dreaptă, în seara de vinerea 
mare, băeții îl făceau țârcovnic, colivar și câte vorbe 
răle toate, cântându-i niște cântece de lume, atât de 
nerușinate, că-i plesneau obrajii bietului copil. Intr’o 
zi, bătu pe un pui dc jidan care-1 făcuse pălimar și guz- 
gan de biserică. Ovreiul în loc să se apere cu pumnii, 
strigă ghivalt și fugi să-l vândă, după datina neamului,
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tocmai la domnul director, care-1 și puse pe Ghiță în
dată la carceră, iar după aceia, îl chemă in cancelarie 
pentru ca să-i facă o sdravănă morală.

Și tâlmaci lui Ghiță, că bietul ovreu eră străin, pe 
el eră în țara lui; că trebue totdeauna să-i fie 

milă de străini, căci poate să-i vie vremea să ajungă 
și el în țară străină și că n’ar fi bucuros să se poarte 
cu el oamenii de acolo, cum s'a purtat el cu nenoro
citul ăla de Moisescu. Că tot omul'are dreptul să creadă 
cum vrea și că nici el, care se știe profesor mai învă
țat decât toți colegii lui, chiar din cei Universitari, 
care și-au capatat catedrele prin influențe politice, nu le 
crede toate ale popilor și nici din ale Evangheliei. Că 
el face binele numai pentru plăcerea de a face bine, 
iar nu, ca alții, de frica Iadului, sau pentru a-și fuma 
ciubucul la loc mai de cinste în gradinele Raiului. Că 
toate acestea sunt miunciuni și scornituri de ale Po
pilor, pentru a scoate oamenilor bani de Liturghie, ori 
de ale celor bogați, pentru a închide ochii prostime! 
și a o înjugă.

Morala eră frumoasă și înaltă. Eu unul sunt încre
dințat că domnul Profesor, care de sigur o fi capatat 
de atuncea și catedra dorită la Universitate, făceă bine, 
cât puteă de mult, numai de plăcerea de a face binele. 
Tot eu însă susțin, că pe ziua aceea domnul Profesor 
a făcut și un rău mare, zdruncinând din temelie o cre
dință și o conștiință, pe care Conu Costache se silise 
s’o ridice și credeă că o ridicase pe temelii trainice și 
sănătoase; iar zdruncinând-o pe dânsa, eminentul pro
fesor, nu o înlocuise cu nimica. Căci cine îi spuneă 
dumisale că acest copil nevinovat și crescut în credin
țele moralei creștine, v’a puteă urmă studiile sale îna
inte și v’a ajunge la acea înaltă concepție, care este 
tocmai concepția superioară a creștinului luminat: de 
a face binele pentru bine, fără gând de răsplată ? Iu
bind pre D-zeu mai presus de toate și pre aproapele 
său ca pe sine însuși, creștinul luminat caută cu sme
renie și cu blândeță să se ferească de cele rele, ne
drepte și mincinoase, așteptând cu nădejde, când sufle
tul lui deslegat de cele pământești se v’a împreuna cu



78

lumina cea deplină, cu binele desăvârșit, de plinul ade
văr și de plină dreptate, care sunt însuși D-zeul cel 
viu, care a fost mai înainte de timpuri și v’a fi vecinie 
și după împlinirea timpurilor. Iși dădea oare seama, a- 
cest apostol a liberii cugetări, că bietul Gliiță, bătân- 
du-și camaradul, nu loviă în străin pentru că acesta ar 
fi fost străin, dar pentru că-i batjocoriâ credința, adică 
chipul lui de a crede și de a gândi, și că prin urmare 
el Ghiță aparase principiul liberii cugetări ? Nu 1 pen
tru că meteahna liberilor cugetători este tocmai de a 
cere libertatea gândirei numai pentru aceia cu dânșii 
de o părere și simțire; adică aceia care urăsc religia 
creștină, fie ei mozaici, mahomedani sau budiști ! Crea
dă lumea fum o vrea, ori nu creadă în nimica, lor nu 
le pasă, numai în religia creștină să nu creadă nimene; 
numai creștinismului să i se ridice dreptul de a crede 
cum vra. De aceea poate îi era atât de milă de bietul 
străin care» îi batjocorise lui Ghiță biserica. Gânditu- 
sa în fine oare, acest Filosof luminat, că stânge în i- 
nima bietului copil până și simțimântul de recunoș
tință pentru binefăcătorii săi ? Când odată, omul este 
dator să facă binele numai pentru bine, apoi din do
uă una, să gândea Ghiță, cu oare care logică : ori dom
nul Profesor are dreptate și Conu Costache, cu tot nea
mul lui, uu-și face decât datoria, dându-mi mijlocul de 
a învăță carte, ori are dreptate biserica care te răsplă
tește în cer. Și atuncea Cc. Costache trebue să-mi fie 
mie recunoscător că-i dau prilejul să-și facă cheful cel 
de pe ceardac și cu ciubucul cel de iasumie, în grădi- 
nele Raiului după ce v’a muri. In amândouă cazurile, 
n'am nici o datorie de recunoștință către dânsul, ci mai 
degrabă el către mine. Ast-fel bietul Director, care cre
zuse să sădească în inima micului său elev sămânța 
grâului celui mai sănătos, mai curat și mai roditor, a- 
runcase numai neghină, care și ea, e atât de roditoare, 
încât înăbușe fără cruțare cele mai bune și frumoase 
semințe.

Apoi se mai întâmplă și alta:
Intr’o zi de sărbătoare, colegii lui Ghiță (că așa se 

numeau între dânșii domnii liceaui, ca să samene mai
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de dimineață a funcționari) colegii lui zic, îl atraseră 
in o cafenea și-l cinstiseră cu bere (un fel de băutură 
galbănă și spumoasă care numai bună Ia gust nu este 
și se plătește cu 45 bani paharul). Ghiță care eră filo- 
tim, plăti și el un rând, clin polul ce il dăduse Cc. 
Grigore la plecare. Dar ce să auză de alți 2 băeți care 
se înghesuiau la ușă și să îndemnau unul pe altul să 
intre «Da haide mă să intrăm și noi, zise unul», nu 
vezi cum îl beau pe prostul ăla de șoldovean ? Dacă-i 
așă de darnic, barim să-1 vârâm și noi în pahar».

Cuvintele acestea îl puseră pe gânduri pe noul coleg.
Vra să zică, acela care-și dă paraua pentru a împăr

tăși cu prietenii lui o bucurie sau o plăcere, este nu
mai un prost care se lasă băut de alții și vârât în pa
har ca braga asta uemțască ?! Atunci culmea deșteptâ- 
ciunei, stă în a bea și petrece pe socoteala prostului ; 
a-1 vâră în pahar și a nu te lasă vârât într'alui! Pof
tim dacă se potrivește cu celea ce mi le spunea Cc. 
Costache ! Și se hotăra Ghiță să treacă în tagma celor 
dcștepți, fără a mai așteptă recunoștință de la cei ce-1 
băuse ră.

De acolo, până a râde de prostia boerilor de la Vul- 
tureni pe care, el și cu tot neamul lui, îl vârâseră în 
farfurii și pahare timp de 4 ani de zile în șir, numai 
eră decât un pas. Pentru ca să fim drepți, trebue să 
mărturisim că Ghiță nu-1 trecu de o camdată; poate 
unde pârdalnica de neghină încolțise abia numai pe 
sub pământ, fără a eși încă la iveală ca să înădușe să
mânța cea bună.

Apoi nici Cc. Costache nu o lasă să facă la rădăcini 
multe în București. De Crăciun, de Paști și mai ales 
de vacanțele cele mari îl chiemau pe Ghiță la Vultu- 
reni, unde conferințele de pe ceardac erau nelipsite, 
așă că sus pomenita neghină, nu prea avea pas să creas
că în voe.

De alt-fel învăță copilul și la liceu tot așă de bine 
cum învățase la sat și toată lumea il luase în nume 
bun. Uniforma pe atunci nefiind obligatorie pentru Lî- 
cieni, Conu Grigori obținu autorizația pentru Ghiță a 
nu-și schimbă portul. Când se primbla pe Calea \ ie-
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răsfăța toc- 
un fiu de ța-

In timpul conferințelor de pe ceardac, ori din odaia 
dumisale, Cc. Costache întrezereâ oare care schimbare 
în felul de a gândi și de a vorbi, a tânărului Ghiță; 
dar și când scapă băetul vr’o boacănă, datorită mai mult 
numeroșilor profesori ai săi de bileard, de cât a celora

toriei cu sucmănelul lui de Pașcani sau iarna cu cojo- 
celul înflorit, se uitau toți Ia dânsul cu drag. Chiar 
profisorii aveau bucurie să arate vre'untii fecior de bani 
gata, îmbrăcat după ultima modă și care se 
mai sus pe ultimile bănci ale clasei, pe 
ran mândru de portul său, mai deștept și mai harnic 
decât el și care în fiecare an îi suflă premiul cel mare 
cu cunună.

Când veneau sărbătorile Crăciunului, tata îl așteptă 
în curtea Gărei cu roaiba înhămată la o săniuță, în care 
mama Ilinca îngrămădise, pentru ca să nu-i degere o- 
dorul, toate cojoacele și lăicerile casei, pănâ și conta- 
șul ei de zile mari în matasă albastră și blană de vul
pe galbenă.

De Paști venea chiar Cc. Anica cămărăsița să-l ia în 
trăsura cu 4 cai, că tot trebuiă să vie la Iași să cum
pere lumânări de ceară albă pentru Biserică și droj
die de Bere pentru cozonaci.

Și patru ani în șir țiuit lupta aceasta ascunsă între 
sămânța cea bună și pustia de neghină. Patru ani în 
șir Ghiță se arătă la Vultureni acelaș băet detreabă, 
bun și bine credincios ; iar la București acelaș bun co
leg, în curent cu toate drăciile, cu toate ideile cele 
înaintate și cu mult mai tare la bileard de cât la grea
că și latină. Dacă vr’un profesor de la cele limbi moarte 
îi făcea vr’o dojană, Ghiță îi răspundeă verde : că el 
nu-i Cuconaș, ci menit să fie plugar, că nu are nevoie 
să vorbească pe grecește sau pe latinește cu de al de 
plăvan sau balan. Aceia porneau a râde și-1 îngăduiau, 
unde îl știau bun elev la celelalte materii. Totuși din 
an în an se simțea oare care scădere în sârguința ce 
o depusese Ghiță la îuceput. Vorba Românului: se cam 
lasase pe tânjală, așă că în anul al IV în loc să ia pre
miul I cu cunună, abia se putii alege cu o mențiune, 
dată și aceia de încurajare.
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cu ce

să-mi umple urechile 
să învețe de Ofițeri ca 
pregătească de Mayhislrat,

de pe catedră, D-lui o punea pe socoteala necugetării 
și nu-și putîi da seamă, cât de adânc eră înrădăcinat 
răul.

lutr’o zi, înainte de ultima plecare a lui Ghiță la 
București, de unde, vai, nu trebuia să se mai în
toarcă la Vultureni, de cât după multă și îndelungată 
vreme, Sandu Dudău cerii să vorbească cu boerul, care 
după ce luase dulcețile de după amează își fuma liniș
tit ciubucul în salonul cel mare, stând de vorbă cu fi
ul său și cu nora. Românul fu primit îndată chiar a- 

' colo.
«Ce este Sandule îl întrebă boerul cu bunătate ?
«Parcă să nu prea hie a ghine, Măria Ta, zise Sandu 

îngândurat ?
«In ce privință ?
«Ia.... cu băetul ista a nostru; că dor de acum îi tot 

atât a Măriei Tale cât și al meu.
«Și cei cu băetul nostru întrebă zâmbind bătrânul ?
«Apoi grăește niște vorbe, care nu pot hi nici pe 

placul meu nici pe al Mărei Tale ! Paremise că am gre
șit amândoi calea, Cucoane. Au apucat’c chiar hăisa 
mult și mă tem c’o să ne pomenim tocmai unde n’am 
vrut, adică chiar la surtuc !

«Ce face? întrebă Cc. Costache ? Ți-a cerut haine 
nemțești ?

«De asta n’ar hi mare lucru, că tot ași găsi 
să i le cumpăr pentru ca să nu-i stric hatârul. Ii vorba 

cu alte pozne și comedii: ba ca 
să ajungă Ghinărari', ba ca să se

, ce o mai fi și asta. Cică a- 
colo ajungi Prifed, președinte de Trebunal ori, aucat de 
cei mari, care câștigă cu sutele de mii de lei. O dă 
dracului de plugărie și-mi spune că pot să-l tai bucă
țele, dar că el nu trece granița, decât pentru a merge 
la Motia-Carol, unde o mai hi și asta, dar tot pe lângă 
Franțuji îmi pare. Cică acolo se joacă la noroc și, ori 
eși lefter de tot, ori bogat tare ! Eu, adăugă Sandu 
scărpinându-se în cap, văzând că-i place tare să joace,

6
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eram cât pe ce să-i cânt din fluer cu melesteul pc cin
stita dumisale spinare. Apoi m'ani gândit ca să viu în- 
tăiu să ți-o spun Măriei Tale, și iată-mă că ani venit.

Hm ! făcu bătrânul boer trăgând în silă din ciubu
cul său de cireș, care era aproape să se stingă. De bine, 
văd și eu că nu-i tocmai bine măi Sandule ; dar nu 
trebue să ne spăriem așa degeaba.... îi încă copil.... ce 
vrâstă are ?... Abic 16 ani!... Apoi la 16 ani, măi băete, 
erai tu cu mintea coaptă ca acu ? Câte paseri le vedeai 
că sboară, credeai că toate se mănâncă liai ?

Apoi de unde știi măi Sandule interveni Cc. Gri- 
gore, că nu-i menit copilului altă soartă de cât a fi 
plugar? Vezi, dragul meu, oamenii se nasc cu însușiri 
și cu porniri deosebite. Unul îi pornit spre negustorie, 
altul spre meșteșug. In meșteșuguri chiar: unul se trage 
la ferărie, altul la lemnărie, și așa mai departe în toate 
ramurile muncei omenești. Unul intră în oaste și vorba 
lui Ghiță, ajunge în fruntea armatei; altul, având darul 
vorbitei, ajunge mare avocat, ori om de stat. Ei bine 
de ar fi fost împiedicați în pornitele lor, Gheneralul 
ar fi eșit un prost ferar, iar cel mai strălucit din frun
tașii noștri politici, ar fi eșit un lemnar și mai prost.

«Așa-i, Măria Voastră, răspunse bietul Sandu încolțit 
din două părți ; da vedeți că D-lui prea le deapănă pe 
toate: acii grăește de ofițărie, amu că vrea să fie avo
cat, amil doftor, amu prifect și dracu mai știe ce! Nu
mai breasla tatei să nu hie ! Ia aceasta apoi o ține 
strună întinsă ! Mă tem că îl trage naravul mai degrabă 
la minciuni și la surtucării și de cât așa, mai bine l’ași 
vedea mort.'... Apoi vorba asta cu Motia-Carol îi grai cu 
minte ori cât de copil ar hi ?!... Ia auzi! să-și aștepte 
el norocul de la o roată, ca acele pe care le învârtesc 
unii hoți de plăcintari pe la iarmaroace pentru a înșelă 
lumea ?!...

Ei vezi tu Sandule zice Cc. Costache mai liniștit. 
Tocmai vorba asta copilărească mă încredințează că răul 
nu e așa de mare precum mi l’am îmchipuit. Ii copil 
în toată puterea cuvântului. Se vede la vrâsta lui cu 
două clase mai mult decât onorabilul domn notar Jâtă- 
rescu; să socoate om mare și nu știe singur pe ce cale
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rile lui sunt cu adevărat în altă parte, atunci, departe 
de al opri, să-l îndrumăm chiar încotro îl trage inima; 
că, după cum ne spunea odinioare Cc. Grigore: decât 
un meșteșugar care nu-și iubește meseria, mai bine uu 
om de frunte, care cel puțin îi folositor țărei sale, dacă 
nu are liniștea, fericirea și neatârnarea de care se bu
cură omul pe ogorul lui.

De Măria Ta, zise Sandu întunecat din nou, să dea 
D-zeu să ni fi fost spaima de geaba; dar mai sunt și 
altele care nu-mi plac la dânsul.

«Și anume care ?
«Ia !... s’o cam înhăitat cu dealde Jâtărescu. Zice, mă 

rog, că-i singurul om în sat cu care poate sta de vor
bă.... că D-l învățător îi școală veche, ruginit rău; pe 
când notarul, de și cu 2 clase gimnaziale, o citit mult 
este.... cum dracu îi zice cam uitat....a! a! suciahstm.

«Socialist îndreptă Cc. Grigore.

să apuce. Socotește că toate duc negreșit la fericire, 
fără ca să-și poată da încă bună seama de toate pie
dicile, primejdiile și amărăciunile, cu care sunt tixite 
toate fără deosebire. Nimic mai rău de cât o jumătate 
de învățătură și vai de omul care rămâne numai cu 
dânsa; pentru că atuncia viața nemiloasă se însăsci- 
nează să-l învețe, biciuindu-1 cu desamăgirile, desnă- 
dejdele, și suferințele cele mai mari. Multă putere, 
multă voință și, mai cu seamă, o mare credință îi v’a 
trebui acelui nenorocit pentru a nu-și curmă zilele, ori 
a nu intră în ocnă ! Să nu ne spăriem deci și să ne 
facem datoria, stăruind prin ori ce mijloace, ca să-și 
urmeze învățământul până la capăt. Atunci îl v’om tri
mite la școala care ț’am vorbit Sandule, și acolo se va 
încredința însuși, că meșteșugul de plugar este cel mai 
mândru, mai plăcut și mal folositor sieși, precum și nea
mului, și este singurul care te face om în adevăratul 
înțeles a cuvântului, neatârnând de cât de munca ta 
cinstită și de voința lui D-zeu.

Amin nu se putii opri a zice Românul auzind că 
tot stărue boerii a trimite copilul la școala cea cu 12 
kile la falce.

Dacă însă ne v’om încredința că pornirile și însuși-
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«A! a! Tocmai așa cum spuneți Măria Voastră!.... 
După cât am putut pricepe, aiștia sunt un fel de oa
meni.... las că-și râd de D-zeu și sfinți,.... dar mai spun 
că nu trebue cununie; că femeile și bărbații să se îm- 
părecheze după plac și întâmplare, ca dobitoacele; 
iar de copii, să îngrijască statul, că de aceia ia bani 
ghinului. Că pământul este a tuturor și a nimărui, că 
unde vezi cu ochii și încapi cu plugul, acolo să tragi 
brazdă mai frumoasă, să pui îndată secerea și să ei cât 
poți.

Ca și pământul, totul e a tuturor și a nimănui, așa 
că tot ce ai crezut până acuma că este dreptul tău, mun
cit cu sudoarea ta, sau a părinților tăi, este lucru dc 
furat. Și bine se mai ține doamne, domnul Jâtărescu, 
de credințele sale ! La Biserică se duce doar de io 
Mai, ca să nu-1 dee D-l Prefect afară ; încolo Liturghia 
o ascultă la crâșma lui Hascal. Pănă acuma o adus in 
sat trei madame de la Iași, una după alta și pe toate 
le-a slugărit biata măsa ca pe niște cucoane mari. Cât 
despre furat, slava D-lui ! Ce vede nu lasă ! Fură de 
ne stânge pe toți!

Ei bine nu-1 lasă cu dânsul zise Cuconița.
Doamne Cuconiță, parcă noi putem să-l păzim ! Ii 

cogeamite namină cât prăjina de lung! Și apoi nu-1 
mai crede chiar în toate pe Jitărescu. Ba chiar il râde 
și uneori i le trântește cam groase în obraz. Da e vorba 
Domniță, sărut mânele, că parcă mi l’au schimbat cu 
totul la București. înainte, tot ce avea pe inimă, ii eră 
și pe buze ; acum îi altfel. La Biserică, se duce el chi
purile, că n’are ce se face de Cc. Costache ; dar văd eu 
că nu mai are credință și pace. Ia cârâe pe bietul cum- 
natăseu diaconul până și în fața lumei și de ii zici 
ceva îți răspunde că toate sânt scornituri de ale Popi
lor ca să capete colaci; numai niște spărietori de vră
bii pentru oamenii cei proști; dar că D-lui ca om învă
țat, v’a face în toată viața sa binele numai de dragul 
binelui și pentru ași mulțămi sufletul; iar nu de frica 
Iadului ori de râvnă să ajungă la loc bun în împără
ția cerului.



CAPITOLUL VIII

Cearta dintre două spițe
eși Sandii Dudău din Salon, domni acolo 

râstâmp de tăcere, curmat numai de intrarea 
care aducea un

După ce 
un râstâmp de tăcere, curmat numai de intrarea lui 
Mihalache camardineru, care aducea un alt ciubuc, pe 
care-1 oferi stăpânului său, îl aprinse și plecă îndată, 
luând cu dânsul și ciubucul cel stâns.

Cc. Costache după ce trase cu putere câte-va fumuri, 
învăluindu-se ca într’un nour, ridică capul și privindu-I 
pe fiul seu Grigore, iată dar, dragii mei bonjuriști, unde 
a-ți adus țara!... Parcă înadins v’ați silit a stârpi din 
inima românului, neprețuitele daruri care l’au ajutat sâ 
se strecoare printre atâtea veacuri de răstriște.... Cură
țenia inimei, aducătoare de cinste și de dragoste, cre
dința.... din care prin dragostea lui către biserică, izvora 
firește și dragostea sa către neam !

Să poate tată, întrebă Grigore jignit, că pentru vor
bele nesăbuite ale unui bâețandru, care și el nu le-a 
zis decât în glumă, să învinovățești o spiță întreagă de 
oameni, care, oricum și oricare le-ar fi greșalele, au 
muncit și jertfit mult pentru țară ? Aduți aminte tată
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Cum se poate Sandule, zise Cc. Costache spăriet de 
tot de astă dată. Așa vorbește ? !

Zeu așa Măria Ta și multe altele la fel.
Bre ! bre ! bre ! ce lume.... ce lume !.... făcîi bătrânul! 

Apoi după ce stătu mai mult pe gânduri ; Sandule, 
zise românului ! Adu-ți băetul la mine. Adu-1 cum îl 
vei întâlni. Nu se poate să fie chiar așa cum spui tu... 
Or fi glume nesărate de școlar nebun, ca să vă superi. 
Vreau să-l aud cu urechile mele !... să mă uit cu gân
dul în inima lui, să vâd ce este acolo ?... Și de o fi vr’o 
otravă, voi căută s'o scot cum oi putea. Auzi ?

Să-ți ajute D-zeu Măria Ta !... deh !... poate c’o hi 
fost și glumă.... dar știu că eu n’am priceput’o că prea 
e lungă.... că-i plin de draci pâcala dracului. Iaca mă 
duc să vi-1 aduc. Vă sărut mânele, zise Sandu eșind 
pe ușă.
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în ce hal am primit’o din manele D-voastră și vezi 
cum o trasmitem urmașilor. Dacă celea ce le făceam 
erau rele și nesăbuite, pentru ce, în loc de a sta la o 
parte pentru a nu vă strică tabieturile, nu v’ați împo
trivit mai energic, arătându-ne greșelele, împedicân- 
du-ne cu cunoștințele și experiența pe care vi Ie dă
duseră vârsta?

Pentru că nu eră în firea și în moravurile celor pu
țini care mai ramaseră de o seamă cu mine—și care 
au plecat cu toții sărmanii ; căci dor numai pe mine 
m’o uitat D-zeu pe pământ-—nu eră zic în firele noa
stre, să ne luptăm cu armele pe care le întrebuințați 
pe atuncea în orbirea faptelor voastre, adică: ocărurile, 
clevetirile, batjocurirea trecutului, pentru care nu v’ați 
sfiit să falșificați și Istoria. Unde și în ce nu a-ți lo
vit ? In D-zeul care v’a făcut, în biserica care v’a scă
pat neamul, în strămoșii care v’au lasat numele lor ne
pătat și, părăsind tronul pe care abia putuseră-ți al 
fauri. Prea pătimași erați, fății mei, pentru niște oa
meni deprinși a-și cinsti obrazul și barbele ! Nu ne în- 
vinuiți dar cu pacat și nu uită, mai cu seamă, că a- 
veam pentru voi mila și dragostea de părinte; că cine 
din noi, te întreb, nu aveă în rândurile noastre vr’un 
ginere, dacă nu chiar un fiu ?!

Vra să zică tată dumneta desaprobi toate câte le-am 
făcut, adică: unirea, Prințul străin, egalitatea înaintea 
legei, desființarea privilegiilor înaltelor stări, luminarea 
prin școli și universități, regenerarea armatei, împro
prietărirea țăranilor clacași, într’un cuvânt toate, toate ?

Te înșeli fătul meu zise boerul liniștit. Le aprob pe 
toate fără măsură, dar dacă este vorba de chipul și 
mijloacele cu care v’ați ajuns scopul, apoi le desaprob 
pe toate. Toate erau bune și drepte ; ba ceva mai mult, 
chiar după firea și trecutul neamului; sălășluiau în con
știința tuturor. Privilegiile de care se bucurau unia, 
sarcinile la care unia erau supuși, fuseseră numai niște 
împilări a acelora mai tari, împotriva celor mai slabi 
și care fusesără luate pildă: mai întăi tocmai de la im
periul Bizantin, iar pe urmă de la poporul slavon, care 
îl încunjură din toate părțile; unele erau împrumutate



mi zic, făcii Grigore Vul- 
• preț și cât mai în grabă,

I
tura francezilor purcede de la cultura latină, precum 
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până și de la turci, dar numai ale noastre românești 
nu erau ! Cu învoirea noastră le-ați desfiiuțat pe toate 
și bine a-ți făcut. A-ți reînviat țara și a-ți înalțat’o 
mult, făcându-i însă niște răui pe care lesne vă eră să 
nu i le faceți ; dar de care, cu greu o vor vindecă ur
mașii

S’or fi făcut multe greșeli 1 
tiveanu, dar trebuia cu ori ce 
să scoatem țara din halul în care se află.

Cu mai puțină patimă, cu mai multă prevedere și 
chibzuință, ar fi eșit ea țara tot atât de curând, dar 
mai sănătoasă, urmă bătrânul. Graba strică treaba. Gre- 
șalele voastre dragul meu au provenit toate numai din 
neîndeajunsa cunoștință a celor mai mulți dintre voi, 
despre țara și neamul pe care vă năzuiați a-1 îndreptă. 
De asta însă suntem și noi vinovați, pentru că nu v’am 
făcut să-l cunoașteți în destul. Parcă mai dăunăzi re
cunoșteai și tu și Aglăița că cu îl cunosc pe țaran, 
mai bine de cât voi. Ei bine.... din lipsă de școli și în 
loc de a vă crește în țară, noi v’am trimes între străini 
și v'ați întors, străini de neam ! Câte le-ați văzut bune 
și frumoase peste graniță, mi le-ați adus aicea cu top
tanul și pe nealesele. De aceia se apropie acuma o ju
mătate de veac, de când tot preschimbați la legi în fie 
care sesiune, și tot schiloade iesă saracile. De asta pâ
nă și limba păsărească pe care o scoruiseră-ți la înce
put, abia se poate spală de noi omul de guițituri stră
ine sub care a-ți coplcșit’o dragă-doamne pentru a o 
latiniza, dar în fapt, numai de lene a vă reînvăță iar 
graiul, pe care îl uitaseră-ți pe acolo. Și tot de asta, 
mintea cea sănătoasă, judecata cea dreaptă și curată a 
Românului începe a se poticni, până ce va ajunge și 
el la toate necugetările și neroziile ale unor nații de 
palavragii, pe care ne-ați scornit’o de soră mai mare.

Cum facil Grigore uluit? Franța? Apoi nu e și ea 
latină ca și noi.

Limba ei da și aceasta cu măsură; ea însă nu. Cul-

cultura latină purcede de la cea Elinească; dar atâta 
tot. Ia spune-mi te rog: Cimbrii, Celții, Francii și Galii,
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un copil pă-

erau Latini ? Apoi Burgunzii, Flamanzii, Normanzii, 
Bretonii și Bașcii îți par tot latini și astăzi ? Latini 
suntem noi, sunt Italienii și Spaniolii, pentru că toți 
suntem urmașii cuceritorilor hunei, pe când Francejii 
sunt numai urmașii cuceriților noștri. Da! cuceriți în 
totdeauna și până mai eri: întăi de către legiunile Che- 
zanilor, apoi tocmai de către acea cultură care le-a 
preschimbat graiul și felul de a gândi; în sfârșit eu- 
ceriții catolicismului Roman, de care nici astăzi nu se 
pot desface. De voiți a reînoda legăturile noastre cu 
adevărata noastră obârșie mai aveți o altă soră care 
vă ține mai de aproape.

Vrei să vorbești de Italia tată? Dar ce eră Italia pe 
atuncea? Noi aveam trebuință de un sprijin și Napo
leon III eră atotputernic.

O recunosc, dar cel puțin acuma, mai slăbiț-o cu 
Franțujii, care l’au dat peste cap pe bietul Napoleon. 
Luații mai bine pe Italieni la dragoste, că îs mai cu 
miez.

Bine tată făcu Grigore zâmbind de această pornire 
glumeață a Bătrânului; da în potriva unirei ce ai de 
zis ? O ! nimic băete nimic !

Unirea și dinastia străină, care ne tae pentru tot
deauna năzuințele nesănătoase și lacome de domnie, 
le-am avut pururea în gând și le doream din suflet, 
pentru binele și liniștea țărei. Că ați izbutit să le hă
răziți pe amândouă neamului, aceasta este o faptă mare, 
pentru care vi se v’a ertă multe pacate ! Cu toate a- 
cestea, urmă bătrânul cu un zâmbet viclean v’aș găsi 
eu nod în papură și cu unirea.

«Cu alegerea capitalei întrebă Aglăița ?
«Da! jertfele nu au fost deopotrivă pentru amândoă 

părțile.
«Cum întrebă Grigore suparat ? Voiai să așezăm ca

pitala noului stat sub tunurile Rușilor.
«Nu! dar nici la două poște de bazbuzucii Sulta

nului.
«Atunci la Focșani făcit Cc. Aglăița.
«Nici acolo. Ascultați; când se naște
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rinții lui îl botează cu gândul c’o să trăiască și că tră
ind, e să crească mare, nu-i așa Aglăițo ?

Ba așai zise ea, dar la ce voiți să ajungeți.
Bărbatul tău și cu ai lui, deși nu prea bisericoși, 

și-au botezat făptuirea cu numele de România. Ce în
semnează acest nume Grigori ? î

' Afirmarea latinității noastre în mijlocul oceanului 
Slav, răspunse el cam cu ifos.

Foarte bine. Puteai adăugă chiar că însemnează is
carea, în mijlocul acestui ocean slavonesc, al unei in
sule latine; iar valurile slave și hunice retrăgându-se 
de pe țărmurile pe care zac înecate alte vlăstare a nea
mului nostru, acele țărmuri vor da insulei forma 
desăvârșită între Tisa, Nistru și Marea Neagră.

0! făcu Aglăița dând din cap cu d — ■ -
oare va fi aceasta și ajunge-vom oare v’odată 
dea cu ochi ?!..

Omul care aruncă sâmburile în pământ, zise bătrâ
nul cu mărăție, nu se gândește de va ajunge să se bu
cure de umbra copacului. O pornit atât de repede și 
cu atâta vlagă în 40 de ani (adică pentru el nici 40 
ceasuri!), în cât nu trebue să te îndoești, dragă Noră, 
că o să-i vezi și roada când vei ajunge în anii mei! 
Dar chestia nu-i acolo: prin poziția geografică a Bucu
reștilor, alegerea ce a-ți făcut’o pentru așezarea scaunu
lui noului regat, pare că arată niște năzuințe cu totul 
altele : ca de pildă reînvierea trecătorului imperiu Ro- 
raâno-Bulgar de tristă amintire, pentru că unirea între 
două neamuri cu obârșii deosebite, va fi tot deauna șu
bredă. Dacă însă năzuințele noastre sunt cele dintâi, 
adică acele firești, unde eră mai firesc să se așeze ca
pitala României decât la Roman, a cărui nume pare 
chiar o prevestire de viitor, dată de către veacurile tre
cute ? Nu se află Romanul tocmai la jumătate de oale 
de Tisa, Nistru și de Mare ? Nu-i oare clădită între 
cele două râuri mai scumpe a Neamului: Șiretul și 
Moldova ?

Un orășel de mâna treia, făcu Grigore dând din u- 
meri, lipsit de ori ce însemnătate comercială!

Pentru că a-ți gășit cu cale, să faceți legătura dru-
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murilor voastre de fer tocmai la Pașcani, în mijlocul 
câmpului și abia la trei poște de vechiul Roman. Ei 
fătul meu ! Americanii aleg un tăpșan pietros și sterp, 
iar după 40 de ani, se pomenește lumea cu un Cihago! 
Dar în sfârșit, îmi dau bună samă de greutățile ce le 
a-ți fi întimpinat. Nu toți Românii sunt gata la jertfe, 
când se poate și alt-fel. Și iată s’a putut, s'a făcut și 
bine s’a făcut 1

Am vrut numai să-ți găsesc nod în papură și iată 
că ți l’am găsit făcu Cc. Costache râzând cu mulțumire. 
Haide ! mai dă-mi din faptele voastre uriașe, să ți le 
dărâm și pe acelea. Am chef de vorbă și ți le voi .da- 
ramă pe toate una după alta. Ține-te băete să te ve
dem 1

Fie Tată zise Grigore cu o prefăcută supunere. Să 
luăm dar partea improprietărirei țăranilor și a îninul- 
țirei armatei, împotriva cărora te-ai ridicat tot deauna.

Te înșeli și cu cea dintâi și cu cealaltă Grigore ! E- 
ram împotriva cheltuelilor care se făceau într’o vreme 
sub Cuza, când se aduceau până și țărușii pentru cor
turi de la Musti Godillot din Paris. Da de când a ve
nit Vodă-Carol, mai auzit Grigore zicând ceva împo
triva oștirei ?

Nu tată, o recunosc, zise Grigore zâmbind ; dar 
împroprietărirea ? Aici îi aici !

Se înțelege făcîi bătrânul cu șiretenie. Am fost în 
totdeaunii împotriva ei, și știi de ce ?... Pentru că îna
inte de a mai împroprietări pe norocoșii de țarani, a-ți 
uitat să ne împroprietăriți pe noi, sărăcii boeri.

Ei asta-i acu făcit Cc. Grigore uluit. Nai fi avut gust 
cumva tată, care pe vremea aceia mai aveai două moșii 
mai mari decât Vultureni, să-ți-se fi măsurat și duini- 
tale un lot, ca lui Sandu Dudău ?

Nu, zise Cc. Costache cu liniște, pentru că nu 
fi primit.

Apoi atunci ?....
Apoi atunci, făcit bătrânul pufnind din ciubuc, so- 

coți tu oare cu bună seamă, că mai eram eu stăpân pe 
Vultureni și pe celelalte două moșii când a-ți venit voi 
cu legea ?... Poate că vr'o doi-trei fruntași de ai voștri,



un caz decât, doar dis- 
nu m’ași fi putut numi 

proprietar deplin al casei căci aș avea pe Eugenița ca 
coproprietară.

Ai înțeles Aglăițo, întrebă bătrânul ?
«încep a prevede lucrurile cum stăteau, zise Dom

nița.
«Ei bine, noi cu moșiile așa stătem; ba și mai prost.
In loc de Eugenița singură, noi avem o sută ori do

uă de coproprietari plodicioși, care nu se sfiau a trânti 
ia copii cu duiumul. Tuturor trebuia să le dăm pământ 
de muncă și să îngrijim de gurile lor în timp de foa
mete; în schimb, cei dreptul, a unei munci pe care, mai 
ales în tinerețele mele, nu aveam cum s’o întrebuințăm 
toată, de oare ce economia țârei stă mai mult în creș
tere de vite, decât în sămănături. Moșiile nu mai aveau 
aproape nici o valoare, pentru cuvântul că nimene nu-șt 
da banul pentru niște pământ a cărui drept de pro
prietate eră nedeslușit, supus scăderei în întinderea lui, 
și mai având sarcina ca, tocmai în anii cei mai răi,
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ca de pildă Mihalache Cogălniceanu, să fi avut vânt de 
asta; dar nici tu, nici ceilalți, habar 11'aveați, precum 
știu bine, că mulți nici azi habar nu au.

Cum tată, făcii Grigore în culmea mirărei ? Nu mai 
erai stăpân pe moșiile dumitale ?

Nici eu și nici un boer de ambele țări ;... hăt tocmai 
de la tractatul de la Balta Liman și, dacă ai căută bine, 
chiar și de mai ’nainte.

Numai înțelegem nimica spuse Cc. Aglăița.
O să înțălegeți îndată. Ia spune-mi Grigore : închi- 

pueștiți că-ți dăruesc eu o casă cu noă odăi dar cu în
tocmirea de a da o odae Eugeniței și câte una de fie
care copil ce va naște ea până la împlinirea a ’/, din 
numărul întreg a odăilor. Ai mai fi tu oare proprietar 
deplin al acelor case ?

Nu de sigur: Aș fi proprietar numai pe trei odăi și 
uzu-fructuar a celorlalte cinci una fiind a Eugeniței.

Prin urmare n’ai puteă nici vinde, nici închiria acea 
casă, decât trecând cumpărătorului sau chiriașului sar- 
cinele la care ai fi supus.

Bine înțeles tată și în nici 
părând Eugenița fără copii,
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stăpânul lui să mai hrănească și atâtea suflete, 
dar putea să le fie mușterii ? Dar tot unul din noi, 
să se așeze băeții, ori să-și înzestreze fetele, când 
le călugăreau.

Ei bine, întrerupse Grigore biruitor, atunci legea v’a 
făcut un bine; căci înproprietărindu-se țaranii, a-ți ra- 
mas cu mai mult de cât o treime de moșie și vi s'a 
rescumparat cu bonuri de ale statului și cele două tre
imi, care eră să le dați. Așă c’ați ramas deplin stăpâni 
pe rest, ceia ce nu erați, chiar după spusele matale.

Așă pare a fi la prima vedere, răspunse Cc. Cos- 
tache ; însă chipul în care s'a întocmit legea, în loc de 
a drege ceva a stricat și mai rău. Dându-i fața unei 
vânzări silite, a-ți învrăjbit pe proprietari în potriva 
țăranilor, căci te încredințez Grigore, că cea ' 
parte dintr’înșii să socoteau cu bună seamă deplin 
stăpâni, nu numai pe pământ, dar și pe țaranii de pe 
moșii, de care se deprinseseră a-i numi «țaranii mei» 
și se simțeau dar jigniți, înjosiți chiar, de a fi siliți 
prin lege să vândă cu sila ceea ce i-ar fi dăruit poate 
de bună voe pentru îndestularea mândrielor boerești și 
ca să se știe în viitor deplini stăpâni pe cât le-ar fi 
ramas. Dacă în loc de a ne batjocori în cameră, în jur
nale și în cărți, s’ar fi îndreptat ocârmuirea către doi trei, 
din cei mai cu vază dintre noi, mai înțelepți și mai 
iubitori de neam, rugându-i să ajute la un lucru drept, 
folositor, și țăranilor, și proprietarilor, cerându-le a lu
mină și a convinge pe ceilalți, îți dau capul meu che
zășie, că toți pănă la unul, s’ar fi învoit cu țaranii lor 
dându-le de buna lor voe, cu mult mai mult decât le- 
ați dat voi, fără nici un fel de angara, nici bonuri. Pe 
urmă ar fi venit și o lege care să întărească după obi
ceiul neamului pe fiecare pe proprietatea lui, desfiin
țând toate drepturile de mai înainte care n’ar fi fost 
înfățișate pănă la un anumit soroc. Și ce lesne ar fi 
fost pe atuncea ! Moșiile erau mari, noi proprietarii ne 
cunoșteam unii pe alții. Tot trebuia să se împărțească 
loturile țăranilor, am fi plătit și noi pentru hotărnicia 
moșiilor și în chipul acesta am fi avut un cadastru, 
care ne lipsește până și în ziua de astăzi,
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Și oare dumneata tată, zise Grigore îngândurat, crezi 
că s’ar fi putut ajunge la una ca asta?

O cred cu temeiu; pentru că-mi cunosc 
ce jertfe e în stare să facă, când i se t 
dreapta judecată ! Ast-fel s’ar fi așezat pentru vecie în 
loc de a se sdruncină, dreptul sfânt de proprietate, te
melia și chezășia de dăinuire a unui neam; iar socia
lismul, născut în țări cu alte obiceiuri și alte întocmiri 
de cât ale noastre, n’ar fi avut pas să ne calce hota
rele !... Dar n’ați voit-o, urmă bătrânul aprinzindu-se. 
Xe-ați adus în geamandanurile voastre toate vrăjbile 
pătimașe din alte țări, toate urâle dintre clasele de a- 
colo care se deosebesc între dânsele prin sânge și prin 
vechime, tocmai aicea, la noi, în mijlocul unui popor 
de un singur neam! Unia pretinzându-vă de sânge al
bastru și căutându-vă obârșiile în afară de neam; alții 
jucându-vă de a r volu'jonarii fără baricade; de a socia
liștii în țara noastră, unde jumătate din pământ stă 
încă nelucrat, iar industria este încă în fașă; de a co- 
niopolifii, când încă nu v'ați reîntregit neamul! Ați des
ființat clasele sociale, cum le ziceți voi; dar ați sădit 
ura dintre clase; acolo unde nu se pomenea, cu toate 
privilegiile noastre boerești, fără a vă da seama, nici 
unii, nici alții, că la toți vă sânt, din antavism, dege
tele bătăturile de coarnele plugului! Cu ce ne-am ales 
și de ce sau folosit țarauii cu legea voastră ? Odată 
ce ne-ați luat sau răscumpărat, cum poftiți că tot la 
asta vine, o parte de pământ, cine ne chezăsluește pe 
noi sau pe acei ce ar vrea să ni-1 cumpere, că nu ne-1 
veți răscumpără sau luă mai pe urmă pe tot ? Atunci 
ce fel de proprietari suntem noi ? Odată că țaranul nu 
poate vinde sau înstrăina părticica lui de pământ, de 
cât numai unui alt țaran, ce preț mai are acest pământ, 
această marfa neconcurată de nimeni ? Atunci ce fel 
de proprietar mai e și el ? Iar țaranii neputând nici 
cumpără nici vinde, când se vor fi îmulțit pentru tăria 
neamului, știți ce vă vor zice ? Dați-ne pământ că vă 
ardem! Dați-ne pământ că vă ucidem! Daca ați luat 
odată pământ de la boeri, se vede ca aveați dreptul să 
faceți aceasta! Mai faceți dar ceea ce-ați făcut! Ideile
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liberale ale «bonjuriștilor» au sădit ura dintre clase ? 
Doamne ferește ! La proprietd c’est voi» a zis un ves
tit socialist francez. Ei bine voi ia-ți luat vorba din 
gură, pentru a o sădi ca o buruiană otrăvitoare, în i- 
nima omului celui mai cinstit și mai cu minte din lu
me,... în inima țăranului Român ? Iată ce a văzut odată, 
iată ce aude ziluic, când interesele noastre de partid 
vă cobor până la dânsul, iată cum o să judece mâine. 
Și să nu-1 învinuiți, că morala este a voastră.

Nu tată izbucni Grigori sculându-se de pe scaun! 
Ne judeci cu patimă și ești nedrept cu noi! Am scos 
pe țarani din iobăgie, pentru a-1 face om dintr’un biet 
întuuecat ce eră, dându-i școli unde să se lumineze! 
lam dat pământ pentru ca să prindă dragoste de dân
sul și să aibă pentru ce-și varsă sângele și muri apă
rând tot odată moșiile noastre întinse. Când a trecut 
el Dunărea, i s’a făgăduit pământ și în urmă nu i s'a 
dat. Acesta este un rău, care poate avea urmări răle în 
viitor. Pentru ogorul lui și pentru această făgăduință, 
nu pentru moșiile voastre s’a bătut el ca D-
fi fost numai pentru atâta, sau 
luă câmpii și ne făcea de râs.

Află necugetatule, izbucni la rândul său falnicul și 
mândrul bătrân râdicându-se măreț în picioare, află dacă 
n’o știai pănă acum: că Românul își varsă sângele și-și 
jertfește viața.... nu le vinde însă nici odată ! înjosești 
pe bieții Eroi, îți batjocorești și-ți selbezești strălucirea 
epoletă pe care ai câștigat’o atât de mândru apărân- 
du-ți neamul, limba și părinții; iar nici cum pacostea 
aceasta de Vultureni, cu cele 4000 de fălci din care se 
alcătuește! Așa și el! Ce crezi tu oare ? Unde-ți mai 
este frumoasa credință în egalitate dacă tăgăduești ță
ranului cinstea de a simți ca tine și dreptul de a-și 
iubi neamul, poate mai mult ca tine? Pentru cuvântul 
oare că te chemi Vultureanul ori că ți-ai capatat un 
pergament scris pe piele de magar, care te hirotoni
sește om învățat?! Voinicii Curcani de la Grivița sau 
avântat ca șoimii în fața primejdiei, zici tu, pentru o- 
gorul lor și făgăduințele noastre!! Câte prăjini înă rog 
a-ți prețeluit dramul de sânge de Erou ?! Câte fălci la
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tăgăduești și asta, zise Grigore nedjt-

ocaua dreaptă ? S'o făcut, o știu, o asemenea făgădu
ință iar acela care a făcut’o, eră îndreptățit la asta ; 
căci numai el, din câți erau și din câți erați, avea sin
gur încredere în soklații pc care îi comandă. Nu avea 
însă nici o dovadă despre aceasta. Căci vai ! veacuri 
trecuseră de când steagurile țărei, nu m’ai fâlfâiseră 
în fața dușmanului. Datoria voastră însă D-lpr Ofițeri 
eră să vă luminați oamenii și să vă înălțați acolo unde 
se rădicase vitejia lor. Ați făcut’o și asta: o știu și do
vadă că ați făcut’o este că aș fi făcut pănă la moarte, 
dacă murdara și pătimașa politică a partidelor noastre, 
nu s’ar fi slujit și de dânșii injosindu-le și pătându-le 
trecutul, pentru ai face coadă de topor; că ce a, mai 
ramas sfânt și nepângărit de patimile politi-eianilor ? !

Apoi liniștindu-se se așeză iar pe divan, pe când Ce. 
Grigore își reluă locul. Vezi, adăugă Cc. Costache, tu 
ai trecut Dunărea și ai făcut rezbelul, pe când eu n’am 
fost militar, bătrânețile reținându’-mă aicea trântit pe 
saltea. Tot eu însă îți voi spune de ce s’o bătut Ro
mânul nostru așa de strălucit: de frig, de foame și pen
tru ca să se aleagă mai iute la un fel cu dânsul 1 Oti 
să moară, că atunci scapă de toate belelele, ori să se 
întoarcă acasă unde-i mai cald și mai liniște. De gloanțe 
și de moarte nu se temea pentru că așa e firea lui din 
obârșie. Dar pot să-ți mai proocesc ceva și pentru vi- 
tor: Cu cât arta militară v’a propăși, cu cât desăvăr- 
șindu-se v’a cere de la soldat mai multă deștăptăciune 
și spirit de inițiativă, cu atâta soldatul Român v’a eși 
mai de frunte, pentru cuvântul că tocmai aceste două 
însușiri le are țaranul nostru, mai mult ca oricare al
tul. Este destul să-l vezi la drum, sau la nevoe; cum 
își caută vita, sau își trage carul în mijlocul câmpului, 
pentru ca să te încredințezi de asta; pe când țarauul 
din apus aleargă după Veterinar, lemnar sau ferar, lă- 
sându-și carul în drum.... Hm! urmă bătrânul boer puf
nind din ciubuc și scoțând la rotocoale! Te lăudaia- 
dineoare că a-ți dat țăranilor pământ și le-ați făcut și 
școli. Nu-i așă?

Ce poate o 1 
merit? ...
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Ba nu; dar dându-le pământ l-ați învațat cum să-l 
lucreze ? că deh ! îi meșteșug și asta; un meșteșug care 
are rostul și propășirile lui. Ce eră bun acum 50 de 
ani, când spărgeai la țelină pe unde voiai, nu mai merge 
astăzi, când vlaga începe a i se sărăci. Ce învățați pe 
țarani în școalele voastre ? Literatura ?

Ia să vorbim pe șleah fără a ne trage spuză pe tur
tă. V'a trebuit funcționari ca să vă aratați la fel cu ți- 
țaca voastră cea pe la Paris. Ați împănat atunci fabri- 
cele voastre de slujbași, luând aproape din leagăn, bu
nătate de plugar, pentru ca să umpleți cu dânșii can
celariile voastre goale. Măsura a-ți botezat’o: învăță
mântul gratuit și obligator. In orașe iar fabrice de func
ționari cu grade tot mai înalte: școala primară urbană, 
Gimnaziu, Liceu și în sfârșit și două Universități; pen
tru ca să vă croiască la funcționari din ce în ce mai 
buni, din ce în ce mai cu carte. Când cei din Liceu au 
eșit Bacalaureați și v’au cerut pane, tot mai erau locuri 
în cănțeleriile prefecturilor, pe la Vamă, pe la Regie 
și pe la sate ca Notari. Tot o mai mers, de-a șchioapa, 
dar a mers. Ce o să vă faceți când or eși cu sutele, 
Universitarii ? Licențiații ? Pe Bacalaureați îi veți tri- 
mete în locul absolvenților de școală primară; iar pe 
aceștia îmbătrâniți și obișnuiți cu surtucul, iar cucoa
nelor D-lor cu rochii și pălării ă la mode, îi veți tri- 
mete la plugul pe care nu-1 mai au !

Și ce putem noi face alta, spuse Grigore ? Mai întăi 
ne trebuiau oameni care, de bine de rău, să aplice no
ile întocmiri pe care le dăm țărei. Luând dintre fii 
țăranilor și cât mai tineri; credeam că vor fi mai des
toinici și mai cinstiți decât bătrânii învechiți în relele 
Regualamentului Organic. Apoi trebuia să facem școli 
superioarfe ' și cât mai bune pentru ca să putem găsi 
pentru copii noștri ceea ce noi ne dusesem să căutăm 
în Străinătate. Bine înțeles că pe cât aceste școli pro
duceau oameni mai destoinici și mai luminați, ei tre
buiau să înlocuiescă pe cei dintâi. Nu puteai pune pe 
un Bacalauriat sub ordinele unuia cu patru clase pri
mare, sau chiar și mai puțin, precum nu vei putea pune 
un Licențiat, sau un Doctor, sub ordinile unui Bacalauriat.
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Și pentru ce mă rog, întrebă Cc. Costache ? Socoți 

tu oare că Diploma îți dă și experiență și că munca 
și silința depusă pe băncile școlei, îți va înlocui ceea 
ce te învață viața în un răstimp de zece ani de slujbă? 
Vai de omul care rămâne numai cu învățătura primită 
în școală; fie el chiar și Doctor- în ori ce ramură ! Și 
apoi ce vrei oare să devie nenorociți! aceia pe care 
i-ați silit să-și părăsească teapa și-i veți aruncă pe dru
muri când nu vă vor fi de trebuință ?

Au drepturile lor câștigate și societatea lor care în
grijește de dânșii.

Dar cu cei care n’au dreptul la pensie ori 
înscris în Societatea Funcționarilor ce le faci ?

Aceia să-și ispășească neprevederea și să se 
de alte treburi. Nu numai de cât să trăiască pe spina
rea budgetului.

Daa! ai dreptate ! N’au decât să se facă agenți tul
burători de liniște, în slujba tuturor opozițiilor ; ori să 
umple pușcăriile și ocnele, după ce au slujit țara și li 
s’au reținut și din leafă pentru pensia.... altora! Fru
moasă morală. Dar.acum când nu se mai poate căpătă 
slujbă cu patru clase primare, cu ce se aleg acei pe 
care le absolvă la vârsta de 12 sau cel mult 14 ani? 
Pănă cresc mari uită pănă și buchile, eșind.... analfa- 
beți cu diplomă ! Socoți tu Grigore, că dacă aș fi avut 
la îndămână niște școli practice de agricultură, m’ași 
fi gândit a-1 trimite pe băetul lui Dudău tocmai în 
Franța la școala din Grignon ?

Ei bine și D-ta Tată, făcii Grigore plictisit, prea le vrai 
pe toate odată ! Se vor face și asemenea școli cu tim
pul. Apoi nici n’avem jumătate din școlile primare de 
care avem nevoe. Nu se poate face într’o zi totul.

Da lungă vă mai este ziua, făcii bătrânul ! Parcă la 
Iarnă să împlinesc tocmai 40 de anișori de când s’o 
suit Cuza pe tron; și numai cu diurnele parlamentului 
și recompensele naționale ce le-ați papat de atuncea, 
s’ar fi putut înjghebă cam vr’o trei sute de asemenea 
școli de Agricultură ! Las că vă țin eu socoteală cu 
răbușul, n’ai grijă! In locul a trei patru din școlile

7
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voastre primare și bune de nimica, de cât a scoate pe 
Român din teapa lui, mai bine a-ți fi făcut o școală prac
tică de Agricultură cu locul ei și grădină, ea ar fi fost 
tot deauna plină ; iar băeții eșiți de acolo ar fi învățat 
pe părinți și pe consătenii lor a nu muri de foame pe 
brazdă, sbierând că nu le ajunge pământul când uu 
știu să-1 lucreze nici pe acela care-1 au ! Iar dacă la 
2-3 școli de agricultură a-ți mai fi rânduit și una ele
mentară de meseriile trebuincioase la sate, n'arn fi vă
zut la noi: nici ferari țigani, nici butnari, nici tâmplar, 
jidan. In asemenea întocmiri țaranul și-ar fi iubit și cin
stit plugul și numai acei cu adevărate daruri ar fi nă
zuit mai sus. Aceasta v’ar fi scutit de a întrebuința fel 
de fel de chichițe înjositoare, cu taxe și uniforme, pen
tru a se face cu neputință pătrunderea în școlile mai 
înalte, ceea ce după mine este o crimă.

Lumină și libertate D-le Bonjurist'. Lumină pentru 
toți și de o potrivă! Eu boerul ruginit și retrograd, 
cum ne făceați cinste a ne numi odată, eu strigoiul, 
sânt acela care v’o strig aceasta! Nu vă temeți de lu
mină, lăsați-o să pătrundă în voe .în coliba țăranului; 
pentru ca razele ei jucându-se pe ferul lucitor al plu
gului să-1 încălzască ca să încolțească mai bine sămânța 
sub brazdă!

Ați copleșit cu raze învălișul casei neamului ; dar ce 
mi-i bun dacă îi lasați temelia să putrezească de mu
cegaiul neștiinței. Luați pildă de la soare: razele sale 
orbesc pe năsăbuitul care îndrăznește a-1 privi in față, 
dar căldura lui pătrunde departe în adâncimile pămân
tului ! Dacă sunt gata să cheltuesc ori cât, pentru a 
trimete pe Ghiță la o școală de agricultură, nu o fac 
nici de mutra lui, nici de hatârul lui Sandu, dar pen
tru ca să fac în mic, ceia ce erați datori să faceți în 
mare, să-1 dau de pildă consătenilor săi. Dar iată-1 in 
sfârșit că vine și D-lui. Și în adevăr Ghiță să ivi în 
pragul ușei.
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Fanaragii!

CAPITOLUL IX. •
Fățărnicia unui copil

a urmă mai departe, vă voi rugă, iubiți

ochii bolohăniți și cu muste- 
i?! Da ’mneta de unde știi că 

fanaragii ? Erai pe 
pumnul în masă ? 
cu ifos! Am ceti

t-o și eu asta: Boerii noștrii sunt Români numai cu 
numele, dar s’au corcit cu Fatiariolii. Și apoi zile pe 
nume măi prostule: Fanarioți nu Fanaragii!

înainte de
cetitori să mă îngăduiți a vă povesti, căror împrejurări 

l se putea înfățișă fără 
său, cu fața liniștită a 

răspunsurile cele mai mește-

datoră tânărul nostru Licean, că 
teamă înaintea bine făcătorului 
nevinovăției și cu toate i" 
șugite, ticluite gata din’nainte.

Bietul Sandu, cum eși de la curte, dădu fuga mai în
tâi acasă, dar iiu-1 găsi pe băet acolo. 11 caută pe la 
Jâtărescu și tot degeaba. Nu eră nici acolo. Cât pe ce 
deacum să urce iar dealul pentru ca să vadă de n’o fi 
cumva la părintele Diacon care îi eră Cumnat... Tre
când însă pe lângă cârciuma lui Hascal, îi veni în gând 
să se uite prin geam și de astă dată o nimeri tocmai 
bine.

Tânărul Ghiță, ședeă pe o laviță, cu coatele spriji
nite pe o masă murdară, plină de zeamă și sămânță de 
harbuz, coji de ceapă și sfărămături de mămăligă rece, 
sorbind din când în când dintr’un pahar cu vin profir. 
Dumnealui întărea și cu vorba și prin mișcarea capu
lui, cuvântarea pe care o ținea domnu notar Jitărescu 
la trei bețivi de frunte, cărora se sileă să le tălmă
cească cum boerii au furat pământurile de la țarani, 
cum au fost în totdeauna vrăjmașii Romanilor și că 
nici pot să fie altfel, pentru că toți până la unu s’au 
corcit cu fanarioții și deci s’au făcut neam dușman ță
ranilor.

Hă hă ! apoi dacă-i vorba de dușmănie, s’or fi făcut 
poate și ei de neam surtucăresc, hai domnule Notar, 
întrebă râzând cel mai treaz dintre auditori, o namilă 
de om cu părul roșu, cu , 
țcle ude de rachiu anison 
mamele lor s’au dat în dragoste cu 
acolo hai adăugă bețivul lovind cu

0 știe din carte interveni Ghiță
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Da ce-mi pasă mie ?! Fanariot sau fanaragiu, treaba 
primăriei, că numai ea are fanar la poartă! Da tu măi 
mucosule ce ai să prostești lumea începu bețivul gata 
de batae ? Nu cumva ț’o fi poroncit tată-tău surtuc la 
Iași ? Ori unde ții isonul cu colivarii la Biserică ? Ian 
ascultă băețele: ce-o fi făcut mama boerului cu fanarul 
primăriei, n’am eu treabă și pace. Dar cât despre vorba 
cu furatul pământului asta-i minciună goală bre! Și 
dacă cărțile voastre spun așa lucruri, apoi le dau dra
cului pe toate; nu știu ce-o fi făcut cu alții; dar mie 
știu că nu mi-o furat nimica, auzi tir ? Eu lor.... nu zic 
ba. Că deși sunt om cu meșteșug. Am fost cinci ani 
la școala cea mare din Păcurari la Iași. Ii zice lumea 
Piniticiar. Abia o trecut anul de când am scapat de a- 
colo. Auzi măi Toadere zise bețivul lovind cu palma 
peste ceafă pe tovarășul său din dreapta, care sforăeă 
cu capul pe masă? Mă măă! n’atlzi?! Cică ne-o furat 
boerul pământ. Parcă nu-1 am tot, acela care mi l’o la- 
sat tata, D-zeu să-l erte adăugă el duios și gata să 
plângă ? Numai că nu sunt prost ca dânsul să-l mun
cesc. In fiecare an îl bag tot în sticla cu rachiu și în- 
tr’o săptămână două l’am lucrat tot și i-am și dat roa- 
da pe gât! Hă hăi ! cine-i harnic și voinic ca mine ? 
Apoi mă mai încurc cu câte vre-o rablă de telegar bo- 
eresc, ori duc niște boi de furat peste Prut fără pan- 
șaport, așa că nu duc nici odată lipsă de nimic ; ba chiar 
când mă ghibuește Suprifectu ori poliția, luai-ar dracii 
pe toți, nici atunci nu duc lipsă; căci după ce ne sa
turăm cu toții de la batae, adică ei cu datul și eu cu 
primitul, tot la Păcurari ajung, unde Statul, sireacii, ne 
îngrijește și cu mâncărică și cu căldură bună, iar to
varășii mei învață o mulțime de lucruri bune ; că deli! 
ori cât de meșteșugit să fii, tot nu le poți cunoaște pe 
toate. Iaca așa măi piciule ! Scrie-o și pe asta la carte 
dacă vrei! Așa trăesc oamenii harnici ca mine, nu cum 
trăești tu măi trântorule pe scliinarea boerului ; și a- 
poi mai ai obraz să-l faci corcitură de fanaragiu ! Ptiu. 
Nu ți-i rușine ? !

Măi Ghițâ măi, strigă Sandu din pragul ușei nude
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te lepezi de gân-

a lene și

se spuneați acolo ! Ia hai că te

eu dragul tatei, n’ai mai hi! răs- 
Că pe semne eu eram nebun să te 

să-ți faci de cap pănă la urmă ? Ori te faci 
1 *— • V 1 • _ _ . _ ___ _  - 2. I « A 4- A • z"»«

încremenise auzind câte 
chiamă boerul.

Pe mine tată, întrebă Ghiță ? Sculându-se 
, eșind în tindă ?

Da haide măi și nu mai întrebă zise Românul supă
rat și îmbrânciudu-1 afară! Of! Iar mi te-ai înhăitat cu 
pleava asta de notar, lua-l’ar toți dracii din fundul Ia
dului ! Frumos ! Tare frumos !!! Tu copil cu carte, fecior 
de om gospodar, cinstit, să stai la cârciumă cu bețivii!... 
o să ajungi rău măi băete !... Tocmai la școala din Pă
curari, vorba lui Neculai Bețivul.

Ei parcă am băut ceva ? Abia intrasem.
Taci! Nu mai îndrugă minciuni ! Nu te-am văzut eu 

pe fereastră ? Parcă n’am auzit ce frumos te mai citeă 
bețivul ? îmi plesnea obrazul de rușinea ta, unde după 
altele, avea și dreptate bată-1 să-1 bată. De te mai și 
băteă încalțe : că bine mai făceă ! Zeu de nu laș fi 
cinstit și eu cu rachiu de mulțumire ! Acuma să te duci 
cu fuga la curte ; auzi tu măi stricatule ? O să vezi tu 
cc-ai să pățești acolo ? A tău ii dracul de acuma. O a- 
flat el Cc. Costache în ce ape te adăpi șarlatanule ! 
Cum necinstești Sf. Biserică și cum te lepezi de gân
dul cel cinstit de a te face plugar.

Vai de mine tată ! Dar cine i Ie-a spus, întrebă spe
riat băetul.

Cine ? Apoi chiar 
punse Românul, 
las în voe : 
om de treabă, ori să pleci acuma peste hotare. Că nici 
eu, nici Cc. Costache, nu mai voim să știm de seama 
ta!... Mie, nu-mi trebue surtucar netrebnic în bătătură 
și nici măte-i că dor ne-am sfătuit împreună.

Ce tot spui tată de surtucar și de Biserică ? D-ta te 
uiți la gura mea de copil care-și face de petricanie ca 
să mai treacă vremea ? rău ai făcut zău că i-ai înpuiat 
urechile bătrânului boer cu asemenea vorbe; că eu 
nu-s așa băiat cum crez D-ta. Nu mă ascultați ce vor
besc în glumă. Eu voi cu tot dinadinsul să mă fac ța- 
ran cinstit ca D-ta și să ai bucurie de mine ; iar nu 
Să ajung uu surtucar șmecher, care să te dea de ru-
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șine. Nu,

atu

ne-

ce nu scoase din gura lui 
Cc. Costache și aceasta a-

, nu trebuia să te uiți la vorbele melc de ne
bun, dar la inima mea care te iubește. Trebuia să mă 
iai cu binișorul, cu dragostea și ai fi văzut atuncea că 
toate nu erau de cât niște glume.

Să dea D-zeu să mă hi înșelat măi băetc ; dar acu
ma dute și te descarcă cu boerul. Asta să-ți hie chiar 
pedeapsa pentru că ne-ai înșelat. Dute nu te teme. 
Boeru-i drept și mai subțire de cât mine. Pe dânsul 
n’ai să-l poți legă de gard. Dacă te-o ertâ, ertat să fii 
și de mine.

Ghiță însă nu plecă până 
tată-seu tot ce vorbise cu 
proape cuvânt cu cuvânt.

Atunci numai, plecă spre curte, făcându-și bine pe 
drum planul cu ce minciuni va putea înșelă mai bine 
pe bătrânul Vultureanu, care de alt-fel, cum zisese 
Sandu, nu eră tocmai ușor de legat la gard. Of de s'ar 
vedea trecut de hopul acesta se gândii el, că până la 
anul va găsi altă șmecherie ca să-1 puie în cofă pe 
moșneag. Prea o fost sincer și el ! Proști ei, dar prost 
și eu! La anul când voi veni, am să umblu tot cu cru
cea în sân și cu dracul în gând. De o cam dată să 
vedem dacă voiu putea să-1 traduc pe bătrân să mă pue 
în gazdă la mama lui Popescu, după cum o ticluiseni 
cu el la București, ca să scap de internat. Scrisoarea 
lui o am la mine în chimir. Azi dimineață nici nu mă 
mai îndoiam de izbândă; dar acum cu prostia făcută 
de tata, o să meargă mai greu. Ha! ha! ha ! râsă fă
țarnicul băiat. Nostim ar fi dacă ași nimerio și pe a- 
sta! Colac peste pupăză! Și redevenind serios intră iu 
salon și se duse să sărute mâna Domniței.

«Ia vino încoace june Bucureștean, zise bătrânul Boer 
luându-1 de o cam dată pe Ghiță în batjocură. Ce 
auzit? Vrei să te lași de coarnele plugului și să te 
înscrii în reghimentul ghenerarilor ?

«Eu? Măria Voastră, întrebă șiretul, cu o mutră 
vinovată de parcă ar fi căzut acum din cer ?

«Dă așâ grăește lumea.... ba mai spune că tc faci 
Prefect, Magistrat ori Avocat mare ca să câștigi cu su- 
țele de mii; iar fiind că te grăbești a fi bogat strașnic,
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ci că ai vrea să-ți încerci norocul la ruleta din Monte- 
Carlo, de unde o să mi te întorci milionar.

«Ei înțeleg cu acum de unde vin vorbele acestea, 
zise Ghiță dând din cap și apoi pufnind de râs. Astea 
sunt treburi de a lui tata. S’o speriat de câte i le în
drug ca să-l necăjesc, unde-1 văd că se supără și mă 
crede cu tot dinadinsul. Doamne domniță, zise ștren
garul către Cc. Aglaea, de i-ați vedea pe amândoi ; a- 
dică pe tata și pe Părintele Diacon, ce mutre nostime 
fac când îi supăr, a-ți râde și Măria Voastră! Mai a- 
les Diaconul, că nici lui nu-i dau pace cu biserica, ba 
că protestanții cred mai luminat de cât noi, ba că nu-șî 
cunoaște el singur legea, cu toate că-i absolvent de 
Seminar, pentru că-i prost și nu pricepe. Dăunăzi i-am 
spus că am să mă fac Catolic Papistas. Iii ! Era să a- 
runce cu potcapul după mine; apoi lui Tata pot să-i 
zic ce ai pofti, că rabdă ; dar când îi spun că nu mai 
voi să învăț cartea cea cu i 2 kile la falce, apoi se face 
roșu ca buratecu și umblă după mine cu melesteul cu 
care mă băteâ mama când eram copil. Eu atunci o rup 
de fugă tocmai la Jitărescu, unde iar petrec bine au
zind cum îndrugă la prostii și la vorbe tecnice pe care 
nu le înțelege și le spune pe dos.

Foarte rău copile zise Cc. Aglaea zâmbind fără voe. 
Cu Biserica nu se glumește; de părinți e pacat să râzi. 
Ți-i minte de fii lui Noe, care au râs de părintele lor 
pe care îl găsiseră beat; iar cine se vâră între oameni 
ca Jitărescu ajunge a se luă după dânșii.

Știu Măria Voastră, făcu Ghiță întristat și pocăit. 
Văd că n’am făcut bine și acum îmi pare rău. Macar 
că sunt cogeamite om, tot minte de copil neastâmpă
rat la mine ! Când mă apucă însă zburdatul, trântesc 
pe negânditele niște boacăne, de mă rușinezi și eu de 
dânsele. Parcă cine a învățat Religia creștină ca mine 
de la Cc. Costache, 1 )-zeu să-i dea zile multe și feri
cirea veșnică, poate oare să nu iubească sfânta noastră 
Biserică ? Parcă este ceva mai frumos în lume de cat 
să fii un plugar luminat, care își cunoaște meseria ? 
Ca să mă iau după vorbele lui Jitărescu, de asta sa nu 
purtați nici o grijă Măria Voastră. Lasă că-i un stricat
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și un bețiv, dar știu mai multă carte decât dânsul și 
n'arn la ce să mă uit la vorbele lui. Din potrivă, mă 
silesc să-i dovedesc cât îi de prost, dar s’o face și el 
om de treabă de pe urma mea; că doarmă știe cu do
uă clase mai mult decât dânsul, mă întreabă și mă ia 
în seamă deși, pe lângă dânsul, sunt numai un copil.

Vra.să zică, făcu Cc. Costache, toate câte mi le-a 
spus tatăl tău, sunt numai niște glume proaste de ale 
tale ? Odată ce recunoști de la tine cât de rușinoasă 
ți-a fost purtarea și cât de greșit ești în fața părinți
lor și a lui D-zeu, nu te voiu mai ocăra și te ert, pen
tru că și D-zeu iartă pe cel ce-și mărturisește păcatele. 
Vezi numai să nu mai glumești așă, că nu-i frumos. 
Răspunde-mi acum în toată curățenia sufletului tău cel 
bun: nu cumva te trage inima într’altă parte ? Mai ai 
tu vre-o aplicare spre altă carieră? Nu-ți fie frică, măr
turisește-mi. Departe de a mă supară, l’oi face și pe 
Sandu să-și dea învoirea și te voi ajută și eu tot așă 
de bine ca pănă acum; numai să-mi eși om detreabă.... 
Ei ce zici ?.... Poate vrei să te faci doctor.... ori militar... 
poate că ai vreă să urmezi la drept când vei termină 
Liceul ?.... Răspunde de ! ?... de ce taci ?

Lui Ghiță i se băteâ inima tare. Cât pe ce eră să 
lese fățărnicia la o parte și să fie și el sincer odată, 
cum nu mai fusese demult; dar crezând că Cc. Cos
tache îi întinde o cursă ca să-1 descoasă, răspunse ho
tărât după un răstâmp de gândire: «Nu-mi trebue mie 
meșteșug surtucăresc ! Las că știu cât le plătește pie
lea ! Lasați-mă mai bine în teapa mea Măria Voastră. Du
pă ce voi absolvi încă o clasă liceală, după cum se cere 
pentru a intră la Grignon, trimetiți-mă acolo și mă 
jur că mă voi întoarce om vrednic și bun plugar. De 
cât un coate goale de avocat, care latră pe 5 lei la 
vr’o judecătorie de pace, mai bine un plugar de frunte 
și cinstit.

«Bravo băete, zise Cc. Costache ne mai rămânându-i 
nici pic de bănuială asupra sincerității lui Ghiță ! A- 
cuma ai grăit și tu vorbă adevărată de băet cuminte. 
Nădăjduesc că la anul îmi vei veni iar premiantul I 
CU cunună, nu ca anul trecut unde ai cam șfeclit’o,
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erau

Da înainte cumNu-ți dau pace băeții să înveți ? 
de-ți dădeau pace și acuma nu ?

Când erau mai mititei parcă erau mai de treabă; 
dar acum nu te poți liniști de dânșii: ba te pișcă, ba 
te ține de vorbă, ba te face să râzi și să-ți pierzi vre
mea ! Apoi și firea mea e păcătoasă: când nu sunt li
niștit, învăț și eu ca papagalul, fără a-mi da seamă de 
ceea ce citesc. Și fiind că am fost deprins almintrilea 
la Măria Voastră, pănă să ajung la examen, am uitat 
jumătate din ceea ce am învățat peste an. De ași avea 
și eu un colțișor retras, o cameră unde să fiu singur 
și să mă gândesc la aceea ce învăț, m’ași prinde că nu 
m’ar întrece nimeni din tot Liceul.

Sunt ast-fel de naturi zise Cc. Aglaia în franțuzește 
ca să nu o înțăleagă Ghiță. Iaca chiar Eugenița noa
stră, când i se întâmplă să nu-și dea sama de ceea ce 
a învățat într’o lecție, uită totul, ori cât de bine ar fi 
recitit’o.

0 fi așa cum spui tu măi băete, zise Cc. Costache 
dus pe gânduri; dar de unde să-ți găsesc eu un locșor 
așa retras cum vrei tu, tocmai la Internat, unde nici 
pentru Director n’or fi încăperi destule ?

La internat știu că nu se poate, făcu Ghiță. Apoi ur
mând cam cu sfială, iată însă ce sar putea face, dacă 
a-ți îngăduia și Măria Voastră.... Am la Liceu im bun 
camarad dintre externi;.... șade la bătrâna lui Mamă.... 
văduva unui Preot. Zice că m’ar primi Maică-sa în gaz
dă, cu mâncarea, încălzitul și spălatul, numai cu 75 de 
lei pe lună ; ar fi mai eftin ca la Internat și a-ți mai 
face, Măria Voastră, o mare pomană ajutând o biată 
văduvă saracă. Iată chiar scrisoareă pe care mi-o scrie 
Achil Popescu fiul ei:

Și cu adevărat, dădît bătrânului o scrisoare purtând 
pe plic și stampila poștei din București și prin care tâ
nărul Achil Popescu îl rugă să stărue pe lângă Cc. 
Costache Vultureanu să-și facă pomană de a-1 pune în 
gazdă la dânșii; că aceasta ar fi de mare ajutor pen-

Apoi mie, Măria Voastră, nu mi-i rușine de ce am 
pățit, zise prefăcutul plecând ochii în jos ? Dar zeu că 
nu sunt vinovat. Nu-mi dau pace băeții să învăț.
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tocmirile ce le vom vedea în altă parte.

CAPITOLUL X.

Sfârșitul unui boer mare
In ziua înălțărei Sf. Cruci, 14 Septembrie 1890, se 

împlineau numai bine 83 de ani, de când Cc. Costache 
Vultureanu deschisese ochii la lumina soarelui. Această 
sărbătoare îi eră foarte scumpă, pentru că eră legată 
de amintirea scumpei sale soții Cleopatra, care se mu
tase dintre cei vii tocmai de Ziua Crucei.

Ca în toți anii, Vlădica de la Sf. Spiridon venise 
din ajun în Vultureni, adus de poștaliouii boerețti ți

mai stătu puțin înduioșindu-i pe toți cu 
miseriile bietei văduve și cu frumoasele însușiri ale lui 

----- se sîleă la carte lucrând pănă noap
tea târziu doar va putea ajută un ceas mai curând pe 
bătrâna sa mamă, Ghiță sărută mâna boerului și eși 
triumfător din curte, mirându-se încăodată în gând, de 
dibăcia lui și de prostia lor.

Apoi la vr’o câte-va zile plecă la București in în

tru bătrâna lui Mamă, care abia se putea strecură prin 
atâtea greutăți și scumpete, ea care fusese trăită în bel
șug, pe când răposatul eră în viață. Apoi că fiind cu- 
noscuți de către un suflet mare și milos ca a Măriei 
Sale, care alinează suferințele multor nenorociți, vor a- 
veâ și ei un sprijin și un ajutor.

Bine zise boerul mișcat. Consimt și-i voi ajută și pe 
dânșii cu ceva peste cei 75 de lei. Numai să-mi fâgă- 
duești că la anul vei luă premiul I cu cunună, m’ai a- 
uzit ? Să știi că de ți l’o suflă altul, mă supăr și te voi 
da iar la Internat.

Câț despre asta să nu aveți grijă Măria Voastră!
Când mă voi vedea liniștit în odăița mea, n'o să inâ 

mai poată întrece nimene. Achil nu-i tocmai cel pala
vragiu mare. Ii place să tacă și să învețe. Mulțumesc 
lui D-zeu că prin mila Măriei Voastre, ni’am învredni
cit să le fac și lor un bine, că tare sunt lipsiți de toate 
sărăcii bieții oameni.

După ce
r ' ‘

Achil Popescu, care
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primit cu mare alain în sunetul clopotelor de la bise
rică, ca să slujască Vecernia; iar a doua zi Sf. Litur
ghie, după care avea să se înapoeze cu acelaș alain. 
Ca nici odată, bătrânul boer cerii Vlădicăi, care pe 
vremuri îi fusese Duhovnic, să-i primească mărturisirea 
după Vecernie, de oare ce se pregătise cu postul, și 
cine știe de va mai ajunge pănă la Crăciun ca să-și 
spele sufletul de ori ce întinare.

De alt fel, nu-i eră tocmai bine de vr’o cât-va timp. 
Nu că resimțiâ vr’o durere; dar eră cuprins de o mare 
slăbiciune și puterile parcă i se tot micșurase din ceas 
în ceas, ca lumina unei candele în care untul-de-lemn 
este pe sfârșite. Familia îngrijată de această stare, îl 
rugase în mai multe rânduri ca să cheme un Doctor; 
dar nici nu vru să audă, zicând că știe el mai bine de 
cât Doctorii ce are și că boala lui nu este de dânșii ! 
De almintrilea nici nu-i prea făceau haz numindu-i: 
hengheri, pleșcari și alte nume frumoase.

Apoi nu se prea uită nici el la boală. In fiecare pri
măvară, un bărbier țigan venea de la Iași să-i lese 
vr’o 50 de dramuri de sânge, ori să-i pue ceva lipitori, 
după care eră tun pănă la anul cellalt. Când răcea, bea 
ceai de nalbă sau de soc, ca să asude și schimbă la că
inași pănă să făcea bine. De la o vreme, Doctorul Rusu 
în care pusese încredere, pentru că-1 scapase pe Grî- 
gore de lingoare, îl mai desbarase de obiceiul cu 
lasatul sângelui ; dându-i când nu se simțea bine, ba 
ceva chinină, ba revent, sau unt-de-lemn de cel chine
zesc '). După ce muri bietul Rusu, boerul luă ca doctor 
de casă pe Citirea; care, cu toate că eră Român, se 
pricepea la boale cât și un Neamț! Asta o măturisise, 
mă rog, chiar D-r Rusu! Dar și acela apucase să plece 
în acea lume, unde nu mai sunt nici lacrimi, nici du
reri și prin urinare nici nevoe de Doctori.

In dimineața acea dar, Cc. Costache se simțiâ așă 
de slab, în cât nu se putu da jos din pat când veni 
Mihalache să-1 îmbrace, că având să se împărtășească, 
nu-i putea da nici dulceața, nici cafea, nici ciubuc. Ii
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spuse atunci boeru cu bunătate privindu-1 trist: «Măi 
băete știi tu una ? Mă chianiă Cuconița la dânsa».

Numai ce a plecat Domnița la biserică cu Duduia 
Măria Voastră, cum se poate să vă cheme la D-nei 
făcu Mihalache cu mirare ?

Ți-am zis Cu-co-ni-ța, nu Domnița măi Gogomane ! 
Ori te-ai csenamorisit. Na ! că din pricina ta am făcut 
un pacat înaintea Sf. Grijanii, făcu bătrânul boer cru- 
cindu-se cu evlavie și părere de rău.

Doamne Măria Voastră ! de când îi moartă biata Cu
coniță, D-zeu s’o bucure între cei drepți, zise bătrâna 
slugă oftând.

Apoi tocmai asta este și vorba mea. Vezi ? am să 
mor și eu chiar astă-zi, măi Mihalache.

Alei, Măria Voastră: Cum se poate să grăești ase
menea vorbe, făcu biata slugă cu lacrimele în ochi ?.' 
Mai bine aș muri eu păcătosul de mine, decât să ajung 
așa zile! M’ați luat de copil și mi-i părul alb acuma. 
Ce ași mai face oare eu pe lume, fără Măria Voastră?!

Ia lasă lacrimile și bocetele muerilor, măi voinice! 
Românul nu se teme de moarte și, ori când, este gata 
să o privească’n față. Știi tu cine se poate teme de 
moarte bre ? Numai acela care s’a îndoit vr’o dată de 
cele sfinte și păcătui acesta, nu-1 am pe suflet! Am a- 
vut dragoste curată în totdeauna către D-zeu și sfânta 
sa biserică; Neamul meu cel mândru l’am iubit din tot 
sufletul și D-zeu m’a învrednicit să-i privesc redeștep
tarea cu ochii; către copii mi-am făcut de așișderea da
toria de părinte, ferindu-i cât am putut de rele și în- 
dreptându-i spre bine; răsplata mi-a fost mare, căci ani 
văzut două rânduri de vlăstare pornite din trunchiul 
meu ! Acum mi-o sosit și vremea de odihnă veșnică, 
după 83 de ani de viață și de muncă curată. Mă duc 
și eu acuma să întâlnesc sufletul ce l’am iubit atâta pe 
pământ, care din cer a veghiat asupra mea și asupra 
casei noastre și care mă chiamă la dânsa, tocmai în 
ziua în care a plecat și ea.

Apoi după un răstimp de tăcere întretăiată numai de 
plânsetele lui Mihalache ; De mă iubești precum o cred, 
urmă bătrânul boer, mai ai multe de făcut pentru mine
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cu

incovceato în sua

toate îngrijirile 
după moarte.

ceva întăritor pe urmă

fost crescuți. Tu cunoști mai 
nn se uite cumva vr’un para

le aud!! Mă leg 
runcile toate.

Bine dragul meu, D-zeu să te bine cuvinteze pentru
“ * ■" : ce mi le-ai dat și mi le vei mai da

Acuma, dute la Biserică și spune Prea-Sfiiițituhii că 
nu sunt în stare a merge până acolo și că mare mi-ar 
fi bucuria și mângâerea, dacă s’ar îndură sa mă împâr- 
tășască chiar aicea, spune-i tot odată că n’ar fi rău să 
se grăbească, doar aș putea luă 
căci tare mă simt slab.

1). Balon— adică caretă pe arcan

dragul meu, după ce voiu pleca. Am pus la cale să fii 
ferit de lipsă și nevoi câte zile vei avea și nu vei mai 
sluji pe nimene. In schimb însă, te jur să veghezi cât 
vei trăi asupra lui Grigore, a Domniței și a Duduiei, 
căci mult pot face sfaturile și dragostea unei slugi cre
dincioase, în vremea de grea cumpănă. Le vei vorbi 
cât mai des de mine și de răposata Cuconiță, amintin- 
tindu-le să ne poarte de grija sufletului. Le vei învăță 
acolo unde nu se pricep, că deh! Să nu-i învinovățești 
pentru asta, că așă au 
bine rânduelele. Vezi să 
stas sau vr’o pomană.

Am înțeles Măria Voastră, zise bătrânul Camardiner.
Când voi închide ochii, mă vei îmbracă cu hainele și 

albiturile ce mi le-am pregătit anume pentru asta și 
pe care noi amândoi le știm. Pe pept îmi vei așeză 
Icoana de la cununia mea cu Cuconița, iar pe cap, fesul 
de catifea liliachie, pe care tot ia mi l’a înflorit cu fir 
de aur și mi l’a dăruit într’un an, de ziua mea. Apoi te 
vei duce la șopronul cu trăsuri și, în dosul') balonului 
celui vechi, vei găsi o ladă mare: știi tu aceea pe care 
am adus’o acum cinci ani când am fost la Chiev. In 
ea vei găsi sicriul în care voesc să fiu îngropat; este 
întocmai la fel cu a Cleopatrei. Ai înțeles bine tot ce 
ți-am spus nu e așă? și le vei îndeplini pe toate fără 
a uită ceva ?

Of! Stăpâne spuse bătrâna slugă. Le-am auzit, le-am 
auzit, nu m’ar mai fi rabdat pământul ca să ajung să 

sufletul meu, să-ți îndeplinesc po-
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Bietul Mihalache alergă într’un suflet pană la Bise
rică și se înapoe îndată cu răspunsul cum că slujba 
eră pe sfârșite și că Prea-Sfințitul împreună cu Clerul 
va sosi peste un sfert de ceas. Cc. Costache poronci 
atunci să se pue o masă în mijlocul salonului, dădu cu 
apă pe obraz și pe mâni, îmbrăcă un halat și luând el 
singur icoanele din iatac, le așeză pe toate frumos pe 
masa pregătită și prevăzută cu sfeșnice mari, lumânări 
și tămâe.

Apoi se așeză pe divanul cel mai aproape- de masă 
și așteptă în rugăciuni, răzămat în pernile de la așter
nut. Așteptarea nu ținu mult și Episcopul înconjurat 
de cler și urmat de Grigore, Aglaea și Eugenița și de 
mai mulți servitori și țarani, își făcit intrarea în salon. 
In timpul rugăciunilor Cc. Costache plânse mult, rtt- 
gându-se din toată inima. Apoi primi hrana celor drepți, 
din mâna fostului său Duhovnic și în mijlocul a tot 
ce-i fuse scump, pe acest pământ.

După plecarea clerului și când toate fură așezate la 
locul lor, bătrânul care rămăsese încunjurat numai de 
ai lui, pării că se înviorează.

I se dădu un bulion tare, băii un pahar de vin vechili 
de 30 de ani, și se ivi Mihalache cu nelipsitul tacâm 
de cafea turcească și cu ciubucul cel de iasomie. Pă
rea atât de liniștit și de vesel, încât Cc. Grigore, care 
în ascuns și trimisese la Iași, după Doctor, nu se putu 
reține a-i spune, sărutându-1 pe mână cu dragoste.

Doamne tată Dragă! ce spaimă ne-ai mai făcut la 
toți ! Se poate să ne sperii așa de tare, pentru oleacă 
de slăbiciune ?

Așa zău făcu Cc. Costache cam în batae de joc! 
V’ați speriat așa de rău? Ei bine, iaca eu nu mani 
speriat de loc. Unde m’ați văzut plângând adineoare, 
m'ăți socotit poate că-mi pare rău după viață, ori ca 
mi-i frică de necunoscut, cum ar putea să-ți fie ție 
frică, Grigore, fiind că n’ai credință în cele sfinte. Pen
tru mine însă, aceia ce ție îți pare necunoscut, este a- 
tât de lămurit și ferit de ori ce îndoială, că departe de 
a mă înfricoșa, mă chiar atrage. De când am deschis 
ochii la lumina zilei, am supt odată cu laptele credința
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înțelegi ceva, să

îndoit nici o- 
însăși, ne îngrădește 
crede și a nu cercetă.

în legea strămoșiloc și dragostea de neam. Am greșit 
și eu ca toți oamenii, ca tânăr am avut și eu patimi
le mele și am păcătuit poate mai mult ca altul; dar 
mi-am iubit din suflet neamul și credința, care pentru 
noi Românii sunt nedespărțite. De neam m’am îndoit, 
ce să zic, unde-1 vedeam atât de slab, împilat și co
pleșit din toate părțile. De biserică însă nici odată ; și 
răsplata mi-a fost tocmai, în reînvierea aceluia pe care 
îl socoteam perdut.

Știi tu oare Grigori, de ce nu m’am 
dată de Biserică ? Pentru că ea 
împotriva îndoelii, învățându-ne a

Ei bine vezi tată, făcu Grigori, tocmai această dogmă 
m’a răsvrătit împotriva religiei, de cum am început a 
cugetă. Este în firea mea, să cred numai în celea de 
care îmi pot da bună samă, prin mine însumi. Nu mi-i 
destul să-mi spue Biserica «crede și nu cercetă» pen
tru ca să-mi pot încătușa gândirea, ori cât aș dori.

Tu nu pricepi adevăratul înțeles al acestei dogme 
copile. Biserica noastră nu te oprește să cugeți și cum 
vei voi; ia-ți cere numai, când îndoiala pătrunde în tine, 
ori nu înțelegi cevă, să nu tăgăduești și să nu hotă
răști.

Amânăți numai hotărârea zicându-ți: «nu înțeleg». 
Veni-va’n urmă viața, cu amărăciunile și durerile sale, 
care, fără îndoială, te va desluși, lămuri și lumină.

Dar în timpul ce-mi amân judecata și pănă să vie 
viața să mă deslușească, sunt în afară de credință, prin 
urmare și de Biserică; iar în afară de biserică nu este 
mântuire. Ce mai zici tată și de aceasta din urmă dogmă.

Zic ceea ce am zis de cealaltă și pot zice de toate, 
fără deosebire: că este dreaptă și adevărată; că tu n’o 
înțelegi și că sunt alții, din felurite pricini și în felu
rite scopuri, care tind a-i da alt înțeles decât acela pe 
care-1 are. Ce vra să zică cuvântul Biserică în grece
ște ; Ecclisia ? Nu oare o adunătură de oameni care 
mărturisesc aceiași credință ?

Cine iubește, cinstește și mărturisește: lumina, fru
mosul, adevărul, binele și dreptatea, se află în Biserică, 
fig el botezat sau nu, pentru că acestea toate, sunt ruăr>-
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turisite de Biserică; cine însă se reazămă pe minciună, 
pe rău, nedreptate, silă și întuneric, este afară de 
Biserică, fie el miruit, preot, Patriarch, sau Papa Ro
mei. Iată cum în afară de Biserică nu poate fi fără a- 
devăr, bine și dreptate. Biserica copile nu este o clă
dire zidită din piatră, nici o haină în cutele căreia te 
poți ascunde. Biserica este imaterială, ca și sufletul, ca 
gândirea. Ea este călăuza, desăvârșită, fără greș și ne
cuprinsă, a nedesăvârșitei, greșalnicei și mărgenitei 
noastre minți, fiind că imaterial este binele, imaterial 
adevărul și imaterială dreptatea, pornite toate, ca și 
gândirea, ca și sufletul, de la isvorul tuturor imateria- 
lităților: începutul,... viața,... Dumnezeul...

Doamne tată făcu Grigori ! Cine mai poate crede în 
imaterialitatea sufletului și ale insușirilor lui, tocmai 
astăzi, când știința a surprins toate tainele creerului 
omenesc?! Când prin atingerea cu scalpelul a cutărei, 
sau cutărei celule a creerului, distrugi graiul fără a te 
atinge de limbă, sau de coardele vocale, distrugi me
moria, voința și toate, câte se credeau pănă acum ima
teriale; iar prin anumite tratamente, le poți redeșteptă 
pe toate ! Le-am atins cu vârful cuțitului și le-a căzut 
în pulbere masca lor ipocrită:

Sarmani nesocotiți, făcu Cc. Costache dând din cap 
cu milă, care rupând coardele unui clavir credeți,— în 
trufia voastră—că a-ți desființat armonia! Iar punând 
coardele la loc socotiți că a-ți reînviat arta! Chiar de 
ați făuri un Piano, el v’a rămânea mut, până să vie 
artistul care să-i redea viața, până să vie inspirația, 
care să-l facă pe artist să scoată din clapele și coar
dele acele neînsuflețite, armonia sublimă care te înalță 
mai pre sus de cele pământești! Chiar dacă a-ți ajunge 
în Laboratoarele voastre să alcătuiți un trup omenesc, 
nu veți fi făcut decât haină,... haina aceasta pe care o 
lepăd eu astăzi și pe care a-ți luat-o drept mine! Taina 
vieții însă,... nu o veți putea surprinde nici odată, cu 
toate scalpelele și laboratoarele voastre ! Pentru că min
tea vă este mărgenită; pentru că sunteți ai morței; pe 
când eu, abia acum, mă îndrept spre adevărata viață!
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știu că

Apoi după ce stătu puțin pe gânduri: dar nici voi 
nu mai aveți mult, până sâ vă întoarceți de pe calea 
rătăcită pe care vă avântați atât de sigur. Atâta nu
mai că veți apucă calea opusă care vă va duce la alte 
rătăciri, pentru cuvântul pe care ți l-am spus adineoare: 
că nedesăvârșită și mărgenită este mintea omenească!

Amintește-ți numai istoria gândirei omenești: nu șo- 
văește oare de mii de ani între spirit și materie, fără 
a putea să-și găsească cumpătul ?

Materialism neînfrânat, sau spiritualism nemărginit, 
iată tot ce a fost în stare să scornească mintea noastră 
și între aceste două, ne sbatem zadarnic de mii de ani!! 
Descoperirile uimitoare pe care le faceți zilnic, v’au a- 
dus a nu mai crede decât în materie, fie care o supu
neți voinței voastre și cu toate acestea o îndumnezeiți! 
Mâine veți cere spiritului a se supune vouă ca mate
ria și veți da în altă nerozie.

Pănă ce veți deschide ochii la lumina adevărului, 
care vă stă în față și pe care o tăgăduiți numai din 
trufie, pentru că nu a-ți aprins'o voi! O vecinică și 
tristă pildă a. «Turlei lui Bavel!» Până când oare în- 
tuneca-vei cu uriașa ta umbră, dreapta judecată a spi
ritului omenesc ! ?

Apoi urmă cu duioșie: și de a-ți ști dragii mei, cât 
este de dulce la ceasul morții, a crede în adevărul ne
clintit, în binele fără prihană, în dreptatea deplină, în 
dragostea nesfârșită, ertătoare și uitătoare de rele ! Iată 
eu de pildă: mă despart de voi fără durere, pentru că 
știu că voi fi nelipsit lângă voi, deși nu mă veți mai 
vedea și poate chiar, uneori, mă veți da uitărei. Eu 
insă vă voi urmă în viață, ocrotindu-vă de rele prin ru- 
găciunele mele, precum ne-a ocrotit până acuma, aceea 
pe care mă duc s'o regăsesc în ceruri.

Pentru D-zeu tată întrerupse Grigore suparat, iar 
vrei să ne sară inima ! Ce ne tot vorbești de moarte ? 
Dumneata b să ne îngropi pe toți!

Așa crezi tu băete, întrebă cu un zâmbet de milă și 
ertare cucernicul bătrân ? Ia te rog pune mana pe pi
cioarele mele.
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măreție!

nu aș

Și în adevăr, bietul Grigore îngrozit, simți răcindu- 
se palma, peste ciorapii de lână groasă cu care tatăl 
său eră încălțat ! Acea răcială a morții care respinge 
și parcă răsvrătește carnea celor vii! Descălță dintr’o 
smuncitură amândouă picioarele și vai! le văzii pe a- 
niândouă ca de ceară galbănă, cum își amintea că vă
zuse odată în copilărie fața bietei sale mame, pe care, 

. în loc să o sărute, fugise speriat și țipând.
Vezi făcu bolnavul, privindu-și cu liniște picioarele ? 

Acestea au și murit și simt că amorțeala se urcă în
cet în sus. Când va ajunge la inimă, fericitul vostru 
părinte, care v’a iubit, vă iubește și vă va iubi și din
colo de viață, va fi intrat în veșnicie.

Aglăițo! Eugenițo! Mihalache! moare tata, strigă 
Grigore disperat. Degrabă trimiteți pe cineva înaintea 
Doctorului să vadă pentru ce n’a sosit până acum și 
să-1 aducă în goana mare. Pănă o veni, degrabă o bac 
de picioare cu apă clocotită și muștar.... alergați mai 
iute. O Doamne Doamne simt că înebunesc.

Nimene să nu se miște, poronci bătrânul cu
In zadar ar fi toate! Văzuta-ți oare Moartea, să-și redea 
vr’odată prada? De ce vă îngrijiți de picioarele acestea? 
Numai sunt ale mele. Făceau parte, sărmanele, din hai
na învechită pe care o lepăd fără nici o părere de rău, 
pentru ca să îmbrac alta, țesută numai în lumină, bu
nătate și în adevăr.

Tată, tată eartă-mă strigă, Grigore căzând în ge
nunchi la căpătâiul marelui bătrân, acoperându-i mâi- 
nele cu lacrâmi și sărutări, pe când Domnița Aglaea 
și Eugenița îl îmbrățișau și ele plângând, iar credin
ciosul Mihalache cu capul răzemat de ușă, își înădușii 
scâncetile în cogeamite basma roșie, cu flori galbene !

Să te ert dragul tatei ? dar ce mi-ai făcut ?
Dacă știam.... dacă mi-ași fi putut închipui,.

fi vorbit ca adineoare.
Și foarte rău ai făcut copile ! Socoți tu oare că mi-ai 

putut ascunde vr’o dată gândurile tale ? M’ar fi întris
tat mai mult, văzându-te fățarnic. Cine știe.... poate că 
D-zeu a vrut să mă miluiască cu așa moarte frumoasă,
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să-ți fie pildă și sădulce, blândă și duioasă, pentru ca 
te aducă la lumina cunoștinței.

Cugetă cât de liber, fătul meu; nu te sfii a cumpăni 
ori ce lucru, ori ce gândire, păcătui nu-i acolo. înainte 
însă de a-ți da hotărârea asupra credinței strămoșilor 
tăi, această pavază bine făcătoare care singura ți-a pu
tut ocroti neamul, învaț’o; că nimene din spița ta nu 
și-a dat osteneală s’o afle și s’o cunoască. Nu uită că 
ea vorbește numai în pilde.

Inchipuindu-ți pe D-zeu cu barba albă, pe Mântui
torul, așa precum îi a pastrat întruparea, datinile, isto
ria, iar pe Duhul sfânt în chip de porumb, nu numai 
îndoeală, dar necredința cea mai desăvârșită îți vor cu
prinde sufletul și mintea. Când vei pătrunde însă de
plinul adevăr cuprins în aceste închipuiri, te vei în
credința lesne: că una și nedespărțită este Sf. Treime; 
pentru că una este puterea plăzmuitoare, alta cea lu
minătoare iar alta acea înviorătoare, și că nu se poate 
închipui nici una din ele, fără celelalte două................ !

Și în adevăr copile:
Invațații noștri, prin telescoapele și calculele lor, au 

descoperit și descopăr în fie care an stele și planete, 
din care unele sunt cu mult mai mari de cât neînsem
natul nostru pământ, ba și de cât soarele acesta care 
ne dă lumină și căldură. Ei râd de geneza Bibliei, cu 
toate că Geologia o întărește preschimbând cele șapte 
zile în șapte perioade, cu straturile lor suprapuse. Râd, 
dar de vei sta să-i întrebi: lanurile acestea nenumărate, 
care apar și dispar din ochii noștri, cum se nasc ele 
și cum se pierd ? Rămân muți cu toții ori sunt siliți 
a recunoaște că este necesară o putere atot plăzmui
toare, care le dă ființa și learuncă în spațiu cu toate 
întocmirile și legile firești la care trebue să se supue 
pentru a trăi un anumit număr de sute de veacuri și a 
pieri din fața noastră prin răcire și probabil a se des
ființa sau a se preschimbă în altele.

Această putere a tot plăzmuitoare, mai presus de 
timpuri și de spațiu, trebue să fie atot luminătoare și 
mai pre sus de 'lumina searbădă a soarelui nostru; tot 
ea trebue să fie aceea care dă viața tuturor lumilor
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planeta noa-

a mă închină Dumne- 
le puteam pricepe și

plăzmuite de dânsa, de la sistemele planetare cele mai 
mari, până la cel mai mic viermuleț ascuns în fundul 
pământului nostru. Iată dar că această putere, pe care 
noi creștinii o numim Sf. Treime, este întreită și to
tuși una; că este fără început pentru planeta noastră 
—că știința ne învață că nu ea a apărut întăiu în spa
țiu— și este fără de sfârșit, pentru că nu 
stră va fi cea de pe urmă răcită.

Tot așa de lesne vei pătrunde și celelalte taine și 
învățăminte, căutând ale tălmăci și înțălege; însă cu 
sufletul curat și nu cu precugetatul gând de a le tă
gădui. Iar când înțelesul nu-ți apare îndată, amână-ți 
judecata; căci ți-am mai spus Grigori pe cine îl vei 
avea atunci de dascal.

Iată eu de pildă: am început 
zeului cu barbă albă ; multe nu 
mi se răsvrăteâ mintea în potriva lor. Dar pe măsură 
ce-mi cultivam cugetul în suflet curat, mi se deslegau 
toate problemele și astâ-zi pot spune cu Psalmistul:

«Cele nearatate și cele ascunse ale înțelepciune! tale 
mi le-ai arătat mie».

Pătruns de adevărurile creștine, știu că tot ce este 
material în mine, precum și creerul prin care cugetăm, 
se va preface în țărână; iar partea imaterială care în
suflețea materia din mine, se va reîntoarce de unde 
plecase, prin voia puterii a tot plăzmuitoare, unde nu 
mai sunt lacrimi, nici dureri, ci vecinica răcoare și ver
deață !

Și cât sunt de adevărate aceste imagine poetice, pen
tru cine își dă osteneală să le priciapă!

Lacrimi nici dureri nu pot fi pentru materialitatea 
din mine, reintrată în patria ei vecinică, dar răcoare și 
verdeață, sigur că da; deși n’or fi acolo copaci sau 
iarbă verde. Ți-am mai spus că scriptura sfântă vor
bește numai în pilde: Oare călătorul care după o căl
duroasă și obositoare zi de drum, în arșița soarelui de 
Iulie, ajunge într’o poiană umbroasă, nu se desfată de 
umbra și verdeața pădurei ?

Ei bine, tot așa și sufletul, obosit de lungul drum al 
vieții, ars de fierbințeala patimilor și chinurilor lumești,
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dânsul și-l

se va desfată de cereasca răcoare și de verdeața nă- 
dejdiilor curate, văzându-le îndeplinite și viețuind în 
ele pentru totdeauna !

Și mai gândiți-vă copii, că legea a fost dată pentru 
a lumină, povățui și mângâeă o lume ! Ea dă smeriți
lor întunecați dar cu inimele curate: răbdarea și supu
nerea, mângâerea și nădăjdea. Iar pentru cugetele cele 
mai înalte și mai culte, numai curate și sincere să fie, 
ea este lumină din lumină și adevăr din adevăr ! Fără . 
de dânsa, numai stearpa și dureroasa îndoială,... pe ur
mă îngânarea,... apoi întunericul,... desnădejdea.... dispe
rarea și.... la sfârșit sinuciderea! Cu dânsa, fătul meu, 
nădejdea cea învingătoare a răului, cu dânsa binele : 
adică fericirea.... lumina.... viața, Dumnezeu !

Și pe când le spunea acestea, o rază de soare îi lu
mină fața, făcându-i în jurul capului un cerc luminos, 
care părea celor de față pornit chiar de la el. După 
un răstâmp de tăcere întretăiat numai de lacrimele și 
suspinele acelora care-și dau bună samă că de acum 
nu l'or mai vedea: haide copii le spuse bătrânul cu 
dragoste; fiți cuminți și nu plângeți ! Chinejii se bu
cură când moartea intră în casa lor; iar în asta mi se 
par mai înțelepți de cât noi ! Apoi către Mihalache : 
ție copil bătrân, în loc de a-ți înghiți basmaua acolo 
la ușă; mai bine mi-ai aprinde ciubucul care mi s’a 
stins.... după cât văd mai am ceva vreme de stat între 
voi, că amorțeala nici n’a trecut încă de genunchi. La- 
sați-mă dar să vă spun ce doresc să se facă după moar
tea mea ; căci așa mi-a plăcut cât am trăit, să le orân- 
duesc singur pe toate, când aveam de făcut o călătorie.

Diata mea, sau testamentul cum se numește acuma, 
o veți găsi în lada cu hrisoave care se află sub patul 
din iatac. Ea este mai mult duhovnicească, neavând alt 
copil de cât pe tine Grigore, trecându-ți ție tot ce mi-a 
mai ramas de la străbuni. Te îndatorez însă, și prin 
graiu și printr’însa, să urmezi și să nu treci cu vede
rea, nici una din sarcinele pe care mi le luasem pe 
lumea asta. Mihalache nu va mai sluji pe nimene dar nici 
vă va părăsi cât va trăi; m’am înțeles cu dânsul și-l 
vei îngriji, iar după tine Eugenița.
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Nici Ceilalți nu trebue să se resimtă de moartea mea : 
ca de pildă băeatul lui Dudău, văduva Popescu diu Bu
curești și cei care îi vei găsi însemnați în Diată.

Iți aduci bine aminte măi Mihalacbe de tot ce ți-ani 
zis în privința sicriului și hainelor ce le voi luă cu 
mine ? Apoi cam cu nerăbdare: «da mai lasă-ți bas
maua în pace și stăpânești-ți firea măi omule !

Am.... înțeles.... Măria Voastră scânci biata slugă.
Apoi întorcând privirile cătră ai săi: să-l întrebați 

în totdeauna, dragii mei, cum trebue să-mi purtați de 
grija sufletului, închipuindu-vă că eu grăesc prin gura 
lui. Doresc să fie îndeplinite cu deamănuntul, nu nu
mai rânduelele bisericești, dar și cele mai neînsemnate 
datine și obiceiuri ale poporului, chiar atunci când u- 
nele vă vor părea cam copilăroase. Ele sunt datinile 
neamului nostru Grigore, a țărănimei dintre care ne
am ridicat și trebue păzite cu sfințenie, ca o închinare 
a timpului de astăzi, către vremurile apuse ! Așa dar 
nici un obiceiu străin, vă rog: nici coroane bogate, 
nici flori scumpe din alte țări. Flori de câmp însă cât 
voiți că pe acelea le-am iubit și priceput: busuiocul, 
nalba, sulfina, lumânărica Domnului, garofa, crăița, în- 
tr’un cuvânt, tot ce se va putea găsi pe câmp sau în 
grădina țăranului, acum pe vreme de toamnă. Apoi 
lumânări, colaci, colive cât de multe și cât de mari, ca 
nimene să nu ducă lipsă și să aibă ce duce acasă. La 
înmormântare să nu poftiți pe nimene. Cine o vrea să 
vie, să fie bine primit și Îndestulat. De va aduce ci
neva coroane și flori scumpe, puneți-le mai departe, la 
picioarele sicriului, cu decorațiile mele, că deșărtăciuni 
lumești se chiamă, și unele și altele ! Dacă însă vr’o 
văduvă bătrână sau vr’un țaran cărunt, în amintirea bi
nelui ce poate li-1 voi fi făcut, mi-ar aduce vr’un mă
nunchi de busuioc sau de crăițe, să mi-1 așezați negre
șit în sicriu și cu dânsul să mă îngropați! Numai ță
ranii mei din Vultureni, cu care am vețuit și am mun
cit, să-mi poarte sicriul la groapă; iar îngroparea să 
aibă loc cam după toacă de seară, când prinde soarele 
a asfinți; căci, odată cu mine, asfințește cea de pe ur
mă rază al uniți întreg leat de români. Apoi mai am
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un umbrar și 
fața spre răsărit.

un dor urmă bătrânul, dar vă rog să nu râdeți și să 
mi-1 îndepliniți întocmai ; că și el, cât vă va părea de 
copilăros, e de mare însemnătate pentru mine.

Ori ce vei dori vom face tată și va fi sfânt pentru 
noi făcu Domnița.

Bine copilă. Ascultă: acum e vremea săcetoasă și nu 
sunt semne de ploae. Țineți voi minte acea ridicătură 
de pe muchia dealului chiar în marginea livezei unde 
îmi plăcea să-mi fac cheful de peste zi ?

Da tată răspunse Aglăița.
Ei bine pe acea movilă să se ridice 

sub dânsul să-mi așezați sicriul, cu 
Acolo să mi se facă rugăciunile obișnuite pănă la în
mormântare, care sub nici un cuvânt, să n’aibă loc îna
inte de trei zile. De acolo se văd dealurile Basarabiei 
pe care le-am stăpânit odată ! Știu că nu le voi vedea; 
dar ele vor privi la mine și boarea le va aduce toată 
dragostea și nădejdea ultimului boer moldovean, făcân- 
du-le să se redeștepte și în manile fraților noștri în
străinați. Aceasta va fi o amintire și un îndemn pen
tru voi, urmașii mei iubiți, ca să lucrați fără preget la 
întregirea neamului, trecând spițelor viitoare, singurul 
dor ce-1 mai hrăneam în suflet după acelea ce le-am vă
zut cu ochii îndeplinite: unirea și neatârnarea.

Dumnezeu să bine cuvinteze neamul și pe falnicul 
său îndrumător. Nici odată să nu îndepărteze de dânșii 
nici dreapta sa ocrotitoare, nici nemăsurata lui milă.

Domnul să te binecuvânteze pe tine Grigore, pentru 
că ai slujit și tu neamului, l'ai iubit și ai fost vrednic 
de numele pe care-1 porți. Dee-ți cerul o moarte blân
dă ca a mea, luminându-ți calea . spre credința dătă
toare de nădejde și de fericire. Fii și tu bine cuvân
tată iubită Noră, pentru toate bucuriile ce mi le-ai dat 
prin purtarea ta curată și vrednică de marele femei 
care au strălucit în neamul nostru Românesc.

Iar ție Eugeniță, scumpa și dulcea odraslă a unui 
nume care se stinge, te bine cuvânteze cerul cu toate 
darurile cu care a împodobit’o și pe iubita ta mamă. 
Să nu uiți nici odată în rugăciunele tale pe iubitul 
tău Grand-Papa, cum îmi ziceai și eu mă voiu rugă
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se

SFÂRȘITUL PĂRȚII 1

Domnul Doctor sosind de la Iași, după o scurtă cer
cetare, făcu cunoscut familiei, că clientul său încetase 
din viață și că boala de care murise purtă un nume 
Elino-Latin pe care m’ași grăbi a-1 spune, dar zeu! că 
l’am uitat.

lui D-zeu către care mă duc, pentru ca să-ți dea no
roc în viață și fericirea sufletească. Acum dragii mei 
chemați pe Preoți că amorțeala s’a urcat mult în sus 
și simt că mi se sfârșește viața.

Și în adevăr, de cum pătrunse clerul în odae, bolna
vul căzii într’o toropeală adâncă. S’ar fi putut crede 
chiar că murise falnicul bătrân, de nu s’ar fi mișcat 
buzele, prin care se vedea că urmărea rugăciunile Preo
ților. Deodată se ridică puțin în sus și, crucindu-se cu 
evlavie, întinse amândouă mâinele spre cer cuvântând 
lămurit și tare: «In mâinele milostivire! tale celei mari, 
părintele luminei, depun sufletul meu. Primește-mă în
tru împărăția ta !». Apoi liniștit și zâmbitor își așeză 
capul pe perină, îndreptându-1 de două trei ori, de pă
rea că ar fi căutat cum o să-i fie mai îndămână ca să 
doarmă somnul veșniciei; iar când voi să mai facă o- 
dată semnul crucei, măna sa dreaptă, nu se mai ridică 
de pe umărul său cel stâng
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CAPITOLUL XI.

este numai să dovedesc, de voi putea, 
nu este mai primejdios și mai dăunător 

societății și insului de cât o jumătate de învățătură, 
care, după țe-ți dărâmă până’n temelii duioasele ere-

A v â n t spre r ă u
Acei intre D-voastră, iubiți cetitori, care vor fi a- 

vut rabdarea să citească partea întăia a acestei lucrări, 
și-or fi amintind, de singur, că tânărul Ghiță Dudău, 
din copil bun, curat la suflet și gândire, ajunsese, nu
mai în trei ani și jumătate de traiu in București, a-și 
pierde toate avânturile sale frumoase și toate pornirele 
cele bune, sădite cu atâta grijă de bătrânul boer din 
Vultureni. Perduse nu numai credința, dar cu ea și 
simțul de iubire, de cinstire și de recunoștință, către 
părinții și binefăcătorii săi.

Fățărnicia și înșelăciunea, erau în ochii lui probe 
netăgăduite de dibăcie și deșteptăciune; iar fiind că 
absolvise cu chiu cu vai, cele dintăiu patru clase se
cundare, pe când Jitărescu se mulțumise numai cu do
uă, se socotea mai învățat, mai cunoscător de lume și 
mai inteligent decât chiar însuși profesorii lui, a căror 
vorbe le înțelegea pe dos și din adevărata maximă: 
«că omul trebue să facă binele pentru bine, iar nu pen
tru răsplată, dedusese că: «acela care îi făcea lui bine, 
nu-și îndeplinea decât datoria și că tot el trebuia să-i 
fie recunoscător lui Ghiță, care îi dăduse priliejul unei 
binefaceri.

Vrut’am oare, prin aceasta să arăt că toți școlarii de 
pe la Liceile noastre sunt ca Ghiță Dudău și că cu
getă și simțesc ca dânsul ?

Nici prin gând!
Scopul meu 

cum că nimic
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dințe ale copilăriei tale, te lasă la jumătate de drum, 
în bataîa soartei și a vântului tuturor îndoelelor, a tă
gadelor și a nedumerire!, fără a-ți fi clădit pentru su
flet, un alt adăpost mai temeinic, mai luminos și mai 
sigur.

E fapt că la noi mai mult ca ori unde, cei cu ju
mătate de învățătură sunt cu mult mai numeroși, de 
cât aceia care și-au desăvârșit învățământul până la ca
păt, luându-și diplomele universitare. Iar de stai să cer
cetezi și pe norocoșii aceștia din urmă care au putut 
răspunde la examen, te-ai îngrozi poete, socotind cât e 
de mic numărul celora dintre ei care au mistuit, cu a- 
devărat, cunoștințele primite! După programe te sperii 
de numărul colosal de învățăminte primite de D-lor; 
dar câți din ei ajunși și la catedre universitare, au în
țeles și asimilat cele învățate și sunt în stare să judece 
prin ei însăși ?!

Să fie oare scopul învățământului a goni bunul simț, 
prin fel de fel de judecăți pripite ? A-ți susținea pă
reri nesăbuite, aruncând în capul oamenilor lesne cre- 
zători, nume pompoase de autori pe care nici nu i-ai 
citit, damite să le fi adâncit scrierile prin dreapta și 
nepărtinitoarea ta judecată; este oare faptul unui om 
cu adevărată cultură ? Luminat ești oare atunci, când 
arunci tăgada asupra unor lucruri, numai pentru cu
vântul că alții le-ar fi dovedit de mincinoase și nesă
buite, fălindu-te chiar, că nici odată n’ai avut să le cer
cetezi și tu, mulțumindu-te cu zisele lor ?

Puțin e oare numărul așa zișilor liberi cugetători, 
care-ți spun ritos: Jtw în viața mea nu mi am perdul 
vremea să deschid o Biblie sau o Evanghelie; căci ce ași 
găsi de cât naivități sau basme bune pentru babe sau co
pii? Așa că la ei libertatea cugetărei, se închee mai 
mult în libertatea de a nu cugeta, slujindu-te numai de 
cugetările altora, de le pricepi sau ba, destul să fie 
moderne și propăvăduite de către un nume lung de o 
poștă, străin de neamul românesc și de firea lui!

Și pe acești liberi cugetători, îi întâlnești cu câte 
patru clase primare, cu un bacalauriat, sau vr'o licență 
și chiar cu vr’un doctorat; atnncea când ntt-i vezi răs-
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catedră, propăvăduind știința spițelor 
mai întâi eresurile înve- 

urmă eternele principii ale

ce 
lui Ghiță, nici 
mai a 
vina e 
veacul.

Ieșind dar din salonul cel mare, unde l’am văzut în
duplecând prin dibăcia și minciunile sale pe Cc. Cos- 
tache ca să-1 scoată din Internat și să-l pue în gazdă 
la mama camaradului său Achil Popescu, se duse în
tins la cumnatul său Diaconul; căci nu-i prea venea la 
îndămână să se întoarcă singur acasă, fără nici un sprijin 
împotriva furiei Mâcăi I linca. Acolo începu iar a'l câ- 
râi pe bietul cumnatul seu, dar în așa chip, că sfârși 
prin a mărturisi, că toate câte i le spusese despre re
ligie, erau numai niște glume făcute pentru ca să-1 
supere; dar că în inimă, are credință mai multă, decât 
acei care-1 au pe D-zeu în toată ziua numai pe buze. 
Apoi îi mai cerii și ertare că-1 luase așa în batjocură 
și acum că eră să plece peste câte-va zile îl rugă să 
nu-1 mai creadă un băiat stricat și fără de lege.

Bietul Diacon îl sărută cu drag și foarte mișcat. A- 
poi îi propuse de la sine, să-1 petreacă până acasă, 
căci auzise că Mâca Ilinca își așteptă odorul la poartă 
cu făcălețul, zbierând cât îi luă guta: că de ar ști c’o 
să înfunde creinenalul, nu se lasă până ce nu-i va sparge 
capul; că dor ea l’a născut și tot ea trebue să scape 
lumea de un rău!

Ghiță nu se lasă rugat, ci primi îndată cu bucurie 
propunerea cumnatului său, căci tocmai asta aștepta și 
el de la dânsul după cum am văzut mai sus. Iși cu
noștea bine Măicuța. Nu că o credeă în stare să făp- 
tuească un omor! Dar pentru ce să nu înlăture umili
rea de a-și vedea patată onoarea lui de cogeamite ab
solvent a patru clase de Liceu prin lovituri brutale de

fațându-se pe o <
viitoare, desrădăcinându-le 
chite, pentru a le sădi în 
moralei pure

In asemenea întocmiri, nu vă mirați dar, iubiți ce
titori, de câte vi le-am arătat păn’acuma, nici de celea 

le veți mai întâlni mai departe. Vina nu e nici a 
a camarazilor, nici a profesorilor; ci nu- 

veacului. Iar mai în deosebi pentru țara noastră, 
a grabei care am pus’o cu toții în a ajunge
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scăpă de bir și 
alcătuiau lefu- 

i ea eră văduvă 
sărăcuța, lipsurile și amărăciunile vă-

facăleț, ca pe vremea când eră numai un biet întune
cat, neștiutor de carte, un copil de țaran, bun de păs
cut vițeii satului ?!

întrevederea fu cam zgomotoasă nu-i vorbă; dar mul
țumită blândelor vorbe ale părintelui Diacon, ea fu fe
rită de ori ce atingere umilitoare a fâcălețului! Moș 
Sandu, însă, mai necredincios decât S-tul Apostol Toma, 
alergă într’un suflet până la curte și nu se dădu îm
păcat, pănă ce nu auzi din gura boerului că toate nu 
erau decât niște copilării a lui Ghiță, care de alt fel 
e băiat de treabă, bine credincios și fără alte năzuințe 
decât a deveni un vrednic și cinstit plugar !

Socotiți poate, iubiți cetitori, că D-nul Ghiță, prea 
fericit că a scapat ca prin urechile acului, s’a mulțu
mit numai cu atâta izbândă diplomatică ? Ei bine, vă 
înșelați. Tot înduioșând lumea cu binișorul, asupra lip
surilor și suferințele bietei preutese vadane și a mar
tirului Achil, D-lui izbuti să strângă pentru dânșii, a- 
proape cinci sute de lei! Cc. Costache dădu. 200 de lei 
zicând că asta este deocamdată, dar că va face bătrâ
nei o pensie de 600 de lei pe an, cât va trăi; Cc. Gri- 
gore dădu 50 de lei, Cc. Aglaea și cu Domnița fură 
mai darnice și dădură 150 de lei; părintele Diacon a- 
runcă o hârtie de 20; iar Cc. Nastase, ca vechil de 
moșie, nu putîi da de cât îndoit ca un biet Diacon și 
aruncă 40 de lei. Nici Cc. Anica nu ;
se lipsi bucuros de cei 30 de lei care 
șoara ei pe o lună întreagă, că dor și 
și cunoștea și ea 
duviei!

Apoi un băiat așa de bun și de milos, nu putea de 
cât să insufle încredere și Cc. Costache, revenind asu
pra primei sale hotărâri de a trimite banii de gazdă 
prin Poștă, îi încredință lui Ghiță pensia lui pe jumă
tate de an înainte, unde era iarna aproape și ca să-și 
poată biata femee să se pregătească de cu vreme de 
lemne și de cele de trebuință; ba îi mai dădu vr’o 50 
de lei să-și cumpere cărți și să mai meargă și la vr’un 
teatru, la vr’o piesă istorică, însă nu la fleacuri de cele 
străine! Biletul de tren, îl luă, din ordin, Cc. Nastase,
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care tot trebuia să meargă la Iași în ziua plecărei lui 
Ghiță! Cc. Anica dădu și ea cu învoirea Domniței, o 
putină de brânză, alta cu unt topit și mai multe bor
cane cu dulcețuri pentru că Cc. Preoteasa să-și mai 
hrănească și îndulcească văduvia. Așa că tânărul Du- 
dău, când se sui în tren, avea, în afară de merindele 
aratate, c’am la vr’o 900 și ceva de leișori la chimir,.... 
că tot chimir purtă pe atuncea.

Ajuns în gara de Nord, unde-1 așteptă cu nerăbdare 
prietenul Achil Popescu, încărcară în o birjă merindele, 
se suiră într'alta și alaiul porni spre strada Rinoceru
lui unde locuiă văduva Popeasca, într’o căsuță mică și 
pe jumătate în pământ. Câinii mahalalei, cam nede- 
prinși cu atâta alaiu boieresc, începură să urle a za
veră, iar biata preoteasă, ieși la poartă fără papuci, nu
mai în ciorapi cu tulpanul desfăcut și inima sărită, so
cotind că vin pojarnicii !!

După ce s’au descărcat bagajele și se dădu drumul 
birjelor, Ghiță luă în stăpânire odăița lui, foarte cură- 
țică de alt fel, deși cam igrasioasă; predete merindele 
și dulcețile gazdei și îi numără două zeci de hârtii a 
două zeci lei una, pentru zece luni; după învoiala ce 
o avusese de mai înainte adică a patru zeci de lei pe 
lună. Biata femee, care de la moartea răposatului, nu 
mai văzusâ atâția bani gramadă, fu foarte mulțumită; 
dar când îi mai spuse șarlatanul că, dacă îl va îngriji 
bine, Cc. Costache a hotărât să-i facă toată viața ei o 
pensie de 50 de lei pe lună, nu mai știu cum să-și mai 
arate recunoștința, de și o înștiințase că asta nu se va 
întâmplă decât peste doi ani, când va fi să plece în 
străinătate. Avii prevederea să-i mai spue că vor mai 
veni din când în când bani pe numele ei, dar că a- 
ceștia sunt ai lui, care le trimete Boerul pentru sco
puri politice și ca să nu dea de bănuit guvernului îi 
trimete pe numele ei. Ea să iscălească numai de pri
mire, dar că se va duce numai el la Poștă să-i ridice.

Bine Maică, bine, zise băbuța. Fie voia boerului și 
a D-tale ! Mie nu-mi trebue alți bani, că destul mi-ați 
dat, D-zeu să vă înzilească și să vă fericească !

Achil nu eră așa de lesne crezător. Nu bănui însă
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nici el că banii ce-i va primi Ghiță în felul acesta 
ciudat, sunt chiar ai masei ; dar fiind că eră om cu 
morală modernă, socoți mai degrabă că sunt trimiși lui 
Ghiță de vr’o cucoană bătrână, în ascuns de barbat, 
sau de rude. Ce avea el cu asta ? Bine că se procop
sise bâeatul. Ei erau mulțumiți; că unde mănâncă doi 
se mai găsește și pentru al treilea; luminatul, încălzi
tul și spălatul erau tot aceleași, doar ceva muncă mai 
multă pentru mama; dar unde mai pui că peste doi 
ani, o să aibă 600 de lei asigurați, afară de ceia ce le 
rămăsese de la tata și de ce v’a mai putea câștigă el.

Din toată daravera asta, și D-nul Ghiță avea pentru 
ce să fie mulțumit. Las că pusese mâna pe banii și 
pensioara babei ; dar își asigurase mâncarea și locu
ința aproape pe un an de zile, căci 80 de lei pentru 
cele două luni de vacanță îi vor fi lesne de găsit în 
cazul când nu s’ar mai duce la Vultureni. Iși putea dar 
alcătui un budget de petreceri, de peste o mie de lei 
pe an, numărând cei 600 de lei, care trebuia să le pri
mească pentru babă și 500 ce-i mai rămăsese în chimir.

Era deci timpul să-și preschimbe chimirul în Por
tofel. Destul, își zicea el, eu hainele țărănești ; portul 
întunecaților analfabeți, nu se mai potrivește unui tâ
năr luminat cum sunt eu. Voiu păstră numai din acea 
îmbrăcăminte cât va fi trebuință pentru amăgirea pro
știlor din Vultureni, de voi mai merge acolo, ori pen
tru a face pe țaranul de Carnaval la vr’o serbare pa
triotică, sau la vre un bal mascat.

Și in adevăr cu vr’o trei sute și ceva de lei, se îm
brăcă cât un baron, pe la haine gata și pe la desfaceri. 
Numai pe două rânduri de haine, dădu nouă zeci de 
lei; cu patru zeci de lei, luă de la untelal, un palton 
de iarnă, nou nouț și pentru care se jură bietul ovreu, 
că dăduse o sută. Apoi vr’o două părechi de ghete a 
treisprezece lei. O duzină de cămăși colorate a două
zeci lei, de la un faliment. Tot de acolo își luă cio
rapi, mănuși, fel de fel de cravate, gulere, manșete, 
botoni, umbrelă și baston; că eră un adevărat chilipir 
și nu le-ai fi cumpărat pe toate de la prăvălie nici cu 
prețul îndoit. Norocos cum eră la târgueli, mai dădii



sul, dispunând de mijloace 
partidului și nu I

tru două 
nanghie și

129

și de alt chilipir : cumpără de la văduva unui funcțio
nar, care împrumută bani pe amanet pe când eră în 
viață, un ceasornic de aur, cu două capace, numai pen- 

zeci și opt de lei.—Unde eră văduva la a- 
nici nu știa prețul lucrurilor! — La această 

sculă, Ghiță anină cogeamite lanț de corabie în simi- 
lor, de păreă că face cinci sutare pe când îl luase cu 
doi lei pe Calea Victoriei.

Se așezase după cum vedeți, cât se poate de bine. 
Ca să fie mai liniștit din partea învățământului, o pre
zentă pe mama lui Achil ca conrespondenta lui la Li
ceu, unde eră înscris deacum ca extern. Ca femee o- 
norabilă și mama unui elev fu primită, fără nici o îm
potrivire, așa că tot ea primea și notele proaste și ob
servațiile care curgeau ca ploaia, fără ca să le poată 
ceti. Ghiță nu se sinchisea de ele și se gândea acum 
să mai găsească vr’o babă sau v’un funcționar bătrân, 
pentru a-i face pensionarii lui Cc. Costache, în întoc
miri asemănătoare, când îi veni vestea, despre moartea 
binefăcătorului său !

Mai întăi ramase ca trăsnit, văzându-se dintr’o zi în- 
tr'alta, fără sprijin, fără pensie, și silit poate să se re
întoarcă la bătătura lui tat’seu, ceia ce nu eră de ad
mis ! Dar când primi o scrisoare din partea Cc. Ani- 
căi, prin care îl încredința că răposatul nu-i uitase nici 
pe dânsul nici pe văduva Popescu, în diata pe care o 
făcuse înainte de moarte, se liniști cu totul, bucurân- 
du-se chiar că dăduse prilej, Cc-lui Costache, de a-și 
face de acum cheful în gradinele Raiului, sorbind ca
fele și scoțând la rotogoale din ciubucul cel mare. Mai 
bine așa gândea el, că poate-mi retrăgea bătrânul pen
sia de ar fi aflat că m’au eliminat de la Liceu pentru 
absențe nemotivate și rele purtări.

Măsura aceasta aspră fusese o adevărată persecuție 
din partea Ministrului, care fără ca să-l fi văzut în 
ochi, presimțise în tânărul Licean, un puternic adver
sar politic pentru viitor!

Câți externi duceau o viață și mai veselă decât dân-
” : mai multe, sau fiind oamenii

le zicea nimene nimica! 9
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Așa că văzându-și calea închisă spre carierele de 
stat, se hotăra a-și îndestulă dorul de lumină și de cu
noștință, înscriindu-se la o Universitate mai mare, clă
dită numai în piatră cubică, asfalt și bazalt artificial și 
care poartă falnicul nume de Caldarâmul Căii Victoriei. 
Acolo se învăță adevărata carte a vieții reale, fără altă 
cenzură decât a gardiștilor și o'ri cine se poate lumină 
și pătrunde în ea, fără ca să i se ceară diplome de 
absolvire de pe la alte școli!

Se puse dar cu foc și dragoste la învățat. Toți pro
fesorii lui îi preziceau un viitor strălucit, nu numai în 
capitală, căci faima lui se va răspândi în curând și pe- ' 
ste hotare și în întreaga lume, făcând onoare numelui 
de Român în vreun nialch internațional de biliard 1 Bine 

vorba de profesorii de biliard, că pe cei 
Liceu, care-1 dăduseră afară, Ghiță nici catadis- 

ceă să-i mai salute când îi întâlnea pe stradă. Niște a- 
nalfabeți vânduți guvernului, pentru o biată leafă de 
trei sau patru sute de lei pe lună.

Ș’apoi ce viață plăcută unde petreci, înveți, te lumi
nezi și în loc să te coste, mai scoți câte ceva de ești 
dibaciu.

Așă de pildă :
La cafenea, când se ducea, (și se ducea mult, mult 

de tot! Mai des chiar îl întâlniai acolo decât acasă) nu 
plătea consumația decât atunci când nu găsea vr’un 
prieten sau cunoscut, să-i facă cinste; ceia ce se în
tâmplă foarte rar, săci aveă grijă, înainte de a intră, 
să se uite prin geam; iar de luă tăcu în mână, apoi 
știa că esă la sigur cu cinci lei câștig; dacă nu mai 
mult.

La teatre aveă intrarea gratis, unde eră prieten cu 
suflerii, sau vr’un artist mai mare, de la teatru Națio
nal, îl luă cu dânsul în turneu de provincie, însărci- 
nându-1 cu bagajul și rechizita, ba la nevoie făceă și 
pe sufler când acesta aveă rol pe scenă.

Se încercase și în arta dramatică o dată. Nu că nu 
aveă talent,... eră dinpotrivă înzestrat cu o mimică na
turală și destul de bunicică;... dar ce folos dacă nu a- 
Ytâ noroc la scenă?! Intr’un rând i se încredințase în-
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tr'o dramă cu șapte omoruri și unsprezece tablouri, ro
lul fiorosului asasin. Un caracter de acelea cum îi plă
cea lui Ghiță: care fac treabă multă fără a deschide 
gura. Treaba merse de îninune; vârâse deja pumnalul 
în vr’o șase inși fără nici o mustrare de cuget și pu
blicul îi admiră inimica; mai ales când își ștergea pum
nalul înroșit de sânge, aplauzele deveneau furtunoase. 
Ii mai rămăsese să ucidă numai pe răzbunica copiilor 
care-1 așteptă culcată într’o cameră de otel, și în care 
asasinul Ghiță trebuiă să pătrundă pe fereastră cu pum
nalul în dinți. Dracu vrăji însă, că tocmai când săreă 
cu ușurință de pe pragul ferestrei, un picior i se ani
nă de privaz în cât bietul Ghiță se lungi pe podele 
cât eră de lung, ca atunci când cu oala cu borș ! Pu
blicul nesimțitor se porni a râde, iar nenorocitul artist, 
o porni cu fuga în culisă, lăsând toată treaba baltă, pe 
când biata victimă se întrebă de sub piapomă, de tre
buia să se scoale acum pentru ca să se asasineze sin
gură ori să-și prelungească somnul prefăcut. Noroc că 
D-nu Director dădît singur drumu cortinei, scoțîndu-și 
victima din nedumerire, iar pe Ghiță din numărul ar
tiștilor cu viitor mare ! Ghiță avii bunul simț a nu se 
încăpățină și fiind că aveă plămânii sănătoși, se mul
țumi cu rolul de sufler, la ocazie.

Iată dar că pe lângă câștigurile de la bileard, mai 
aveă și câștig la teatru; iar înzestrat fiind cu o fru
moasă voce de bariton, mai câștigă cântând pe la co
rurile bisericești vr’o 20 lei pe lună; căci notele le în
vățase la Vultureni, și citea binișor muzica.

Câte coruri bogate nu află el pe trotuarele capitalei 
cu care își împodobea și inima și judecata.

Pentru un om care știe să vadă, să audă și să pri
ceapă, ce taine nu se desvălue acolo ?!

Cunoștea bine de acum și în toate amănuntele lor, 
diferitele chiuluri pe care le poate trage nu tânăr, 
fără ase împiedecă de D-nu Comisar respectiv a raio
nului și aceasta începând cu birjarii, apoi cuconițele și 
isprăvind cu căzăturile bătrâne, ahtiate după aguridă, 
sau poamele necoapte !

Politica de partid nu mai aveă pentru el nici o taină.
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eră bine să-l rostești, a- 
: Ștefan și Mihai, frații in-

Nu eră întrunire publică, fie guvernamentală fie opo
ziționistă, pe care să nu o împodobească cu prezența 
lui și a partizanilor săi, toți tineri cu aceleași vederi 
largi și îndelungată experiență* buni pregătiți ca și el, 
pentru a luă destinele țărei din mâinele babalâcilor! 
Căci avea părerile sale făcute asupra oamenilor noștri 
de stat începând cu M. S. Regele căruia îi spunea dea- 
dreptul Carol; și isprăvind cu profesorii de Liceu pe 
care avea mare ciudă.

Așa de pildă: Ion Brătianu nu fusese de cât o că
zătură de la paș’opt; Lascar Catargul un ișlicar corcit 
cu fanarul ! Eră știut că Țarul Rusiei, pe când eră la 
noi, îl prinsese pe Sturza cum îi rodeă rublele cu din
ții și la 1888, de nu veneau Conservatorii, vindea Tran
silvania Ungurilor! Carp? un smintit! Maiorescu ? un 
mocan care caută să procopsească pe frații săi de peste 
munți! Mânu? un grec care s’a temut să treacă Dună
rea cu divizia lui ! Intr’un cuvânt, toate ocărurile jos
nice, 'mincinoase și nesăbuite, pe care ziarele politice 
le împroașcă în vâltoarea luptelor de partid asupra tot 
ce e mândru, înalt și luminat în țara aceasta, Ghiță le 
luă de bune și adevărate, alcătuind din 'ele crezul său 
pentru viitor.

In politica externă, precum și în înaltele concepțiuni 
sociale, avea și acolo crezul lui făcut gata, în urma u- 
nor cugetări adânci și îndelungate discuțiuni cu ade
vărate genii și apostoli ai omenirei, întâlniți cu toții 
prin cafenele și berării.

Așa de pildă: l’alria Română eră un cuvânt frumos 
care-ți umplea gura și care eră bine să-l rostești, a- 
mestecându-1 și cu altele, ca : Ștefan și Mihai, frații în
străinați, pământul sacu a neamului și altele; dar numai 
la ocazii și după un oare care număr de halbe de be
re când umbli pe trei cărări cântându-1 pe Deșteaptă te 
Române! Să te ferești numai a le da drumul în inimă, 
că ajungi chiar a le crede pu tot dinadinsul și intri în 
rândul proștilor! Ba nu zeu: ce este acea Patrie Ro
mână, decăt o sumedenie de Munți, de dealuri, de văi 
și de câmpii, acoperite cu ierburi și copaci, udate de 
ape; iar pe această întindere s’au clădit sate și orașe,
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locuite de oameni. Apoi toate țările hunei, nu sunt al
cătuite la fel ? unele mai mari altele mai mici ! Oa
menii nu sunt tot oameni pe întreaga suprafață a pămân
tului ? Că unia sunt smoliți, alții albi, alții galbeni, ca
fenii, sau roși; ce e cu asta ? Unde au bătut, din loc 
in loc pe crerii munților, niște stâlpi pentru ca să se 
știe unde începe Patria Română, punând de o parte 
și de alta niște trântori chemați la noi grăniceri, iar 
dincolo finanți, hrăniți și plătiți degeaba, ca să opreas
că lumea să treacă dintr'o țară într’alta, asta însem
nează oare că ei pot opri nourul, vântul și ploaia, de 
a trece peste capul lor fără ca să le ceară voie?! Tre
cuse și Ghiță granița odată, când se dusese cu o trupă 
tocmai la Elopatak, și văzuse câte formalități plic
ticoase se cer trecătorilor, numai în scop de a stoarce 
bani de la bieții oameni, pentru ca să-și poată Patria 
Română și cea Ungurească întreține sute de mii de 
alți trântori, oploșiți unia prin cancelariile guvernelor, 
hrănindu-se din sudoarea poporului; iar alții trăind 
prin lagăre, hrăniți tot din acea sudoare și învățând 
meșteșugul de a ucide, arde și tăia cât mai multă lume 
la comandă, fie pe frații sau părinții lor, iar la urmă, 
pentru a muri, ca niște dobitoace sau a rămânea schi
lozi, de hatârul gogoriței de Patrie !

Oare pentru ca un neam de oameni, a găsit cu cale 
să se așeze într’o anumită 'parte din suprafața pămân
tului și a bate de jur împrejur niște stâlpi zicând: a- 
cesta e pământul nostru, țărâna aceasta, iarba și copa
cii de pe ea, apele care o întretae și o adapă, se pres
chimb întru ceva ? Prin ce minune devine el pământ 
Românesc ? Prin dreptul de vechime ? Să-l înapoiem 
atuncia Dacilor de la care l’am luat. Prin dreptul ce- 
tui mai tare ? Atunci de ce să ne împotrivim, când un 
neam mai numeros, sau mai tare, ar veni să vi-1 ră
pească ?

Cine se face stăpân pe un lucru care poate fi tre
buincios și i altuia, este un hrăpăreț, fie el neam, sau 
nu. Cine strânge și adună mai mult decât îi trebue, 
aduce pagubă celuia ce nu are de ajuns și devine vă
tămător. Dacă Stan a furat de la Brâu un lucru oare-



i34

des- 
aprinsul

ca re, dovadă că-i făcea trebuință; iar dacă 13ran s’a la- 
sat a fi furat, dovadă iar, că de acel lucru avea mai 
puțină nevoe decât Stan, ori că n’a știut să-1 păzească 
și să-l apere ; prin urinare eră nevrednic de dânsul! 
Pentru ce dar armată, legi, judecătorii, poliții și tot 
felul de cuiburi de trândăvie, costisitoare, zadarnice și 
desfrânătoare ? ! Capitalul și propietaiea, iată singurile și 
adevăratele dușmane ale omenirei ! Iată pentru ce Ghiță 
eră și dușmanul evreilor, pentru că sunt strângători, 
hrăpăreți și prin urmare vătămători; iar nu pentru că 
sunt de alt neam și că au răstignit pe unul de ai lor, 
acum 1892-de ani! Iată pentru ce Ghiță ură cu pati
mă pe negustori, pe propietari, pe răzăși, pe clacași, 
într’un cuvânt pe toți care dețineau cevă, agonisit, sau 
moștenit, căci toți până la unul, erau niște răi făcă
tori, care-și însușeau lucrul tuturor.

Teoria aceasta de ură obștească, nu o hrănea numai 
pentru cele materiale ; dar o ridică mai sus, la cele i- 
materiale.

Cine se mângâe cu nădejdii deșarte, este un tâmpit, 
un prost, sau un fățarnic, care vrea să înșele lumea; 
iar cine îndrăznește să creadă în prostiile trecutului, 
ori nu împărtășește pe deplin credințele lui Ghiță, 
este un dușman care trebue ars pe rug, în folosul 0- 
menirei.

Nici o casă, nici o batjocură nu e deajuns pentru 
asemenea oameni; căci numai ast-fel va pierde lumea 
încrederea într’înșii!

Unde-și face pasărea cuibul îi e și patria; așa tre
bue sa facă și omul! Iar cuibul să și-l facă de câte ori 
și cu cine va voi să trăiască cu dânsul! Când unul din 
doi se satură de cellalt, n’are decât să-și ia sborul! 
Ast-fel numai, se va putea curmă desfrâul ce se g— 
fâșură nerușinat pe Calea Victoriei, odată cu 
felinarelor!

Ast-fel să cugete și să viețuiască adevăratul om lu
minat, cunoscător al vieții, omul viitorului, supra-oniul, 
care se va fi înalțat mai pre sus de proastele prejude
căți ale unui trecut întunecat! Acesta nu mai poate 
face binele pentru bine, folosindu-se mai întăiu lu>>
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iar pe urmă omenirei întregi; iar nu cutărei sau cu- 
tărei adunături de oameni, unită numai pentru a hrăpi!

Iar pe urmă când îi vine ceasul a reintră în deșer
tul din care a eșit, ori care ar fi el și ori urme ar fi 
lasat pe pământ, să i se arunce hoitul în foc, pentru 
ca să nu prindă loc mai mult decât un pumn de ce
nușă și să nu supere pe alții cu mirosul !

O măreață și cu adevărat romănesscă, întruchiparea 
spițelor trecute ! In care ai iubit și ai crezut; tu care 
după ce te-a părăsit soața vieții tale, ai știut s’o iubești 
și dincolo de mormânt, rădicând pentru ea biserica de 
Piatră din Vultureni, icoana neclintitei voastre credințe 
și a credinței neamului; tu care ai iubit cu osârdie 
pană la moarte pământul sfânt a strămoșilor, crescân- 
du-ți lastarele în dragostea de țară și în credința vii
torului ei! Desbrăcatu-te-ai de haina cea lumească a- 
tunci când ceasul ți-a sunat pentru a te îmbracă în a- 
cea vecinică de lumină, de bunătate și de adevăr ! Ai 
plecat fericit pentru că asta ți-a fost așteptarea și că 
ai dobândit-o ! Credința și nădejdea în viață; credința 
și mângâerea în moarte ! Pus-ai să-ți așeze trupul pe 
o cuhne înaltă de deal pentru ca umbra ta de Român 
să se întindă macar o clipă, peste hotarele țărei, dar 
tot în hotarul neamului pe care ți-a fost dor să-1 vezi 
redeșteptându-se și pe care îl voiai mai mare, tot mai 
mare și reîntregit!

De pe culmile unde sălășluești acum în fericirea 
vecinică, întinză D-nul sub picioarele tale, o maramă 
atât de groasă, ca nici ochii tăi sufletești să nu poată 
străbate vremelnica, dar scârboasa ceață care întunecă 
mințile a vr’o câte-va sute de Români rătăciți!

Zic sute, pentru că abia am ajuns cu povestirea în 
1892; astăzi însă în 1907 a-și putea însemna poate 
câte-va mii! Iar ajungând chiar la acest număr mare 
pentru cei rătăciți, numărul propăvăduitorilor acelor 
teorii frumoase, care au sdruncinat și întunecat acele
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nu s’ar putea numără nicicriere sănătoasă altă dată, 
cu sutele.

In zadar însă le vor fi silințele ! Pentru că aseme
nea gândiri nu sunt în firea neamului nostru și nu 
pot prinde rădăcini în el ! Dacă ne vor tulbură vre
melnic, nu vor putea distruge datinile și dragostele 
neamului, care este unul și de o ființă și nu se poate 
învrăjbi ! Românul năpăstuit, ajuns în închisoare, scrie 
nevestei să-i aducă boii și copii, să-i mai vadă odată; 
și îi îmbrățișează cu aceiași dragoste pe toți, oftând 
că nu se poate aduce casa și ogorul, ca să le sărute și 
pe acele.

Groaznic la mânie, Românul nu mai iartă dar are 
și darul uitărei! Bănuitor adesea, este cu toate acestea 
lesne crezător ! Dar ceia ce nu știe Românul, ceia ce 
nu poate, nu cunoaște și n’a cunoscut nici odată este 
acea ură trainică și neîmpăcată! Urăște și el, cât su
fere ! S’a trecut durerea ? S’a dus odată cu dânsa 
până și amintirea răului! Din câți suntem azi, care am 
avut rude sau prieteni omorâți peste Dunărea, cine 
oare mai îi urăște pe Turci ?

Din nenorocire, goana noastră către propășire, ne-a 
făcut să-i scoatem pe mulți din teapa lor, fâră ca să le 
putem da și armele de trebuință pentru a se luptă iu 
viață. Necăpătând decât o spoială de învățătură și de 
bună creștere, nu am putut ajunge decât la jumătate 
de conștiință și de judecată! Părăsind, fără a le cu
noaște și pricepe, credințele, dragostele și datinele nea
mului, pentru că noi cei dintâi i-am învățat a le des
prețul, s’au pătruns de obiceiuri, trebuințe, moravuri și 
însușiri chiar, luate din alte heamuri, împrumutându-le 
pănă și joasnica zavistie și neagra ură, amândouă atât 
de protivnice firei românești! Iar schirosele zavistiei și 
ale urei neputându-și înfipge colții în tulpina unuia și 
aceluiași neam, pentru ca să-l învrăjbească între ai săi, 
s’au încuibat în câte o mlădiță mai bicisnică și singu
ratecă! Aiurea dar, ura și zavistia claselor între clase; 
la noi, ura și zavistia declasaților în potriva tuturor 
claselor sociale ! 
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scrisoare de la Achil prin care-1 anunță

le aduce la anul,

i 1110- 
învățături practice, ținu

1893,, o frumoasă casă din strada 
i se 

duce

și de

rată o mare disperare pentru că rătăcise toate premiile 
sale în tren. Linia crezură, alții se mai îndoiră, pănă 
când primi or  .
că pachetul cu premii a fost găsit de comisarul gărei 
de Nord pe o canapea în sala de așteptare, și prin ca
re-1 întrebă dacă trebuiă să i le trimeată la Iași și pe 
ce adresă ? Ghiță arătă scrisoarea și toți fură de pă
rere să le lese la București, având a le aduce la anul, 
odată cu cele ce le va mai căpătă.

Apoi din multele pățanii ce știu să le povestească

Pe aceiași cale
Viața aceasta slobodă și plină numai de plăceri 

rale, de înalte cugetări ' ----- l:—
aproape doi ani, cu toate că Cc. Grigori își cumpărase, 
în toamna anului j 
Lascar Catargiu, numită pe atunci strada Amzei, și 
așezase în capitală, precum știm, cu scopul de a d: 
pe Eugenîța în societatea înaltă.

Prin ce minuni de dibăcie putîi, vicleanul Ghiță să 
ascundă tuturor adevărata stare a lucrurilor, ar fi prea 
lung a o spune cu de amănuntul și v’ași plictisi. Când 
în primul an se duse de vacanțele mari Ia Vultureni, 
se lăudă cu succesele ce le repurtase la Liceu, însă a-

137
Iar tu sarmaua jertfă a veacului de astăzi și a gre- 

șalelor veacului trecut, tu care, ai fi putut trăi fericit, 
luminat și mândru, iubindu-ți legea, neamul, streșinul 
și ogorul, iată-te pierdut de pe acuma; pentru că. ve
ninul, cu care ți-au otrăvit inima, se lecuește a nevoie 
și i se va găsi leacul, atunci când va fi prea târziu 
pentru tine, sermane Ghiță!

Crezând că urci o culme unde vei fi ferit de amă
răciunile muncii și ale datoriei, ai și pornit spre vale, 
ca emetele munților, afundându-te tot mai iute, tot mai 
adânc, zdrobindu-te sub povara întunecoasei prăpăstii, 
care s’a deschis nemiloasă și de neînlăturat, sub pi
cioarele tale.
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eră bine 
ca să nu 
ca să-și

cu haz, ca întâmplate lui din pricina portului țărănesc, 
izbuti să-i facă pe boieri, să-1 silească a se îmbracă dc 
acum în haine nemțești. Nu tot avea să meargă anul 
viitor la Grignon ? Acolo ar fi alergat ștrengarii de 
stradă ca după urs, văzândn-1 așa costumat și 
să se deprindă mai dinainte, cu portul străin, 
pară stângaciu. Ba îi mai și dădură și bani 
cumpere o garderobă care-1 așteptă, gata și purtată 
chiar, de aproape un an la București.

Cu sosirea familiei Vultureanu în capitală, primejdia 
crescu, nu e vorbă; dar e atâta depărtare între strada 
Amza și strada Rinocerului ! Damite între un biet elev 
de Liceu, după cum îl credeau toți și familia unui om 
politic, care venise în București cu scopul de a-și mă
rită fata.

Drăguță și crescută cum eră, Duduia Eugenița nu 
așteptă mult, căci în carnaval îi fu logodna, iar îndată 
după sărbătorile Paștilor, se și cunună cu un elegant 
deputat, purtând un nume strălucit și fin al unui pă
rinte de mai multe ori milionar. Apoi și Cc. Grigori, 
la prima remaniere a guvernului ce avu loc înainte de 
inaugurarea podului de peste Dunăre, fu silit să pri
mească portofoliul Domeniilor. In asemenea împreju
rări, cine mai aveă timpul să se ocupe și de purtările 
lui Ghiță Dudău ! ?

După retragerea însă, a cabinetului Conservator și 
după ce se mai liniștiră lucrurile, Cc. Grigori se gândi 
cu tot dinadinsul a îndeplini voința lui Cc. Costache, 
cu privire la Ghiță și îi cerii acestuia actele sale de 
studiu ca să poată seri la Grignon spre a da și luă 
toate informațiile necesare ; așa că, la începerea cur
surilor să-l poată trimite direct acolo, fără ca să se mai 
ivească greutăți din pricina vre unei lipse de forme. 
Căută bietul Ghiță se mai tărăgăneze lucrurile dar i 
se înfundă de astă dată, căci Cc. Grigori pierzând răb
darea, se duse într’o zi la liceu și află tot adevărul!

Tot în ziua aceea, vicleanul nostru, fără a bănui ni
mica, se înfățișă zâmbitor în cabinetul de lucru a fos
tului ministru, zicând că chiar acum a vorbit cu D-l 
Director care i-a făgăduit actele pentru .sfârșitul Ipnej
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viitoare, de oare ce luna aceasta e foarte ocupat, având 
a prezida o comisiune alcătuită de guvern. Cc. Grigori 
se înroși la obraz, se sculă de la birou, îl luă pe Ghi- 
ță de ureche, îl prohodi din cabinet în salon, din sa
lon în antreu, iar din antreu îl ajută să coboare scă
rile cu vârful ghetei sale de lac, lovindu-1 mai jos de 
cât șirea spinărei !

Auzi ?!! Să-l ia ciocoiu de ureche ! Să-l lovească nu 
știu unde, cu talpa piciorului!! Pe el om de douăzeci 
de ani ! Mai învațat și mai luminat de cât dânsul, cu 
tot Ministerul lui de babalâci răsuflați!!! Iată dar ci
ne-mi sunt și boerii ! Cum calcă onoarea bietului po
por !!! Bine că nu m’a și lungit la scară să-mi aștearnă 
două zeci și cinci de harapnice, cum le este obiceiul, 
după ce se îngrașă din sudorile noastre își zicea Ghiță, 
galben de furie și arătând pumnul său vânjos, coșuri
lor palatului ce se mai zăreau în depărtare ! O ! Din 
acea clipă de urgie, jură o năstrușnică și verde ură a- 
ristocrației întregi și în deosebi familiei Vultureânu, 
pe care o înjură cât îi luă gura !

Dar nu se mulțumi numai cu atâta, căci nit numai 
ura îi clocotea în vine,-dar și dorul de răzbunare! Du
pă ce se încredința bine, că Cc. Grigori nici nu se 
gândise a cuprinde și pe văduva Popescu, în mânia lui 
și că pensia eră inatacabilă, nu pregetă a trimite Cc. 
Aglăiței și bărbatului ei, fel de fel de anonime mur
dare, cu' scopul de a le zdruncină fericirea casnică. A- 
poi împrietenindu-se la cafenea cu redactorul unei din
tre acele fițuici murdare, care nu-și pot menține ofti- 
goasa lor viață, de cât subvenționate de un partid spre 
a aruncă cu noroiu în celalt, desvălui acestuia pretin
sele hoții și călcări de legi, făptuite de Grigori Vultu- 
reanu în puținele luni în care deținuse portofoliul Do
meniilor ! Te minunai cum în așă scurtă vreme, un sin
gur om putuse făptui atâtea crime !!

Când prind însă a curge belele pe capul omului de 
țin lanț; iar câte odată dintr’o nenorocire iesă și un 
bine. Așa de pildă eroului nostru nu-i mai rămăsese 
de cât un au până la recrutare. Prin înrâurirea lui Cc. 
Grigori ar fi putut obține amânarea ca să-și complec-
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teze studiile în străinătate, iar pe urmă să facă stagiul 
de un an. Pe când acum o să gogească trei ani de
plini în cazarmă, cu toți borșarii, cu toți inculții de 
soldați și de sergenți și lasat în voia vr’unuia moș 
Teacă de căpitan. Nu știa el ce pățise bietul Bacal- 
bașa în oaste?! Așa că supararea lui nu eră mică. A- 
poi și bietul Achil Popescu, ieșind asudat de la un bal 
mascat dat în Sala Eforiei răci atât de rău, că apucat 
de peri pneomonie dublă își dădu sfârșitul a noua zi, 
după toate regulele științei medicale.

Biata preoteasă cât pe ce să se ducă după feciorul 
ei, făcând prin asta o nouă economie Vulturenilor. Ne
bună de durere, resgingeă ori ce mângâere, ba chiar 
și ori ce hrană, zicând că nu mai avea de ce să mă
nânce, că nici Achiluță sărmanul de el, nu mai gustă 
mâncarea. Să i-1 aducă de unde-l’o dus și atunci o să 
se mire o lume întreagă cât o să mănânce ea de bine 
și cu poftă ! Cu mare ce-o hrăni primele zile cu coli
vă, zicând că și Achiluță o gustă pe ceea lume, și că 
o va primi mai cu drag din gura ei, decât din a cali
cilor și a popei. Apoi din colivă trecu la sărmăluțe, de 
la sărmăluțe la curcan fript și din pomană în pomană, 
ajunse baba a-și face obiceiul ca toți oamenii. Ca s'o 
mângâe îi spuse că Achiluță îi apăruse în somn după 
pomana de trei zile și-i poroncisă să-l înlocuiască pe 
lângă măsa și să-și schimbe de acum și numele, ceia 
ce a și făcut chiar la biserică și la Primărie în nești- 
rea ei, și de acum trebue să-i zică și lui Achiluță, cum 
îi zicea răposatului, căci s’a lepădat de dragul ei, și de 
tată și de mamă și numai vrea să știe decât de dansă; 
că Cc. Costache i-a lasat cinci zeci de lei pensie, cât o 
trăi și că o să-i primească regulat din trei în trei luni 
căci se înțelesese cu Cc. Grigori să nu 
pentru asta ca să plece el în străinătate, unde 
vrea, să meargă ca să nu o 1 
rât de acum să-și caute o 
unde nu-1 cunoaște nimene și

mai aștepte 
’ 1 nu mai 

lese singură; că s’a hotâ- 
slujbă unde-va în provincie, 

i vor putea trăi mai eftin, 
ba chiar bogați; căci cu ce mai avea, cu pensioara și 
cu leafa lui, ori trăi ca niște pașale! Biata văduvă primi 
CU- înduioșare să facă voia lui Achiluță, care șe oșțe-.
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inse să vie tocmai de pe lumea cealaltă ca s’o spue ; 
deși îi păru cam rău, că să adresase lui Ghiță care îi 
eră numai prieten și nu chiar ei deadreptul, care îi 
eră mamă bună. La început, își mai dădea uneori în 
petec, dar se obișnui degrabă și din Achiluță nu-1 mai 
scoteă.

Cu rânduiala asta având actele lui Acliil, care fusese 
de o vârstă cu dânsul și căruia îi și samană întru cât-va; 
dar având și mărturia văduvei Popescu, care intră busna 
și nepoftită în camera consiliului de revizie și înge
nunchind, începu să se bocească strigând : «nu mi-1 lu- 
ați maică, nu mi-1 luați ! Că atâta odor am și eu să-mi 
susție bătrânețile» fu șters îndată din controale ca li
nie fiu la mamă văduvă și saracă.

Pe când lucră cu atâta dibăcie ca să scape de ar
mată, întrebuința influența Redactorului de Ziar de 
care am mai vorbit, pentru ca să-l recomande sub nu
mele de Achil Popescu, noului prefect de Constanța, 
care pană să instaleze și să-și. ducă familia acolo, eră 
mai des la București decât la post. Se puse cu multă 
gentileță la dispoziția lui, făcându-i fel de fel de co
misioane și, ca răsplată, fu rugat să primească a giră 
poliția din Cerna Vodă în calitate de subcomisar de 
ocamdată, comisarul de acolo fiind grav bolnav îutr'un 
spital din capitală și cu puțină nădejde de scapare; 
iar îndată ce locul va rămânea vacant îl va înainta co
misar și titularul postului.

Pentru 
jertfă și

un spirit independent și luminat, eră o crudă 
o umilire să treacă din om liber, nedeprins 

a-și datoră existența decât muocii sale cinstite, în rân
durile trântorilor care se hrănesc din sudoarea popo
rului ! Se supuse însă soartei și primi, că eră și acesta 
un. mijloc de răzbunare împotriva putregaiurilor scâr
boase care se numesc Patrie și societate. Prin jafurile 
și asupritele ce le va face tot mai nesuferite poporu
lui și ast-fel va grăbi sosirea vremurilor celor, mari, de 
libertate, de lumină și de frăție universală ! Și avii pu
terea de voință, uitarea de sine, de a părăsi frumoasa 
capitală, cu înțeleptele ei plăceri, pentru a s: -- -----
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mantă într’un orășel de provincie, martir al unei idei 
mari, menită a deșteptă și reînvia omenirea.

Prin stăruința D-lui Prefect, căpătă liber parcurs 
pentru el, familia și bagagiu până la Giurgiu. Ajuns 
acolo, se duse seara, după sfatul unui chelner de la o- 
tel, la un- șantan unde se adunau căpitanii de remor
chere și avii norocul să facă cunoștință cu unul Achi- 
lea Stavropulos care plecă a doua zi deadreptul la Su- 
lina cu niște șlepuri, dar trebuiă să acosteze la Cerna 
Vodă pentru a mai luă unul de acolo. Căpitan Stavro- 
pu!o dejă bine dispuș ca și D-nu Ipocomiisari și chiema 
Achilea, aflând că mai este și viitorul Astinomos (polițai) 
apo tin Țernadova, unde aveă adesea interese și dara- 
veri, îi propuse îndată să-1 ducă la post, fără nici o 
cheltuială. Bagajele se vor încarcă pe un șlep, iar D-nu 
Ipocomisar și Mama di la Dimialui vor aveă salonul 
Remorcherului la dispoziție. Apoi pentru a întări ami
ciția crescândă îi oferi și o sticlă de Șampanie, la care 
bietul Ghiță fu silit să răspundă cu alta. Grecu nu se 
lăsă învins, vinurile și lichiorurile începură a se pe
rindă una după alta, și se încarcă socoteala rău de tot. 
Cu groază se întrebă acum noul Subcomisar, dacă nu 
iar fi venit mai eftin să ia bilete de clasa I pe un va
por de pasageri, decât să meargă așa pe gratis ? La 
spartul petrecerii, îi reveni inima la loc, căci Grecu se 
făcu foc când îl auzi că vrea să plătească ceea ce con
sumase la masa unui căpitan Elin! Așă că Ghiță scăpă 
numai cu frica și paraponul de a nu-1 fi băut pe Grec 
mai zdravăn.

A doua zi, sub splenditele raze ale soarelui de A- 
prilie remorcherul Amfitriti, remorcând șlepurile: Li- 
curgos, Afroditi Pallas și Penelopi, părăsi măreț por
tul Smârda, bătând la pupă bandiera Grecească iar la 
catarg steagul tricolor, în onoarea lui Kirios Astino- 
mus! Masa servită pe covertă eră îmbelșugată. Nici o- 
ule proaspete, nici zumi avgolemono (supă de orez 
dreasâ cu ou și lămâie) nici rizotto a la Milaneze nu 
lipsiră ; iar la băutură amândoi Achilii se întrecură cu  
vin de itaca și chipriotico. Grecu politicos băii mai în
tâi în sanatatea lui Carlo și-l vârâ pe Ghcorgheos nu-
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mai în aî doilea pahar ; Achil răspunse închinând pen
tru înfrățirea popoarelor și a muncitorimei ! Grecu
lui nu-i prea plăcu înfrățirea cu hamalii și cu turca- 
lalele, dar n’avu ce face și dădu paharul pe gât. Mer- 
sără așa toată ziua, noaptea o petrecură în salon pe 
niște canapele cam înguste, dar destul de moi și cu
rate ; apoi adoua zi după un prânz tot atât de bun și 
îmbielșugat, zăriră ca o pânză de paiangen pe cer: 
eră mărețul pod Carol I ! Apoi trecură pe sub dânsul 
și acostară în portul Cerna Vodă, unde semnalându-se 
pandiera română de pe catarg, toți fuecționarii aler
gară la debarcader crezând că e vr’o inspecție Minis
terială care vine să-i surprindă, ori cel puțin D-nu Pre
fect în primblare de plăcere.

Bine înțeles ca un om luminat și ferit de prejude
cățile unui întunecos trecut, nu putea să facă deose
biri între diferitele neamuri puse sub oblăduirea lui. 
In ochii lui Achil, turc, arman, evreu, grec sau român, 

-nu se deosebeau, decât prin avutul lor și cât putea 
căpătă de la fie care; aceasta bineînțeles în nobila nă
zuință de a luă de la cei ce aveau prea mult și a da 
celora ce nu aveau de loc. La luat nu întimpină nici 
o greutate, pot zice chiar că i se da fără ca să ceară, 
lumea de pe acolo fiind deprinsă de veacuri a-și face 
datoria către oamenii ocânnuirei. La dat însă eră mai 
grea judecata, unde dau toți fără deosebire, care mai 
mult, care mai puțin, după putere: Probă dar că cu 
toții aveau de prisos; căci de n'aveau, de unde erau să 
dee ? îmi veți zice că de frică poate se împrumutau, 
sau își vindeau cealmalele. Dar cine împrumută celuia 
pe care-1 știe că n’are ? Iar dacă se desfăceau, ori se 
lipsiau, de celea ce le erau de neaparată trebuință, 
asta dovedeă că nu știau să-și apere avutul lor și prin 
urmare erau numai niște nevrednici de a-1 deținea în 
paguba altor mai harnici. Așa că ajuns la acest .prin
cipiu nestrămutat: de a luă de la toți, fără a da ni
mănui nimica !!

Cu toate avantajele (că așă să chiamă în limba poli
țienească) ce le avea acolo, nu-i plăcea Cerna \ oda, ca 
prea eră în batia drumurilor și putea da cu ochii de
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CAPITOLUL XIII.

Eroul nostru la gurile Dunării

Cc. Grigori sau de vr’un cunoscut, în drum spre băile 
de la Constanța. Norocul îl sluji și de astă dată, că 
bietul său șef care tânjea de atâta timp în spital, avii 
prevederea să moară înainte de începerea stagiunei 
balneare și D-nul Prefect, unul din rarii demnitari ca
re se țin de vorbă, îl înainta pe Ghiță în postul vacant, 
după făgăduință. Acesta cum se văzu cu decretul în 
buzunar, cerii concediu, pentru interese familiare, se duse 
la minister și obținu de acolo transferarea la Tulcea, 
unde de asemenea eră locul vacant, iar indatoritorul 
său tiz Căpitan Achilea, care avea la Tulcea interese 
și mai mari de cât la Cernavoda, se grăbi a-i trans
portă bagajele și Mama D-lui Comisar Achil Popescu, 
la noua sa reședință.

La Tulcea, văzu de îndată, fostul șef al poliției din 
Cernavodă, că se înșelase cumplit, cerând un post care, 
deși eră egal cu cela ce-1 ocupase și mai ferit de res
ponsabilitate, eră tot odată lipsit aproape de ori ce a- 
vantaj”. Domuu Polițai, noul său șef direct, departe de 
a fi pe moarte ca celalt, eră un băiat plin de viață și 
de fumuri, care-1 ținea în picioare la raport. Zbieră la 
dânsul ca la un gardist și nu permitea avantajele, de
cât după, ce-și luă el partea leului ! Avea spionii lui 
și cum primeai vr’un cadou fără să i-1 aduci întreg și 
nevătămat la dânsul, te și da în judecată; iar dacă iți 
făceai datoria să i-1 aduci, te miluiă cu câțiva lei acolo, 
care nu plăteau nici osteneala drumului pănă acasă la 
el, de oare ce locuia la celalt capăt a orașului, ca să-și 
ascundă amanta. Lasă că hârtiile le iscălea dimineața 
în așternut, dar serviciul și răspunderea ți le aruncă 
în spinare prin ordine scrise și delegații. Apoi pe câți 
nu trebuia să-i slugărești ? Prefect, director, procuror, 
substitut, judecător de instrucție, tot complectul tribu
nalului, Ofițerimea toată și de toate gradele, pănă și 
consulul turcesc care se socotea la el acasă și Consu-
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socotea Țarul tuturor pescarilor li-lul Rusesc care se 
poveni din județ !

Eră cât pe ce să-și ia omul lumea’n cap, când se 
facil o vacanță de Comisar la S-tul Gheorghe. Fără a 
pierde vremea, cerii postul care nu prea eră râvnit de 
alții și fu primit de îndată.

Acolo o nimeri bine de tot, căci leafa eră tot aceia 
ca la Tulcea (200 de lei), mai avea și locuință, apoi 
pensia babei. Cc. Popeasca eră foarte gospodină și-și 
fâcii păsări, curcani, porci și de toate cele. Primăria îi 
da locuința, încălzitul, luminatul și o diurnă de 20 de 
lei lunar, pentru serviciile comunale ce le-ar fi prive- 
ghiat el cu dragă inimă, dacă ar fi fost înființate. La 
băcănii și la cârciume aveă credit pe gratis și cadouri 
la zile mari. Cât despre icre și pește, nici mai pome
nesc. Cine ar fi avut neobrăzarea a-i cere bani pentru 
aceasta ? Așa că viața nu-1 costă nimica; doar masa 
D-lui Prefect când venea cu consiliul de revizie și a 
D-lui Subprefect când venea în inspecție ! Dar când să 
se întâmple asta ? Doar la vr’o schimbare de regim, 
când se primeneau și cei mari. De când cu telefonul 
lui Edison, ce mai aveau boierii nevoie să se osteneas
că pe drumuri, când puteau administra tot așă de bine 
și de la reședință? Doar ca plăcere, primavara și toam
na, când nu prea sunt țințari mulți. Mai erau însă alte 
avantaje, mult mai mănoase, și pe care nu le cunoștea 
nici D-nul Subprefect, da mite Prefectul și cei din Tul
cea, și din țară, care i-ar fi putut învidiâ locul.

Sfântul Gheorghe sau pe Turcește Catarleț, nu este 
decât un sat așezat tocmai la revărsatul brațului celui 
mai oriental al Dunărei în marea Neagră. De și comună 
rurală care prin ea însuși abia dacă ar putea face față 
cheltulilor comunale, s’a înființat acolo un comisariat 
de poliție din împrejurările următoare.

Se poate spune, că în acel sătuleț, se concentrează 
cel mai însemnat comerț, de pescărie de pe o rază de 
peste șaizeci de kilometri împrejur. Teritoriul comunei 
se întinde pe lângă o fâșie de pământ între marea 
Neagră și lacul Reazim, până la gura Portiței, megie- 

10
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șindu-se acolo cu comuna Cara-Orman din județul Con
stanța. Pe tot lungul acestei fâșii de pământ (adică 
peste 45 kilometri) sunt răspândite așa numitele cher
hanale sau pescării, care poartă fiecare numele proprie
tarului lor precum: cherhanaua lui Milano, a lui Tar- 
duli a Vădanii, a lui Ichim etc.

Ele sunt toate niște clădiri mai mult sau mai puțin 
lungărețe, acoperite cu stuf și alcătuite din lemne că
trănite pe din afară. Au unele în bătătura lor câte o 
ghețărie, iar toate niște pari cătrăniți pentru uscatul 
și cârpitul năvoadelor. In lăuntru îți amintesc mult 
cramele de pe la viile podgorenilor noștri, din pricina 
mulțimelor de butoaie care însă în loc de must, sunt 
tixite cu pește sarat, atât de baltă cât și de mare. Pă- 
reții au cadre ca acele de pe vapoare, unde se odihnesc 
de la trei zeci și pănă la o sută și mai bine de pescari, 
întrebuințați de fiecare cherhana, după puterea stăpâ
nului. De obiceiu,'' la ușa' de intrare se afla o despăr- 
țitură de scânduri, ca cu o cameră mică, unde doarme 
stăpânul când vine la cherhană și unde își ține lefte
rele, (adică condicele de socoteli) aceasta numai întâm
plător,'că de normă, duminicile și sărbătorile, vin oa
menii la sat. Cherhanalele sunt mai mult pentru pes
cuitul morunului, nisetrului și a scrumbiilor. Fiecare 
stăpân de cherhană mai are dar o sumedenie de alți 
pescari, răspândiți în colibe prin baltă, și de rostul că
rora de multe ori nu mai poate da. Toată populația a- 
ceasta, cu adevărat flotantă, este sub oblânduirea D-lui 
Comisar de Catarleț sub imediata lui privighere.

Nimene nu și-ar putea închipui, că acești pescari, 
sau mai bine zis viței de mare cu fața de 0111, trăiți 
mai mult în apă decât pe uscat, a căror bărbi și păr, 
încâlcite nu au, cu anii, alt pieptene decât valurile mă- 
rei, altă hrană și băutură timp de săptămâni întregi 
decât peștele și apa verde și clocită a bălților, sunt 
plătiți mai scump decât un lucrător ceasornicar la Ge
neva! Nimene n’ar crede că prin sălbăticii aceștia, se 

. găsesc doctoranzi în medicină, studenți universitari de 
tot felul, scapați din temnițile rusești, unia pentru de
licte de drept comun, iar alții pentru delicte politice
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și oploșiți acolo fără știrea nici a lui D-zeu nici a lui 
Vodă! Uitați de lume, uită și ei lumea, se deprind cu 
noua lor soartă și să tâmpesc încetul cu încetul, așa 
că nici aceștia nu se deosebesc de ceilalți.

Rai- vre unul din doctoranzi își revine în fire, esă 
din starea de tâmpenie și atunci, neputându-se întoarce 
pe pământul Țarului care l’ar spânzură, își ea libera 
practică de doctor, în țara în care la oploșit; căutând 
în schimb s’o ferească cu ideile sale nesăbuite de se- 
micult și semi barbar, uitând de frații lui din baltă, 
venind numai câte odată să-i speculeze ori să-i împin
gă spre rău și în dauna neamului românesc, care a a- 
vut prostia să-1 infieze ! Dărămise mâijie Țarismul, iz
butească în Rusia acea confiderație democrat-socialistă 
pe care eu o privesc ca o utopie,—-și veți vedea, iubiți 
cetitori, cu cine vor ținea aceia pe care unia din D-v 
poate le-ați votat împământenirea, de milă și pentru 
ca să-i scapați de ștreang! Nici n’au ajuns așă vremuri 
și mulți din ei au și început a-și arată dragostele lor, 
curate, cercând să asmuțească străinătea în potriva țâ
rei unde și-au găsit adăpost! Vedeți că sângele apă 
nu se face și lupul nu-și schimbă decât părul!

Dar să ne reîntoarcem la St. Gheorghe și la pesca
rii ramași statornici acolo uniia de bună voe, alții, de 
nevoe.

Să nu socotiți cumva că nu li se plătește simbria 
după tocmală când vin la sat să se socotească. Tefte- 
rele despre care am vorbit mai sus, deși conțin adevă
rate comori pentru un Psiholog, sunt ținute la zi în 
cea mai perfectă regulă și nici un parchet ajutat de 
cei mai dibaci experți n’ar putea găsi nimic de spus 
în potriva lor. Iată însă ce să întâmplă :

Ca să cumpere o pereche de cizme, o glugă, o pă
lărie sau stambă pentru cămăși, pescarul ar trebui să 
facă patru zeci și cinci de kilometri pănă la Sulina, 
sau opt zeci și trei pănă la Tulcea și în ambele ca
zuri ar trebui să piardă o săptămână ; căci cam cu săp
tămâna sunt tocmiți. Apoi să-și croiască și să-și coase 
singur cămășile, că la sat, nu să prea găsesc cusăto
rese. La stăpân însă găsește totul gata, eftin și bun.
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Așa că o pereche de cizme, ce o plătește numai cu 
patru zeci și cinci de lei, ca și pe calea Victoriei, îi 
ține câte odată și două luni, iar când a dat zece lei pe 
o camașă, știe că n’are grijă mai multe săptămâni! Se 
găurește ea mai înainte pe unde e putredă, și se des- 
coasă, dar tot ține; că doar camașa nu e făcută ca să 
te apere de apă ci mai mult de arșița soarelui. Din a- 
ceastă pricină când te uiți la pescar în starea lui na
turală, cam aduce cu boul balțat, tocmai din pricina 
găurilor de la camașă.

Stăpânul nu începe nici odată socotelile înainte de 
amează, ca să dea timp bărcilor întârziate să se adune 
toate. Până atunci pescarul se adăpostește de soare, la 
umbra.... cârciumei și, pentru ca să se răcorească și mai 
bine, bea pe datorie. Când îi vine rândul, bietul om 
pășește pe două căreri și nu prea vede lămurit, dacă 
cele două cizme noi, pe care le-a și îmbrăcat, alcătuesc 
amândouă o singură păreclie^ sau trei părechi cum i le-a 
scăzut stăpânul la tefter; apoi ține bine minte că și-a 
cumpărat șase cămăși de cele a zece lei, una o vede 
că-i cam nouă nouță și-1 cam roade la ceafă ; dar ce 
s’au făcut cu celelalte cinci ?.... numai haram mai știe 
de seama lor. Bine că s’o miluit stăpânul să-i mai dea 
două hârtii (40 lei) pe veresie; că alt fel n’ar fi avut 
nici cu ce petrece; iar fiind că are două hărții, se duce 
întins la cârciumă, unde începe cheful cel mare.

In acest local tot odată cârciumă, cafenea și biliard; 
sunt băuturi pentru toate gusturile. Pe lângă vinul de 
Sarica și Nicolițel, sunt vinațuri străine, romuri, cog- 
nacuri și licheoruri, nici mai autentice, nici mai falși- 
ficate de cât cele din prăvăliile și restaurantele cele 
mai renumite din București. Ba la 89 mi-aduc aminte 
că am găsit niște șampanie delicioasă, salvată de pe 
un vapor de rezbel francez ce se înecase tocmai pe 
timpul rezbelului din Crimeea! Așa dar, în cârciuma 
aceia, au toți cu ce se înbătâ la vr’o zi mare. Chiar doc
torandul persecutat de Țar, tot își mai poate aminti 
de vremile lui cele bune de la Donau din Petersburg, 
sau de Ja Cafe Franțais din Odessa, bând șampanie 
bună,
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De ți se întâmplă să ajungi la St. Gheorghe în zorii 
zilei ce urinează după vr’o sărbătoare, te socoți pe câm
pul de la Grivița, în noaptea de 31 August, așa zac, 
răspândite sau gramadă, trupurile omenești! Nici par
tea râniților nu lipsește : capete sparte, fălci mutate din 
loc, barbe smulse, cât poftești ! Și toate aceste mici ne
înțelegeri, să desleagă în fața D-lui Comisar, care le 
curmă nemijlocit prin înpăcăciune. Intre pescari înpâ- 
căciunea e lesne și cei ce s’au stâlcit mai rău se să
rută mai cu foc; căci de! Cine e bucuros să piardă 
săptămâni pe la ușa parchetului și a judecătorilor? Ba 
mai dai cu nasul și de D-nu l'iocanocl, care te întreabă ' 
de unde ai venit ? Cum ai trecut granița ? Ce ai făcut 
înainte de a veni în țară ? Și de te-ar crede pe cuvânt 
tot ar mai merge, dar s’apucă să scrie dincolo, să în
trebe, să cerceteze și până vine răspunsul, petreci la 
închisoare ; iar după aceia, te mai întreabă uneori prin 
ce punct vrei să te dea peste graniță ! Așa că ori câtă 
dreptate ai avea, tot c mai bună împăcăciunea. Numai 
trebue pentru asta să se împace și D-nul Comisar și a- 
ici e aici ! Că de ai prins a cheltui una din cele două 
hărții D-l Comisar zice că nu-i ajunge și mort copt, 
trebue să te împrumuți de undeva, ca să te împace. 
Une ori te împacă și pe veresie; dar atunci în loc de 
două hârtii îi aduci șase și pas de nu i le aduce.

In asemenea întocmiri trăi Ghiță Dudău sub numele 
de Achil Popescu, până în anul mântuirei 1905, mul
țumit de viață, învățând în cartea cea mare a naturei, 
împărtășindu-se cu luminile doctoranzilor de baltă, con
vertind la ideile cele mari pe impiegatul vamal, pe no
tar și chiar pe telegrafist! Numai Popa satului rămâ
nea surd la îndemnările lui, unde nu pricepea bine . 
decât rusește, dar eră și el socialist în multe !

Să nu credeți însă că dacă adună harții și nu 
tuia din leafă, o făcea din mârșavul scop de a-și în
chide geniul și talentele sale într'un tot necunoscut și 
în a capitaliza ca un tâmpit de burghez.

0 nu ! Scopul lui eră mai mare,.... neasemănat mai 
mare ! După ce va fi strâns în deajuns, se va duce la 
Monte-Carlo, unde câștigând cel puțin o jumătate de
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pregetă să

milion, se va întoarce în țară și va scoate o gazetă so
cialistă, a cărui titlu îl găsise : Lumile viitoare ! Menirea 
ei va fi: terorizarea burghezimei și a capitalurilor, în 
folosul muncitorimei; și exploatarea aceștia clin urmă, 
în folosul lui propriu ! Pe mulți i-a văzut lirănindu-se 
din sudoarea Poporului, cam pentru care cuvânt el n’ar 
bea această sudoare, cum l’au băut și pe dânsul odată 
camarazii de școală ?!

Prin Ianuarie 1905, biata Popească întorcându-se de 
la o sindrofie unde se încăpăținase a merge în papuci 
calcați, cu tot gerul și zapada care bântuia pe afară și 
aceasta sub cuvânt că o durea o afurisită de bătă- 

• tură, fu apucată de un junghiu năbădăios, întocmai 
cum îl apucase și pe Achiluță cel adevărat. Cu toate 
îngrijirile luminate ale D-lui Agent sanitar a punctu
lui 'St. Gheorghe (un doctor în medicină, vă rog să 
credeți) băbuța își dădu obștescul sfârșit tot după a 
noua zi ca și feciorul ei.

Această coincidență stranie, atrase luarea aminte a 
distinsului medic, care întrebase cu îngrijire despre an
tecedentele pacientei și dacă nu murise cineva de ase
menea boală în familie. Dându-și seama de importanța 
unei asemenea constatări pentru știință, nu pregetă să 
publice într’o revistă medicală, o serie de articole sen
zaționale și foarte documentate despre : unele cazuri d •, 
hereditate în Bronio-Pneomoniele în Dobrogea, descoperit de 
către Doctor X de la St. Gheorghe! Avii însă nenoro
cirea a mai arată și unele măsuri preventive, ce eră 
dator guvernul să le ia în asemenea împrejurări, pen
tru a feri populația noilor noastre provincii de contami
nare ; Bronco Pneomonia ereditară putând lesne luă 1111 
caracter endemic.

Guvernul, căruia nu-i place a fi suparat, mai ales de 
oamenii din partidul advers tolerați provizor în func
țiunile publice, îl dădu afară drept ori și ce răsplată.

Ghiță nu publică nimica, dar cugetă mult. Moartea 
bătrânei venise la timp. Acum, că aveă strânși la el 
vr’o douăzeci de mii de lei pe care nu-i știa, nici Ma
rea nici Dunărea și cu atât mâi puțin lumea, eră tim
pul să-și ea oborul spre îndeplinirea măreților sale visuri,
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CAPITOLUL XIV.

i

Pribegire prin străini
Se duse dar la Sulina unde se arătă foarte îndurerat 

și abătut, stârnind mila funcționarilor și chiar a D-lui 
Suprefect, care, deși venit de curând, avea pentru dân
sul oare care bună voință, simțind în el un tânăr în
zestrat cu apucături tot atât de frumoase ca ale lui. 
Fiind om influent, căpătă pentru Comisarul punctului 
St. Gheorghe, Achil Popescu, un concediu de două luni, 
ba îi mai făcu și hatârul a-i da leafa înainte pe tot 
timpul concediului, sfâtuindu-1 ca să se întremeze și 
să-și uite durerea la Constantinopol. Ghiță-Achil, mul
țumi cu lacrimele în ochi pe bunul său șef, împrumută 
cât putu de la mai mulți comercianți de acolo; apoi, 
cum ținea locul notarului care eră delegat în altă co
mună, luă cu dânsul toți banii comunei St. Gheorghe 
ca Doamne ferește să nu i le fure alt cineva în lipsă, 
zicând primarului că îi duce D-lui Suprefect ca să-i 
remită el notarului când s’o întoarce, fiind că așă e și 
ordinul care i l’a dat chiar D-nul Suprefect verbal. Bie
tul primar îi dadît și căruța lui ca să-l ducă pănă la 
Sulina; iar de acolo, prin înrâurirea amicului său Că- 
petan Achilea stabilit la Sulina, mai căpătă și dru
mul gratis în clasa I și cu mâncare, pănă la Constan
tinopol pe un vapor al societăței grecești Curdgi, bă
tând pavilion Otoman.

Abia eși dintre digurile portului în mare, că avii pri
lejul să se încredințeze în ce chip nerușinat, infamii 
capitaliști de la companiile de vapoare, amăgesc pe 
bieții călători, care plătesc destul de scump mâncarea 
de și cei mai mulți din ei nu o pot gusta din lipsă de 
poftă de mâncare. Adevărat că pe dânsul nu putuseră 
să-l păcălească, unde mergea pe gratis; dar tot mai 
hrăni și el delfinii care zburdați prin valuri în jurul 
vaporului, cu ce brumă apucase să mănânce înainte de 
plecare. Apoi toată noaptea se visa calare pe roaiba 
tatei din Vultureni, care prinsese parcă la narav și acu 
se ridică în dottă picioare de credeai că vine pe spete,
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acu trântea niște zvârlituri de-ți încleștai mâinile in 
coama ei ca să nu-i treci peste urechi ! Când deschi
dea ochii, bietul călător se vedea cu mâinele încleștate.... 
de ligheanul ce infamii capitaliști au prevederea să-l 
pue la îndămâna victimilor lor, nu din mila către ele, 
dar pentru a feri mobilierul și mai ales covoarele ca
binelor, de vr’o pacoste.

Jalnică eră starea bietului om când a ajuns în capi
tala Sultanilor Turcești și în furia lui trimese Supre- 
fectului o telegramă cu următorul cuprins:

«Mulțumesc ! Ajuns muribund ! Devotat Achil.
Se opri în Constantinopol mai multe zile pentru a 

se odihni și a pregăti mai multe scrisori către Supre- 
fect pe care le încredință francate unui grec a cărui cu
noștință o făcuse la Sulina, rugându-1 să le pue la po
ștă din 15 în 15 zile, iar la otel, lasă vorbă că ori ce 
scrisoare va veni pe numele de Achil Popescu, să i se 
expedieze mai întăiu la Smirna, posterestante și după 
o lună de zile la Consulatul general din Cairo. Ghiță 
nici gând n’aveă să cerceteze Asia sau Africa; o făcea 
aceasta în scop de a înlesni autorităților, că atunci când 
se va descoperi trăsneaua cu banii primăriei, să-l caute 
tocmai acolo unde nu putea să fie. Găsind dar în port 
un vapor Italian care plecă întins la Neapoli, se îm
barcă pe el și în trei zile, se cobori pe cheiul Santa 
Lucia din Neapoli.

De și până la Constantinopol călătorise sub numele 
de Achil Popescu, pe vaporul Italian își dădu numele 
său adevărat de Ghiță Dudău; zicând căpitanului că vo- 
iajază pe contul unei case comerciale din România, 
îi cerii să certifice că călătorise pe acest vas arătân- 
du-se în acest certificat și prețul cheltuelilor sale pe 
bord. Zise că-și uitase pașaportul, la otel, dar arătă ac
tul său de naștere, certificatele de studii precum și di
ferite scrisori vechi ce le primise încă pe când eră la 
București. Căpitanul fără nici o bănuială, îi dădîi cer
tificatul cerut pe baza căruia și a actelor sus aratate, 
legațiunea noastră de la Roma îi eliberă un pașport 
în regulă pe numele de Ghiță Dudău. De la Roma se 
îptoarșe iar la Neapoli; iar de acolo se duse drept la
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Marsilia, de astă dată pe un vapor de ale Mesageriilor 
Maritime franceze, luând clasa II ca să nu bată la ochi.

De și avea la el peste doă zeci și cinci de mii de 
lei, Ghiță avii iarăși prevederea, să nu tragă la un o- 
tel de mâna I. Se mulțumi chiar de la început cu li
nul mai mic, până găsi o cameră mobilată pe care, 
pentru ca s’o aibă mai eftin o plăti pe șease luni îna
inte, la o familie de muncitori, unde la nevoe își putea 
avea și masa mai eftin decât la Restaurant, prevenind 
cu o zi înainte.

Știm că ținta lui nu eră Marsilia ci Monte-Carlo; 
dar se gândise că viața de la Nissa sau Monacco ar fi 
fost neasemănat mai scumpă, iar Tulonul cam plicti
cos; așa că se stabili aicea, unde viața eră mai veselă 
pentru unul ca dânsul și de unde se putea duce la 
Monte Carlo și să se reîntoarcă în câte-va ceasuri.
. Din prima seară a sosirei sale, eși ca să viziteze ora
șul și să încerce a legă ceva cunoștințe ; căci cu pu
țină franțuzească ce o învățase la Liceu, tot se puteă 
înțelege cu lumea. Aicea însă parcă vorbea lumea alt
fel : în loc de j sau de <) se pronunță z, se vorbea re
pede și tare, de nu puteai prinde cuvintele decât din 
zece unul și tot ți se părea că te ceartă ori te ia drept 
surd și apoi se grăia tot atâta cu măinele și picioarele, 
cu capul și cu ochii, cât și cu gura! Pe când se află 
pe Cambura, cea mai frumoasă stradă a orașului, voind 
să se ducă se petreacă la Ucazar unde i se spusese de 
la otel că va găsi un teatru de varietăți, opri pe un 
călător și-l întrebă f. respectuos dacă mai e departe 
până acolo ? Acela îi răspunse grăbit: «Soni vez num 
bon, towjour devant tonss celle laurze role pendant soixante 
cl quinze melres el vons vous coqnwz la face conbe l’Alca
zar <i voire main droite ! Ghiță n’ar fi înțeles nimica, dar 
fiind că în acelaș timp Marsiliezui îi arătă direcția cu 
mâinele, numărul metrilor cu degetele și îi mai dădu 
și un pumn pe umărul drept pentru ca sa nu uite că 
stabilimentul se află pe mâna dreaptă, pricepu îndată. 
Cum n’aveâ metru nici la el nici la otel, se hotări să 
urmeze direcția arătată și după puțin zări transparen
tul luminos care strălucea la poarta teatrului.
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Chiar de la primul antract, Ghiță avu rorocul să se 
împrietenească cu un grup de tineri antimilitariști care 
îi recomandară gazda despre care am vorbit mai sus, 
iar vr’o câteva zile după ce se încredințară că eră un 
amic a poporului, îl duseră la clubul lor, unde fu ad
mis de îndată și inscris sub numele de: citoyen Geor- 
ges Budesco de Bucarest. îndată le tălmăci fraților cum 
putu mai bine, că adevăratul său nume eră Prințul 
Bmulesco de Boud schti unde fusese proprietarul celei mai 
mari și celei mai populate din străzile Capitalei româ
ne; dar că scârbit-de nemernicia nobililor și de infa
miile capitaliștilor burghezi, se lipsi și de titlu și de 
avere, dăruind întreaga stradă Boudești, muncitorilor 
și săracilor care locuiau în ea și că venise acum în 
Franța, pentru ca să se lumineze și să se jertfească, 
lucrând pentru binele omenirei ! Spre mai mare dova
dă arată un plan a Capitalei și în adevăr, frații se în
credințară că cea mai lungă stradă din acel oraș purtă 
numele noului lor tovarăș, adică Calea Budești. Nu mai 
eră deci nici o îndoială pentru ei !

Pe când se așteptă a stârni entuziasmul cel mare a 
fraților i se dovedi, că prin dărnicia lui nesăbuită, să
vârșise o adevărată crimă în potriva omenirei ! Prefă
cuse niște muncitori sarmani dar cinstiți, în niște uri- 
cioși capitaliști, care își vor fi însușit poate la ora asta, 
toate viciurile burghezimei infame, nuia din ei ajun
gând poate și cămătari! Ce este în adevăr calea Du- 
dești ? o linie de vr’o câți-va centimetri pe planul ți
nui oraș ? Ce sunt Bucureștii ? Un punct pe harta con
tinentelor ? Ce este România ? O scârboasă țărișoară 
de vr’o cinci șase milioane de sălbătici, unde domnește 
încă persecuția religioasă și întunecoasele superstiții 
ale jesuiților și ale Romei ? Căci fiind latină, după cum 
o arată numele, nu poate fi decât Catolică! Ce ispravă 
a făcut el îmbogățind locuitorii sălbătici și întunecați 
dintr'o părticică a unui punct neînsemnat, din nemăr- 
genită omenire ?!

Din potrivă dacă ar fi vândut cât de scump', casă 
după casă din acea stradă Dudești, pe care o moște
nise pe nedreptul de la lirăpitorii săi strămoși, ar fi
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stors milioane de la capitaliștii burgheji ! Iar acele mi
lioane, sau sutimi de milioane, poate, nu eră în drept să 
le împrăștie după bunul lui plac, ci să le aducă pe 
toate aicea, ca un depozit sacru în această Franță, care 
după cum se știe, este centrul lumei civilizate, în acest 
oraș măreț în care bate plămânul Franției, prin care 
răsuflă chiar și Parisul, în această societate care este 
creerul și înțelepciunea Marsiliei, deci al întregei Fran
ței și prin urmare a lumei întregi, în care pasc aiurea 
numai dobitoace cu chipuri omenești.

Numai clubul nostru, fraților, isprăvi acel care luase 
cuvântul, numai acest locaș de lumină și de înțelep
ciune, eră în drept să dispue de acel miliard, pentru 
susținerea și înființarea de greve generale pretutindene; 
scutind ast-fel de oboseala muncii înjositoare, sutimi de 
mii de școlari ! Fratele nostru dar, a comis o adevărată 
crimă, pentru care v’ași cere să-l pedepsiți cu moartea, 
de eră Francez; dar fiind numai Român a lucrat cu 
inconștiința compatrioților săi și departe de al blama, 
trebue să ne mirăm că în creerul unui semibarbar, 
s’au putut găsi idei altruiste !! Rău că nu s’a găsit ni- 
mene la timp să-l călăuzească, dar, sub îngrijirile noa
stre, se va lumină și va ajunge poate departe de tot!

Bietul Ghiță, pentru ca să se desvinovățiască arătă 
fraților cei două zeci de mii de lei, zicând că cu ace
știa e sigur să poată face mai mult decât putea face 
Calea Dudești, adică cel mult vr’o zece cincisprezece 
milioane (și aceasta chiar așteptând ocazii favorabile). 
Aicea însă, la vr’o câte-va stații de drum de fer, se a- 
flâ ruleta de la Monte-Carlo, unde este dovedit că, în- 
tr’o singură noapte și cu un singur napoleon, se poate 
câștigă o jumătate de milion de franci. Deci 182,500,000 
de fanci pe an! Așă că în mai puțin de șase ani ai 
întrecut și miliardul, punând în joc numai nu napoleon 
pe când el va riscă o mie!

Această desvinovățire, stârni în rândurile apostoliloi 
egalităței dintre popoare și a frăției universale, un râs 
tot atât de universal ! I se tălmăci dar, barbarului și 
întunecatului Român, că ruleta din Monte-Carlo e o 
scornitură infamă a capitaliștilor și o înșelătorie pe o
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ții care-i desprețuiseră neamul (că de 1

i

bilă după ce
banca sărea fără dor și poate!

Pe deplin convins și pentru ca să se răzbune pe fra- 
! se vede că nu

scară mare, prin care se jupoae între ei de banii ce 
iau strâns din sudoarea popoarelor ! Că înadins, lasă 
pe unul dintre cinci sprezece sau două zeci de mii de 
păgubași, să câștige, pentru ca să atragă prin pilda lui 
zecimi de mii de proști. Dar că, și din acei puțini care 
câștigă, unia sunt înțeleși cu direcția jocurilor, iar alții 
se grăbesc a pierde adoua zi, câștigul lor din ajun.

Destăinuirile și bunurile sfaturi ale acestor oameni, 
născuți și crescuți în apropiere de Monte Carlo și care 
de sigur văzuseră multe și vorbeau cu siguranță, n’a- 
vură darul să schimbe hotărârile lui Ghiță, căci vă a: 
mintiți, că ruleta fusese pentru dânsul una din primele 
sale năzuinți, încă din copilărie. Cum ar fi putut trăi 
așă de aproape de Monte Carlo, fără a-și fi încercat 
norocul macar odată ?! De unde știa el că toate vor
bele astea nu erau niște clevetiri, aruncate numai din 
zavistie, pentru a nu vedea • pe un barbar și întunecat 
de Român, ieșindu-le înainte și izbutind acolo, unde 
ei nici nu îndrăsniseră a se avânta vr’o dată ?!

Apoi mai făcuse cunoștință la restaurant cu un ju
cător de meserie care se ducea de două ori pe săptă
mână la Monte Carlo, unde câștigă în totdeauna sume 
mici, din care-și întreținea familia. Tot așă de bine ar 
fi putut câștigă sume mai mari și ori când ar fi voit, 
ar fi putut să facă să sară banca, câștigând jumătate 
de milion. Ii lipseă numai pentru aceasta cele două 
sau trei mii de lei neaparate, pentru așezarea unei com-_ 
binații sigure, pe care o descoperise de mult, dar nu o 
putii aplică nici odată din lipsa de mijloace. Această 
combinație o arătă lui Ghiță pe o mică ruletă pe care 
o purta tot deauna la dânsul și netăgăduit că reușeă 
fără greș, dacă aveai cu ce susțineă o serie de perderi, 
pănă ce se schimbă norocul. Atunci începeai a-ți mări 
miza, înmulțind’o prin țifra treisprezece, care să știe că 
este vrăjită. Ori cine își poate închipui cât de degrabă 
se măreă miza și, seria neputând să fie decât favora- 

()W{)nontd o părăsise, în câteva lovituri
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se internaționalizase încă îndeajuns și tot mai păstră 
vr’o prejudecată două)! luă chiar a treia zi trei mii de 
franci în buzunar, pe prietenul de restaurant cu dân
sul și două bilete clasa I pentru Monte Carlo, fiind că 
se însărcinase el cu cheltuiala drumului dus și întors, 
mâncarea și băuturile pentru amândoi. Suma însă care 
o luase eră prea mică și seria fericită începusă când 
Ghiță nu mai aveă nici un ban la el. Pontă dar nu
mai în gând și se încredința deabinele că de cheltuia 
mai puțin cu masa, și cu petrecerile, câștigă la sigur 
jumătate de milion chiar în seara aceia! Se înapoia 
deci la Marsilia împrumutând de la tovarășul său pen
tru biletele de întoarcere. Acesta aveă bani, fiind, ca 
de obiceiu, în cevă câștig și știind că Românul aveă 
de unde să-și plătească datoria.

A treia zi se întoarse fără dascal. Dădu peste o se
rie fericită de la început, câștigă până la trei zeci de 
mii de lei și când să zică Doamne ajută, perdu dintr’o 
singură lovitură tot ce câștigase și lăsă la a doua și 
cele șapte mii de lei ce le adusese cu el. Noroc că-i 
mai rămăsese câți-va lei din cei o sută ce-i luase de 
cheltuială și se întoarse la Marsilia cu clasa treia!

Scârbit amar și pe deplin încredințat de nestatorni
cia norocului, se duse cam ploat la clubul antimilita- 
riștilor, mărturisi fraților greșala ce o făcuse și declară 
că jertfește în folosul marilor principii ce le propăvă- 
duesc ultimul bau. ce i-a mai rantas, rugându-i în schimb 
să-i găsească de lucru; pentru că eră hotărât de acu
ma a-și câștigă zilnica pâne prin muncă cinstită și cu 
sudoarea de pe frunte. De astă dată, în loc de râs, 
stârni cele mai furtunoase aplauze, căci numărase ca
sierului frumușica sumă de opt mii cinci sute de lei 1 
Bagați vă rog de seamă, că prin aceasta, îi fură pe 
frați cu o mie cinci sute de lei; căci zece mii îi mai 
rămăsese cu totul și această sumă trebuia s’o remită 
casierului pentru a se ținea de cuvânt. Ghiță însă era 
băiat prevăzător și găsi mai nimerit a mai păstră ceva 
la el, pentru ori ce întâmplare. Frații îi jurară sprijin 
și ajutor pănă la moarte, președintele declara ședința 
închisă și cea viitoare peste o săptămână.



r58

mare cinste, 
ști să-și facă datoria până 
fi nevoie, pe tiranul țărei

Rabdă Ghiță o săptămână întreagă mâncând din e- 
conoraie, la gazda lui, lipsindu-se de ori ce petrecere și 
întrebându-se câte odată dacă nu cumva făcuse o pro
stie lipsindu-se de atâția bănișori adunați... numai el 
știa cum! Când se deschise ședința următoare inima îi 
reveni la loc, căci bunii frați îl întrebară de îndată că
ce lucru eră dispus să facă, și ce meserie avusese în
țara lui ? El răspunse, că fiind pănă acum fecior de
bani gata, nu învățase nici un meșteșug, dar că scrisese
mai multe articole prin ziarele și revistele din Româ
nia. Atunci, frații după propunerea Președintelui, îl nu- 
misă în unanimitate de voturi, membru conrespondent 
și luminator din partea Franței, pentru întreaga Ro
mânie! Ghiță adânc mișcat de așa mare cinste, mul
țumi societății, jurând că va 
la moarte, înfruntând, de va 
sale și pe toți zbirii lui !

Apoi, după ședință, întrebă pe Președinte cam ce 
leafă i se va plăti pentru ostenelele sale, cu gândul de 
a-i cere chiar un mic avans, D-l Președinte îi răspunse 
cu multă bună voință, că va propune în ședința săp- 
tămânei viitoare, în vederea capacităței sale și a sacri
ficiilor ce le făcuse în țara lui cu atâta nechibzuiuță 
dar totuși impins de sentimente înalte și frumoase ca 
clubul să renunțe, în mod cu totul excepțional, la par
tea ce i se cuvine de drept din sumele ce le va înca
să noul conrespondent de la ziarele și revistele Româ
nești, pentru scrierile lui. Când bietul Ghiță îi spuse 
că în țara Românească, pentru a-ți vedea proza tipă
rită, trebue ori să mai dai din pungă, ori să ai vr’un prie
ten bun printre ziariști, dar că de vr’o plată nici vorbă 
nu putea fi, D-l Președinte se uită la el chiorâș și i-o 
tăia scurt de tot, zicându-i că nu va lipsi să comunice 
membrilor pretențiunile sale și că în viitoarea ședință 
se va luă o hotărâre definitivă. După aceste cuvinte 
rostite cam rece, pentru jertfele sale clubului, preșe
dintele îi mai întoarse și spatele lăsândn-1 zăpăcit pe 
trotuar.
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CAPITOLUL XV.

. Află că se j 
niște acte' foarte

cu Ghi-

Dragostc si frăție internațională

încă o săptămână, bietul Ghiță fu silit să ducă viața 
cea mai retrasă și lipsită de ori ce plăceri. Dar seara 
să inai ducea bietul băiat să mai răsufle pe Canebiera, 
până în dreptul prefecturei și se înapoia acasă să se 
culce, neîngăduindu-și a luă macar o bere. Duminică 
se duse la club mai de vreme, dar găsi intrarea în
chisă și fratele portar îi făcu cunoscut că, din cauza 
de neînțelegeri cu poliția și guvernul, ședința viitoare 
va avea loc deabia peste o lună.

Rabdă bietul om încă o lună întreagă și în sfârșit 
găsi ușa clubului deschisă !

Membrii păreau foarte aprinși. Află că se furase 
chiar din biuroul președintelui niște acte' foarte com
promițătoare, poliția făcuse o descindere, confiscase re
gistrele și abia cu o zi înainte le restituise. Aceasta 
fusese și pricina întârzierii. Se făcuseră și câte-va a- 
restări, dar arestații se purtaseră atât de dârz, încât nu 
li se putuse scoate nici o mărturisire compromițătoare 
și li se dăduse drumul la toți.

Președintele, după ce își ocupă locul, deschise șe
dința luând cel dintâi cuvântul :

Am două comunicări de făcut zise el cu ton ironic. 
Cea dintâi numai de formă, pentru că o cunoașteți cu 
toții. Burghezii iar și-au aratat nemernicia 1 Poliția lor 
o pătruns în sanctuarul nostru, ne-a confiscat condicile, 
s’a dedat la toate josniciile și mișeliile sale obișnuite, 
răsfoind filă cu filă toate actele și procesele noastre 
verbale, violând secretul conrespondenței, garantată de 
constituție, fără însă a găsi nimica.

Jos burghejii strigară membrii într’un glas și 
ță împreună ! Moarte polițiștilor infami 1

Au fost și martiri D-lor adăugă președintele cu vo
cea tremurândă ! Mulți din frații moștri au suferit în
chisoarea și torturele inchizitoriale ale zbirilor bur
ghezi !

Moarte burghezilor! La spânzurătoare zbirii!!

Au fost și martiri D-lor adăugă președintele

i torturele inchizitoriale ale zbirilor bur-
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Martirii însă, urmă președintele, își făcură datoria și 
știură să ne păstreze tainele, până la ultima picătură 
de sânge !

Ooo ! Ooo ! urlă publicul îngrozit, s’a făcut varsare 
de sânge ? E grozav !

Da D-lor s’a făcut varsare de sânge zise Președin
tele fâlfâind în aer o batistă însângerată! Iată și ba
tista ce mi-a adus-o unul din martiri, care eră cu na
sul umflat, unde căzuse pe scări, împins de un zbir a 
burghezilor! Din fericire însă nu avem a deplânge 
moartea nici unuia din frații noștri. Toți au fost mai 
tari și mai răbdători, unul decât altul, iar poliția a ra- 
mas rușinată și restignită pe stâlpul infamii sale, în 
fața lumei indignate.

Bravo, bravo! să trăiască martirii!
Acestea fraților, trebue să ne slujescă de învățământ! 

Vinovății suntem noi, pentru că primim în sânul nos
tru tot felul de venetici și de străini! Nu acuz pe ni- 
mene fraților, dar poliția n’a venit decât pe baza unor 
acte adevărat compromițătoare și care mi-au fost furate 
din biuroul meu, pe când vorbeam cu D-l Georges Du- 
desco. Aceasta îl apără pe D-lui cu desăvârșire de ori 
ce bănuială de făptuire, dacă nu și de complicitate.

Trec acum la a doua comunicare care este tocmai 
privitoare la D-sa. Vă amintiți de onoarea ce a-ți fă
cut acestui străin, numindu-1 în unanimitate conrespon- 
dent luminator pentru presa din țara lui obscură !

Da, da ! ce-i cu dânsul, întrebară frații ?
Ei bine D-sa în loc de a-și face datoria din convin

gere, cere leafă, de și eram hotărât să vă cer a re
nunță în favoarea lui la toate sumele ce le va încasă 
de la ziare și reviste, pentru scrierele sale.

Nu primim! Nu primim, urlară frații! Acesta este 
dreptul nostru! Noi plătim cotizația regulat, pe când 
partida D-sale e încă în alb !

D-nul Georges Doudesco, sau pentru a-i da titlul 
său adevărat, Prințul Doudesco de Doudeschti, pretinde 
că în țara lui de întunecați, ziariștii sunt atât de nu
meroși, încât plătesc din buzunare, onoarea de a seri 
prin gazete !
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111). O ce moft! 1

Oh la la quelle blague!'). Ne socoate buni de dus 
la păscut, ca pe cei din țara lui, făcît unul în râsul 
tuturor !

Cer cuvântul zise acelaș orator, care la admiterea lui 
Ghiță îl cam scarmanase tărișor. Bine a zis Ou. nostru 
Președinte și frate, că vina tristelor evenimente a că
ror victime am fost cu toții și eu mai în deosebi,— 
D-lui eră posesorul batistei însângerate, — că este a 
noastră și datorită bunătăței uemărgenite a France
zilor, care cu toate că sunt cei mai inteligenți d'intre 
oameni, au prostia de a se încrede în toți veneticii, 
fugiți din țările lor! Am luminat pe Germani și i-am 
ospătat la noi, iar ei s’au scaldat în sângele nostru! 
Acum încep și românii a ne îndrăgi, cine știe dacă 
într’o zi nu vom avea de furcă și cu ei?! Știți că de 
la admiterea acestui Prinț al unui trib de sălbătici, 
vani lasat a înțelege să fiți cu bagare de samă. Dar 
D-v pe atunci erați înflăcărați de minciunile lui, unde 
vă miluise cu opt mii cinci sute de franci ! Ei bine 
știți de unde luase acești bani? Din fondurile secrete 
ale poliției burgheze, care-1 plătește zilnic ca să ne 
spioneze, punându-1 să ție pe Președintele nostru de 
vorbă, pe când un agent secret ne fură actele !

La moarte spionul român! urlată frații în cor, dar 
fără ca Ghiță să le mai ție isonul de astă dată ! ?

Stați prieteni, zise oratorul! Nu vă grăbiți, că aceste 
sunt numai presupuneri; dar iată pe ce mă întemeiez: 
Sunt șase săptămâni, de când îl urmăresc pas cu pas. 
De unde mai înainte îl vedeai făcând pe Prințul în 
toate cafenelele cele mari, de odată, după comiterea 
faptului, D-sa se închide toată ziua în casă, ieșind nu
mai seara! Și ghiciți unde se ducea? Pănă în dreptul 
prefecturei de poliție și se întorcea îndărăt. Poate că 
unde se simțiâ urmărit de mine nu a intrat nici odată 
acolo, așa că nu pot preciza învinovățirea și D-tră nu-1 
puteți osândi cu dreptul. Rămâne stabilit însă, că : ori 
este un spion al burghezilor, căruia i s’a dat cei opt 
mii de lei pentru a ne face să-1 primim între noi, ori
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Ghiță 
ți cu 1

numai un trădător, care o fi excrocat de la cineva a- 
ceastă sumă și ne-a dat’o cu credință că va trăi de a- 
cum în belșug pe spinarea și din sudoarea blândului 
muncitor francez 1

La aceste cuvinte și după o moțiune a Președintelui 
său, clubul, votă în unanimitate, confiscarea celor opt 
mii cinci sute de lei a poliției burgheze, ca desdau- 
nare pentru pagubele materiale și morale suferite de la 
dânsa. Tot cu aceiași unanimitate cu care fusese pri
mit cu șase săptămâni înainte, Ghiță fu exclus și pof
tit afară, în chip mult mai violent decât îl poftise o 
dată Cc. Grigori Vultureanu; una că erau mai mulți 
și că mâinele și picioarele care îi grăbeau plecarea, e- 
rau mai vânjoase de cât ale unui bătrân aristrocat.

Având chiria plătită înainte încă pe mai bine de 
patru luni, Ghiță Dudău se hotărâ a mai prelungi șe
derea sa în Marsilia, încercând în zadar a-și găsi vr’un 
c'âștig. Amicul și profesorul său de ruletă, îi dovedi că 
el singur eră vinovat de nenorocirea ce i se întâmplase 
la Monte Carlo, de oare ce începuse a juca pe o se
rie favorabilă, care nemijlocit trebuia să se sleiască. 
De ar fi fost împreună, de sigur că nu l’ar fi lasat să 
făptuiască o asemenea nechibzuință. De acum, ne mai 
având destul capital, nu putu să încerce o lovitură 
mare, dar cu ce mai avea, putea să-și câștige cu înles
nire existența și, cine știe, să mai adune câteva mii de 
franci. Mai plecară dar într’o zi la Monaco, și tânărul 
nostru avii norocul să câștige trei mii de lei. Cum se 
văzii cu acest câștig în buzunar, se împotrivi cu incă- 
păținare la toate îndemnările prietenului său, căci nu 
eră jucător din fire și emoțiunile jocului nu-i erau plă
cute de loc.

El eră mai mult sgârcit. Ii plăcea să petreacă, dar 
pe socoteala altuia ; iar francezul nu se prea lasă băut 
și mâncat ca românul. Iți plătește consumația la cafe
nea, ba te poftește și la masă; dar dacă vede că uiți 
a-ți împrospăta amintirile, după care îți întoarce spa
tele, sau te ia în batjocură.

TJ. se hotărâ să pue două mii de lei la o parte 
restul să petreacă iarna în Marsilia, așteptând
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norocul, sau mai bine zis alergând după el. Mai dă
dea uneori de vr’un căpitan grec care fusese prin Su- 
lina și care îl ospăta vr'o câteva zile, plătindu-i chiar 
micele servicii ce i le putea face. Ii trecu prin minte 
să plece spre America sau Transvaal; dar parcă nu-i 
venea să meargă așa departe. De aicea tot putea să se 

.reîntoarcă în țară, acum că-și reluase numele său ade
vărat; dar numai pe uscat.

Cum se tot căznea să caute vr’o slujbă la vr’un ar
mator, unul îi zise într’o zi: cum de te încăpăținez 
ca străin, a căută de lucru la noi ? Nu vezi că pentru 
un loc de muncitor, sunt o sută de oameni care aștept 
ocazia? Noi inșine, când nu mai putem găsi pâine în 
orașul nostru, ne ducem la Paris. Acolo se găsește tot 
deauna de lucru pentru cei silitori și deștepți.

Un băiat deștept ca D-ta, și dacă ți-a mai 
ceva parale, poate lesne găsi mijloace de trai în capi
tala lumei. Imbracă-te frumos, fii în tot deauna elegant, 
căci un proverb francez ne învață că nu se împrumută 
decât celor boe/ați, nu fii modest, ci din potrivă palavra
giu. Sutimi de mii de străini trec prin Paris în fiecare 
an și te poți întâlni acolo cu norocul mai lesne, decât 
in America sau la minele de aur!

Aceste sfaturi se întipăriră adânc in mintea lui Ghiță. 
Cum de nu se gândise la una ca asta de la început și 
se închisese într’un biet oraș de provincie ? Un fel de 
Sulina în mai mare, dar care nare nici macar o Du
năre?! Iși făcu mai multe rânduri de haine și pe la 
sfârșitul lui Februarie 1906, plecă cu ele spre Capi
tala lumei, orașul lumină cum îi zic Francezii, de când 
cu electricitatea!’).

Cum călca asfaltul marilor bulevarde, pricepu îndată 
că nu o să fie bine de dânsul. Din sutimile de mii de 
străini toți vorbeau franțuzește tot așa de bine ca el 
și câte o altă limbă, de care Ghiță nici habar n’aveâ. 
Românii vorbeau mai bine ca dânsul și cunoșteau Pa
risul mai bine ca Franțuzii. încercă să se ducă pe la 
jurnale, pe la casele de bănci, pe la prăvăliile mari și

1). Sunt e» martin- că. pe când era luminat numai cu jaz airian, ni
menea nil-i zicea a;a.
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geamandanul

pe la cele mici, cerând un post. Nimene nu-1 băgă în 
seamă ori îi spuneau să se întoarcă mai întăi în țara 
lui să învețe franțuzește și apoi să vie la dânșii; pană 
și birjarii depuneau examene de admitere.

Aflând că este un loc vacant de chelner la 
se duse să ceară ț 

: da leafă, el trebuia să-l cumpere cu

una din 
marile cafenele, se duse să ceară postul, dar află că 
departe de a i se da leafă, el trebuia să-l cumpere cu 
mai multe mii de franci, de la Licitații.

Apoi scumpetea eră nemai pomenită, încât pe la sfâr
șitul lui Aprilie, cu toată economia, rămăsese cu 200 
de lei în buzunar. Se duse într’o casă de joc și mai 
perdii din ei 150.

Când se văzii cu cinci zeci de lei în buzunar, mai 
să-l apuce leșinul cel mare. Scrise îndată tate-i la Vul- 
tureni că el învățase de acum cartea cea cu douăspre
zece și jumătate la falce și că o știe pe toată, că i-au 
trecut toți gărgăunii din cap, că s’o cumințit de tot și 
că să-i trimeată vr’o câte-va sute de lei, pentru ca să 
se înapoieze la Vultureni, unde va face Agricultură ra
țională după carte și se vor îmbogăți cu toții.

Răspunsul nu întârzie mai mult de opt zile și pe 
când nu mai avea decât doi franci în buzunar, bietul 
om primi de la Moș Sandu, dor sfatul de a luă cu 
chirie o falce de pământ de la boerii Parisului și dacă 
poate cu bună seamă scoate douăsprezece kile la o falce 
de pământ, apoi să-și vândă pâinea acolo pe loc, că a 
auzit că-i mai cu preț decât la noi și va căpătă cu ea 
destule sute de lei pentru ca să vie în țară de-1 mai 
trage inima la neam. Numai să se păzescă atunci de a-i 
mai calcă pragul, că dă de melesteul mâcăi, drept.ori 
ce bun venit!

Ce te faci Ghiță acuma se înbrebă el cu groază?! 
Nemai având ce mânca se duse la legațiune și izbuti 
să înduioșeze pe ministrul țărei, care îi făcu rost de un 
bilet de tren până la Predeal și îi mai dădu cevă bani 
de cheltuială. Ghiță nu mai perdii nici o zi, își luă 
geamandanul cu hainele cele frumoase și un altul cu 
rufe, iar cu trenul de 8.45 seara plecă din gara Stras- 
bourg a Parisului spre România.
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CAPITOLUL XVI

Reîntoarcerea în țară
Astfel după 18 luni de pribegite, Ghiță Dudău a- 

junse a calcă din nou pe acele hotare, pe care visase 
să le desființeze, silit a-și mărturisi, cu toate ideile lui 
cozmopolite și internaționaliste, că acest colțișor de pă
mânt, pe care-1 desprețuise odată, tot eră mai dulce 
și mai plăcut inimei sale, decât toate acele țări și o- 
rașe pe care avuse parte să le întâlnească în drumul 
lui. Văzuse cât de bine erau primiți străinii și mai cu 
seamă românii, în celelalte țări, câtă vreme aveau pa
rale și ce bine le mergea, cât de lăudați erau, când nu 
aveau de cheltuială și căutau de lucru. Se întrebă a- 
cum dacă toate teoriile astea frumoase de înfrățire ob
ștească, nu erau oare mijlocul de a îngână pe cei. lesne 
crezători, pentru ase folosi de bunurile și de munca 
lor, împărțind cu ei în dragoste și frăție ceea ce a- 
veau în țara lor, batjocorindu-i și gonindu-i când ve
neau sermanii să ceară partea lor de foloase și de mun
că în numele frăției obștești, în alte țări ? Acestea toate 
se mărginea să le gândească însă în ascuns, în taina 
inimei și a judecăței ; din potrivă, față de alții înălță 
până sus de tot celea ce văzuse în străinătate, lăudân- 
du-le și înfrumusețindu-le cu mii de scornituri, dor o 
pâcâli și el pe alții cum fusese păcălit și el.

La graniță, dădu peste un fost camarad de Liceu 
care luându-și licența în drept, fusese numit nu de 
mult comisar a gărei Predeal. Acestuia îi făcu o lungă 
povestire cât de bine trăise un șir de ani în Italia; 
cum se însurase acolo cu o văduvă bogată care făcân- 
du-1 și pe el văduv, îi lasase prin testament toată ave
rea ei. Din nenorocire, vadana fiind cam slutișoară, 
Ghiță cam neglijase să-i mai facă și copii, încât rudele 
atacară testamentul și-l lasară gol pușcă, mai cerându-i 
și despăgubiri și cheltueli de judecată. Ministru pleni
potențiar al țărei la Paris, care îi eră ca și un frate, 
după ce-1 scăpă de pumnalul unui văr al treilea a vă
duvei care-1 urmărise până în Franța pentru ca să-l p-



i66

putu închide
ce îl

putea ca-

moare din gelozie, îi făgădui că îi va restitui toată a- 
verea văduvei, intervenind pe cale diplomatică și fără 
multă tărăgăneală, sau judecată. Eră absolut sigur de 
izbândă, având în vedere intimitatea relațiunilor dintre 
țările surori. II trimitea vremelnic să stea în țară pen
tru ca crudul său văr al treilea după nevastă, să-i piar
dă urma; dar în curând îi va face cunoscut că a câș
tigat procesul și atunci va fi din nou foarte bogat! 
Până una alta, îl rugă să-i facă rost de drum până la 
București, ceea ce fu lesne de aranjat cu șeful de tren. 
Apoi vorbiră de foștii lor camarazi, criticând pe unul, 
lăudând pe altul, pănă ce Ghiță întrebă și de Achil 
Popescu. O! acela, zise Comisarul a sfârșit’o rău de tot! 
Nu știu cum din comisar a ajuns notar se vede tocmai 
la St. Gheorghe, că am primit o circulară pe când e- 
ram încă în poliția Capitalei, că a fugit cu 2000 de lei 
din casa comunei. Apoi știu că într’o vreme i se dă
duse de urmă la Smirna apoi la Cairo. In urmă nuștiu 
ce s’o mai fi făcut cu dânsul, de oare ce am primit 
mai lunile trecute ordin ca să încetăm ori ce urmărire, 
afacerea fiind clasată. S’o fi spânzurat pe acolo de vr’o 
creangă de curmal, ori s’o fi înecat ca Faraon în ma
rea Roșie!

Uite-te D-le făcu Ghiță ca trăsnit! Cine s’ar fi aș
teptat la una ca asta din partea lui ?! Achiluță un hoț! 
Un pungaș ! In cine să te mai încrezi ?! Eu care am 
copilărit cu el ? Da măsa ?

O ! Baba a murit de scârbă în Dobrogea, făcu D-l 
Comisar.

Sarmaua biata femee suspină Ghiță de pe scara va
gonului care se și pusese în mișcare !

Seara ajunse în gara de Nord și petrecu prima noapte 
într’un otel din calea Griveței unde nu ț 
ochii din pricina ploșnițelor și a miilor de griji 
năpădeau, când se întrebă în ce chip își va 
pată hrana zilnică!

A doua zi dimineață se îmbracă spilcă și suindu-se 
în tramvai se coborâ tocmai la intrarea principală a ex
poziției care pe atunci eră în toiul ei. Schimbă ultima 
,șa piesă de cinci lei la ghișeu, și cu restul se instala
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la una clin cafenelele de lângă palatul artelor. Acolo, 
făcu cunoștință cu o familie germană, venită tocmai de 
la Dresda pentru ca să cerceteze Expoziția și care se 
plângea amar, că Direcția nu se îngrijise a pune la 
dispoziția străinilor, ciceroni, cum avuseseră prilejul să 
întâlnească în Italia, pe unde călătorise vara trecută. 
Ghiță se oferi îndată a-i călăuzi în schimbul unei plăți 
fixe de zece lei pe zi plus întreținerea și trăsurile. A- 
ceastă sumă, adăugă el cu multă gentileță, le va pro
duce o însemnată economie de timp și de cheltuială, 
căci se angaja a le arată mult și cu folos, cunoscând 
în perfecție orașul și locurile unde se mănâncă și se 
petrece bine, fără multă cheltuială. Nemții primiră cu 
recunoștință și fură foarte mirați, văzând persoane o- 
ficiale și foarte importante, răspunzând prietenos și 
zâmbitor, la saluturile amicale, ale ciceronelui lor. Bi
ne înțeles că aceștia văzându-se salutați așa de amical 
de un necunoscut încunjurat de figuri străine, îl luau 
și pe Ghiță drept un străin de marcă ce le fusese poate 
prezentat și pe care-1 uitaseră, așa că îi reîntorceau 
salutul în chip tot atât de intim. Când nemții îl între
bau uimiți pe cine salută, Ghiță răspundea cu modes
tie. O! Nimene; e amicul meu Istrati; pentru moment 
Directorul General a Expoziției; sau bunul meu amic 
Gheorghe Cantacuzino președintele Consiliului de mi
niștri. E foarte ocupat acuma și de asta n’am vrut să-1 
opresc ca să vi-1 prezint! Când îl întrebau bieții oa
meni, cum de având asemenea cunoștințe, face meseria 
de Cicerone ? O ! nu sunt Cicerone de meserie, răs
pundea Dudău sunt diletante numai și o fac pentru 
D-stră că-mi sunteți foarte simpatici. Acum partidul 
meu se află în opoziție și am destul timp ; dar de am 
fi la putere nu v’ași putea servi, fiind de obiceiu silit 
să accept sarcina de secretar General la vr’un Minister.

Mă veți întrebă poate, iubiți cetitori, în ce limbă se 
înțelegea Ghiță așa de bine cu Nemții săi. Aflați atunci 
că le vorbea cea mai perfectă limbă germană. Stăpâ
nea graiul lui Schiller mai desăvârșit încă decât limba 
lui Moliere. Lasă că la Liceu se înscrisese și la Ger
mană, predată de un Transilvănean Sadea, dar primele
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elemente, le capatase încă de la Vultureni, de la Lea 
Hascal, fata cârciumarului; apoi își desăvârșise studiile, 
cu D-șoara Mitzy de la Zingher, o jună artistă de pa
truzeci și cinci de primăveri! O adevărată Germană, 
de și se născuse în Polonia Rusească și de o credință 
cu D-șoara Lea Hascal. Dar cine mai întreabă de cre
dință în zilele noastre ? Nici chiar poliția, care te în
treabă numai de pașaport. Mitzy avea pașaport german 
în toată regula. De unde însă? Nu știu! Fapt e că pe 
lângă alte amintiri mai dureroase, ea îi hărăzi și cu
noștința limbei sale naționale, după pașaport ! Mai vo- 
iți ceva ?

Când plecară Nemții, îl lasară moștenire la alți com- 
patrioți. Apoi veniră Francezi, Belgieni, Italieni, Olan
dezi și cine mai poate să le ție minte ?! De un singur 
lucru îi părea rău lui Ghiță; că nu se înscrisese Ia li
ceu și la Engleza, și că respinsese în tinerețele sale 
avansurile unei oare care Miss Nelly, care se oferea 
să-l învețe și limba lui Sheakespeare numai din prac
tică și pe gratis. Această părere de rău se mări pănă 
la durere, când află că se pripășisă la noi un Miliar
dar autentic, cu Automobilul său cu tot! Dar eră prea 
târziu acum ca să învețe !

Expoziția, ca toate lucrurile frumoase și înalte din 
lumea aceasta trecătoare, trecu în lumea amintirilor și 
cu ea dispăru și ultimul străin. Bietul Ghiță Dudău, 
se găsi dar în acea stare în care se aflase la sosirea 
lui în București. Ce era de făcut?

Cât de mult se mai schimbase țara, mai ales Capi
tala, de când plecase el în Dobrogea! Se făuriseră fel 
de fel de legi de admisibilitate în funcțiunile publice, 
încât nădejde de a căpătă vr’o slujbă mai ca lumea nu 
mai eră decât pentru licențiați. Nici notar la sat nu 
mai puteai fi numit, decât în urma unui examen, pe 
care de alt fel l’ar fi trecut ușor, având practică des
tulă. Ce rău făcuse că părăsise Catarlețul, unde nu l’ar fi 
suparat nimene! Să ceară a se întoarce iar acolo ca 
notar, nici pomină că se duceă la temniță.

Ba mai dădit și peste altă pacoste:
Pe când cască gura înaintea magazinului Universal
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intră în cabinetul Șefului de 
cheiță rugându-1 să trimeată un 
sa ca să aducă, din sertarul de 

jos al unui scrin ce se află acolo, o geantă în care ți
ne actele sale de identitate, și se deschidă Geanta cu 
cheița aceasta; apoi îl mai rugă, că, până se va îna- 
poea agentul, să cheme la telefon pe D-nul Comisar al 
Gărei Predeal și să-1 întrebe dacă în ziua de șase Iu
nie, a stat de vorbă cu Achil Popescu, ori cit Gliiță 
Dudău. Și cine este acesta din urmă ?

de pe Calea Victoriei, un agent de la siguranță îl a- 
tinse cu mâna pe umăr strigându-i în gura mare: he 
he! Trăiți D-le Comisar de Cernavoda, de Tulcea și 
St. Gheorghe, trăiți D-le Achiluță Popescu! Nu mă mai 
cunoașteți ?

Ghiță se întoarse ca ars cu
groază înaintea lui, pe unul din foștii săi ipistați, 
re-1 privea triumfător. Un altul 
Ghiță însă se 
mare sânge

Te înșeli D-le. Pe mine mă chiamă Ghiță Dudău și 
nici n’am calcat de când sunt în Dobrogea.

spui D-ta răspunse agentul, dar 
binele. Poftiți dar la D-nul Șef a

fierul roș și văzu cu 
- ■: _x.- ț-; ca-

ar fi rupt-o de fugă; 
liniști îndată și răspunse cu cel mai

rece :

O fi așa după cum 
eu te recunosc de a 
Siguranței sâ-i vindeți lui brașoavele astea D-l meu, 
că de mine nu fac, sunt de douăzeci și opt de ani în 
poliție și am văzut cam multe.

Poftim, poftim, zise Ghiță cu același sânge rece. Ba 
și la D-l Prefect dacă îți cere inima. D-ta îți faci da
toria de vrednic și înțelept agent și te urmez cu plă
cere. înțeleg cu atât mai mult amăgirea D-tale că l’am 
cunoscut și eu pe acel mizerabil de Achil Popescu; îi 
am fost chiar camarad de școală și știu că în adevăr 
semăna mult cu mine. Pe atunci îl credeam băiat de 
treabă, dar mi-a istorisit faptele lui murdare chiar D-l 
Comisar din Predeal care de asemenea îmi este cama
rad de școală.

Ia mai lasă D-le palavrele astea, zise Agentul cam 
suparat; nu pricepi că te-ani recunoscut ? Pe cine vrei 
D-ta să legi la gard ?

Ghiță tăcu, dar cum 
Siguranță îi remise o 
agent până la locuința

actele sale de identitate, și
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Atât din răspunsurile Comisarului de Predeal, cât și 
din actele găsite în geantă, se dovedi lămurit că pe 
când Achil Popescu se află în țară, D-l Ghiță Dudău 
eră stabilit de mult la Neapoli; iar, pe când cel din- 
tăiu eră la Smirna după cum dovediseră cercetările 
poliției, acest din urmă își scotea un pașaport de la 
legațiunea noastră din Roma, pe baza actelor și a do
vezilor ce le prezentase acolo. Iar cea mai bună do
vadă eră faptul că Comisarul de poliție care eră camarad 
de școală cu amândoi, încredință că persoana cu care, 
vorbise mai bine de un ceas la Predeal, eră Ghiță Du
dău, iar nici cum Achil Popescu, despre care chiar vor
biseră înpreună; așă că Ghiță fu concediat cu mii de 
scuze din partea D-lui Șef. Agentul însă își făceă cruci 
peste cruci, zicând că trebue să fie un făcut la mijloc, 
că așă asemănare și la chip și la trup, și la glas, nu 
se poate.

Asta fu bună de tot și la locul ei, se gândi Ghiță 
eșind din curtea poliției; de acum pot luă ceasornicul 
din buzunarul Prefectului de mi-a veni poftă, că ni- 
mene n’o să mă mai poată bănui; dar e vorba ce mân
căm noi acum, că mi-i foame în draci și n’am nici o 
pară chioară în buzunar ?!

Pe când își punea această vajnică întrebare, Cc. Gri- 
gori, care de rândul acesta nu mai eră Ministru, ci nu
mai Vice-Președinte la Senat, trecu într’o birjă și re- 
cunoscându-1 pe Ghiță, opri trăsura și îi făcu semn cu 
bună voință să se apropie.

«In sfârșit te-am prins ștrengarule, îi zise în glumă. 
Te-ai făcut mai cuminte? Ori tot așă de nebun și des- 
mațat ai ramas ? Vino negreșit să mă vezi și fără tea
mă. Nu mai sunt suparat pe tine și v’om chibzui a- 
mândoi ce pot face pentru tine. Vino mâine diminiață 
la nouă la mine acasă. O să vorbim mai slobozi, că a- 
cum n’am vreme».

După aceste cuvinte spuse în grabă, făcu senin bir
jarului să plece înainte, lăsându-1 pe Ghiță uluit pe 
trotuar, fără ca să fi putut răspunde niacar un cuvânt.

Mai făcând vr’o câți-va pași, dădu peste una din vic- 
timile sale de la jocul de biliard, un ficior de bani gata.
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căruia îi câștigase pe vremuri multe partide a cinci lei. 
Acela îl recunoscu întăiu și sărindu-i de gât, îl pofti 
la masă într’unul din primele restaurante ; iar după 
mâncare se duseră împreună la Imperial, unde Ghiță 
îi câștigă la Bliard cinci sprezece lei și consumația.

Despărțindu-se de amicul său, o luă în spre locașul 
de întâlnire a comitetului socialist unde avea intrarea 
liberă; căci aratase patalamaua fraților din Marsilia prin 
care îl aleseseră conrespondent luminator pentru Ro
mânia din partea Franței, fără a se lăuda însă cu ce 
alaiu a fost eliminat. Acolo i se spuse că în sara vii
toare, la oarele opt, se vor luă niște hotărâri foarte 
importante și ca să nu cumva să lipsească.

încercă să afle cam despre ce poate fi vorba, căci de 
vr’o schimbare de Regim nici nu se putea bănui ina- 
car. Guvernul Conservator prezidase Expoziția jubilară 
și părea în culmea strălucirei sale, așezat la putere cel 
puțin pe întreaga legislatură. Se cam vorbise de oare 
care desbinări între Takiști și Cantacuziniștî, dar se 
împăcaseră și se zvonea acum de reîntregirea parti
dului prin reintrarea în sinul lui a Junimiștilor. Libe
ralii, din potrivă păreau dezbinați și nepunticioși, cău
tând pe sub mână să ațâțe tulburări printre studenți 
și meseriași. Așă că nu prea înțelegea bine ce rost ar 
fi putut avea rezoluțiuni importante în asemenea îm
prejurări. Cu toate acestea i se spuse că să pregătesc 
evenimente mari, poate chiar sângeroase și că nimene 
nu trebuia să lipsască mâne sară.

Cam intrigat, Ghiță se întoarse acasă unde se culcă 
îndată, pregătindu-se de întrevederea ce trebuia să o 
aibă cu Cc. Grigori Vultureanu chiar a doua zi.

Diminiața, dar la ora hotărâtă sui aceleași scări din 
strada Lascar Catargiu, pe care le coborâse atât de re
pede cu vr’o câți-va ani mai înainte. Un servitor, îm
brăcat în livreaua Vulturenilor, veni să-i deschidă și 
cum se numi, îi spuse că eră așteptat; și îl introduse 
în cabinetul stăpânului.

Eroul nostru își pregătise intrarea ca 
tat actor și de la ușă făcu mișcarea de
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zicând cu o voace mișcată: lartă-mă Cc. Grigori, că 
mult sunt greșit în fața Măriei Tale!

Cc. Grigore mișcat și el dea binele, îl luă pe Ghiță 
de amândouă mâinele îl așeză lângă el pe o canapea 
și spuse cu dragoste: Să nu mai vorbim despre trecut 
dragă copile că aveni și noi partea noastră de răspun
dere în greșalele tale. Datori eram să veghem mai bine, 
ca să fii ferit de înrâuririle vătămătoare. Istorisești-mi 
acum în curățenie de suflet, toată viața ta, din ziua 
când, într’un moment de indignare de care m’am căit 
îndată, te-am dat afară din casa mea. Te-am căutat 
mult, am scris lui Aclril și mamei sale în mai multe 
rânduri, fără a căpătă însă nici un răspuns. Dar spu
ne-mi mai întăi din ce trăești și ce faci ?

Ce să vă spun Măria Voastră oftă Ghiță. Pentru mo
ment n’am nici o ocupație și trăesc ca vai de lume, 
mai adesea ori flămând, decât sătul. Văzându-mă fără 
nici un sprijin și numai din vina și ticăloșia mea, n’am 
mai cutezat să mă întorc la tata și mi-am luat lumea 
în cap. Trecui Dunărea la Rusciuk și de acolo, mun
cind pe unde găseam, ajunsei tocmai la Constantino- 
pol, unde m’am angajat chelner pe un vapor Italienesc 
care m’a dus tocmai la Neapole. In Italia am trăit mai 
mulți ani de zile făcând de toate (că doar numai Popă 
Catolic n’am fost) și m’o împins păcatele tocmai la Pa
ris unde eram să mă arunc în Sena, dacă Ministru nos
tru nu se îndură să mă trimeată în țară pe cheltuiala 
statului. Aicea cât era expoziția îl făceam pe Cicero
nele, dar acum stau rău de tot! Să vă povestesc prin 
câte am trecut și câte am pățit ? V’ași plictisi Măria 
Voastră. Destul să vă spun că m’am căit de faptele 
mele și cu toate lipsurile și suferințele îndurate, n’am 
ucis, nici pradat pe nimene, și nici n’am mai încercat 
să înșel. Când nu găseam de lucru răbdam de foame 
și de frig, până ce-mi trimitea cerul vr’un noroc. Așa 
fac și acuma și iată că D-zeu s’a îndurat de mine ca 
tot deauna, odată că mia deschis iar casa și inima Mă
riei Voastre !

Vra să zică, făcu Cc. Grigori te-ai săturat de ștră- 
inatate și i-ai gustat toate amărprile ?
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Ba prea mult Măria Voastră! Am văzut îndeajuns 
cât plătește. De și, cum vă spuneam, o duc greu în 
București, dar, ori cum, mă simt la mine acasă și n’ași 
mai trece granița, să știu că m’ar face împarat ?

Ei bine de acum să știi că n’o să mai mori de foa
me băiete îi zise Cc. Grigori. Am să mă rog de gine
rele meu care e acum Prefect la Iași, să te numească 
Secretar comunal la vr’o comună din județul lui; căci 
altă slujbă nu mai poți capatâ cu cele patru clase Gim
naziale ale tale. Din partea mea îți dau o sută de lei 
pe lună, așa că cu leafa ta vei putea să trăești bine 
la sat. Când vei avea nevoe de ceva mă vei găsi tot
deauna gata să-ți fiu de ajutor. Aveai la tatu-tău niște 
vite, voiu spune să ți le dee ori îți voi dărui altele. 
Ține de o cam dată aceste două sute de lei și vino 
peste trei zile ca să-ți dau o scrisoare de recomandație 
către Prefect, bani de drum și cu ce să-ți poți cum
pără o căruță cu doi cai să nu cheltuești când te chea
mă la Suprefectură ori la vr’o constatare. Poartă-te 
bine și nu vei mai duce nici o lipsă. Acuma dute, și 
vino după cum ți-am zis, peste trei zile, tot la ora asta. 
Ghiță sărută umil mâna lui Vultureanu iar cum eși în 
stradă călcă dârz cu capul ridicat și cu fruntea’n nori!

Ce proști și aristrocrații ăștia, se gândea el pe drum! 
Te calcă în picioare și apoi cred că e destul să-ți a- 
runce o pomană, pentru ca să-ți uiți trecutul! Auzi ?

om ca mine să se înfunde la sat! Ași înțelege să 
fac o asemenea jertfă, pentru un scop oare care; dar 
nu să-mi perd ochii și sănătatea, scriind rapoartele Pri
marului, pentru un biet codru de Mămăligă ! In trei 
zile, am destul timp ca să scornesc ceva ca să mă lase 
aicea să-mi scot chipurile licența în drept, pentru ca 
să-mi pot face o carieră. Cu minciuna asta tot l'oi pu
tea amăgi vr’o doi trei ani. Petrecu bine toată ziua pe 
socoteala feciorului de bani gata, apoi seara la opt se 
duse la Comitet.

întrunirea, secretă, eră foarte numeroasă și unul din 
fruntașii partidului luă cuvântul chiar cum se deschise 
ședința:

«Fraților, zise el: momentul c solemn! In curând va
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ne stea 
provincii

suna ceasul de moarte a burghezime! infame și hrăpi- 
toare ! Vedeți ce se petrece în Rusia! Vedeți ce se pe
trece în Austria și ce se întâmplă zilnic în celelalte 
state, pănă și în libera și luminata republică franceză! 
Pretutindene socialismul se ridică îngenunchind așeză- 
mintele putrede și ticăloase ale unui trecut de întune
ric ! Pretutindene cad însângerați despoții, zbirii lor ne
mernici, sau trădători ce caut să ne stea în potrivă. 
Regii și împărății, guvernatorii de provincii cu poli
țiștii și jandarmii lor, în fine pănă și capii statelor Re
publicane, când încearcă să ne țărmureasca întru câtva, 
sunt aruncați în aer, fulgerați sau străpunși de bom
bele, gloanțele sau cuțitele fraților! Numai noi oare 
suntem meniți a sta cu mânele în sân ?!

Nu, nu, strigară cei de față cu înflăcărare !
Numai noi oare să stăm în adormire, când se trezește 

o lume,... până și întunecatul mujik Rusesc ? ! Să nu pu
nem și noi umărul pentru emanciparea popoarelor?!!

Da! da! La lucru! Destul am dormit urlă adunarea 
într’un glas !

Atunci, fraților reluă cuvântul D-l Președinte, lasa- 
țimă să vă tălmăcesc cum stau lucrurile, după care vă 
voi arată ce aveți de făcut.

Ascultăm,... ascultăm,... vorbește !
Ciocoii și burghezii din partidul național, care îm

preună cu ciocoii și burghezii conservatori, monopoli
zează puterea în țara asta, îngrășându-se când unii, 
când ceilalți, din munca și sudoarea noastră, Liberalii 
găsesc că adversarii lor politici destul sau răsfățat vr’o 
doi ani la putere și că e timp să le mai vie și lor 
rândul, pentru ca să fericească poporul, precum l'au 
mai fericit și-l vor mai ferici încă, făcându-i băi de a- 
bur, pe la sate și ospeluri comunale, pe când moare 
de foame și trăește prin bordee ! Pentru a sili însă pe 
tiran, să-i schimbe sfetnicii, le-ar trebui niscai-va tur- 
burări agrare, â l’eau de rose cum zic Francezii, adică 
blajină de tot, cam în felul acelora de la Slatina și fără 
multă varsare de sânge de mojic. Ducând lipsă, ne-au 
întrebat și pe noi de avem cumva asemenea marfă de
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un frate român, 
zoi! Suntem frați cu

iar noi le-am și vândut’o cât am putut maivânzare ; 
cu preț.

Bravo ! Bravo ! Bine a-ți făcut!
Am luat toate măsurile și toate garanțiile, ca la schim

barea de regim, să avem între ei oameni de încredere 
și încercați, care să-i privigheze de aproape și să-i ție 
în frâu. Având neaparata trebuință de noi au făcut pe 
proștii, consimțind la toate cererile și condițiile noastre, 
cu gândul să ne mintă și să ne pue botnița, a doua zi 
după ce s’ar fi socotit la putere, pe umerii noștri; iar 
noi facem pentru moment pe lesne increzetorii. Nici 
prin minte însă nu le trece, că puterea n'or s’o vadă 
de cât în vis. Dacă duc D-lor dorul de turburări agrare, 
apoi o să le plăzmuim noi una și bună, care să-i în
ghită și pe ei odată cu adversarii lor ! In curând furia 
populară va spulberă, în vijelia sa cumplită, toată cio- 
coimea și toată burghezimea din România întreagă !... 
Ce-i de vor pieri vr’o sută de mii de nemernici și vr’o 
două, trei sute de mii de martiri ? ! Nici cât o Holeră 
zdravănă, sau vr’o ciumă mai blajină. Iar apoi din sân
gele acesta, va răsări o eră nouă de libertate deplină, 
de plină egalitate, de adevarată frăție și de lumină 
pentru toți!

A zoi! a zoi! strigă entuziasmat 
moldovean din târgul Cucului, a 
toții zic și zău !

Iar dacă ciocoii și burghezii din țările vecine, vor 
trimite oștiri ca să ne cucerească, ne vom pune din 
partea lor în potriva armatei române, pentru că nu ar 
fi decât un bine și o victorie a marei idei. Va fi în a- 
devăr atuncea o graniță mai puțin și vom putea lucră 
mai cu spor, în unire cu frații noștri de gândiri, la ni
micirea trântorilor și la împărțirea capitalurilor !

Bravo, Bravo! Trăiască internaționala, strigară cu 
toții ; dar rumunu di pi Eși se întrebă nedumerit «dar 
ci fac iu atunci cu cliistighile di pi contrabandă liân ?!» 

Lupta este dar hotărâtă întrebă Președintele ?
Da! da, urlară frații! Trăiască lupta!
Ei bine atunci, iată ce aveți de făcut de o cam dată : 

Acei din voi care pot, să plece pe la satele lor de na-
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ștere, cutreerând și pe cele din vecinătate, spuneți fra
ților țarani, că liberalii s’au însărcinat să proclame vo
tul universal. Dacă bieții întunecați n’or pricepe și vă 
vor întrebă că ce este votul universal, spuneți-le că vor 
fi cu toții numiți deputați și seuatori cu câte două zeci 
și cinci de lei leafă pe zi. Spuneți-le că n’or să mai 
facă de acum armată și rezerviștii nu 
la regimente când vor fi chemați de ciocoi, pentru că 
liberalii vor desființa legea militară. Arătațile că Re
gele ține cu liberalii, dar că se teme de ciocoi, de asta 
nu se dă pe față ; dar că Regina, mai vitează, a hotă
rât să se pue în fruntea armatei și a țărănimei, pentru 
ca să ucidă pe ciocoi și să le ia moșiile, pentru a le 
împărți la oameni. Intr’un cuvânt spuneți-le ori cc min
ciună vă v’a trece prin cap, pentru a-i răsculă, și a-i 
împiedică pe rezerviști de a se prezentă la chemare, 
în caz când i-ar mobiliza. Atunci fraților, nici arme nu 
ne mai trebuesc; căci ce-ar putea face patru zeci de 
mii de oameni în potriva unui popor întreg ? Dar și 
pe acești patru zeci de mii vom reuși să-i aducem din 
partea noastră; căci acei din voi ce nu vor puteă merge 
la sat, vor lucră aicea, și o dată capitala în manele 
noastre am izbutit pe deplin.

Ura! Da zdrastvuiet Ruminski progrom, urlă un frate 
Potemkinist!

Cer cuvântul strigă Ghiță înflăcărat, suindu-se pe un 
scaun ca să domine adunarea !

Fratele Ghiță Dudătt are cuvântul, urmă președin
tele cam nedumerit.

Acum vr’o treisprezece ani, începu oratorul, un cio
coi înfumurat m’a lovit cu palma peste obraz! Ghiță 
găsise mai estetic să schimbe întru cât va și partea 
unde primise lovitura și mădularea care îl lovise. De 
treisprezece ani, fraților, clocotește în mine ura și do
rul de răzbunare ! Nu mai departe de cât azi diminiață, 
acest nemernic se tăvăleă la picioarele mele, căutând 
a-mi cumpără iertarea, prin făgădueli de slujbe și pro
tecții. Iri zadar au fost toate, pentru că asemenea in
sulte nu se spală decât prin sânge ! Am refuzat totul.

Bravo Dudău, Bravo Ghiță întrerupseră frații.



CAPITOLUL XVII

nu-1 întrebă nimic despre
12

Atitări criminale 
3 3

A treia zi după memorabila ședință a Comitetului 
Socialist, unde Ghiță Dudău știuse să se impue ca o- 
rator de frunte, arătându-se de o energie fără seamăn 
în jertfirea sa pentru binele obștesc, el suna la ușa pa
latului Vultureanu din strada Lascar Catargiu.

Fu primit în salon de către ambii soți, iar Domnița 
Aglaia, avii buna voință a nu-1 întrebă nimic despre

*7?
Li bine astăzi, după bărbăteștile și înălțătoarele cu

vinte, ale iubitului nostru președinte și frate, urmă 
Ghiță, sunt gata a-mi jertfi onoarea, adică ce are omul 
mai scump, pentru triumful causei noastre ! Chiar mâine 
mă duc la el să-i spun că m’am răsgândit și că cer să 
mă numească Secretar comunal într’o comună din ju
dețul Iași în care m’am și născut și unde am rude și 
prieteni. Va fi bucuros să scape de urgia mea atât de 
ieftin, el care-mi propusese un biurou la Ministerul 
Domeniilor; iar eu, voi fi mai aproape de frații țarani, 
voi putea înrâuri mai bine asupra lor, fără să atrag 
nici o bănuială și în curând, o să auziți vorbindu-se 
de mine.

Bravo! Bravo! Trăiască Ghiță Dudău !
îmi iau de acum ramas bun de la voi fraților căci 

peste trei zile părăsesc Capitala, pentru ca să nu mă 
mai întorc în ea, decât în fruntea a cincizeci de mii 
de țarani moldoveni ! Vă jur pe capul meu și pe cape
tele voastre care-mi sunt mai scumpe, vă jur, că atunci 
când va sună ora cea mare, nu va rămânea în viață, 
nici un ciocoi, nici un burghez, nici un capitalist, în 
tot județul lașilor ! Să trăiți fraților și să vă ajute no
rocul să biruiți, cum voi birui eu! Faceți toți ca mine!

Și modest, coborându-se de pe scaun, se îndreptă 
spre eșire, în mijlocul furtunoaselor aplauze ale adu- 
nărei și strângând cu bună voință sutimile de mâni ce 
se întindeau spre el.



aceiași bunătate, de parcă l’ar fi 
ar fi trecut treisprezece ani de la

trecut, tratându-1 cu 
văzut în ajun și nu : 
ultima lor întâlnire.

Apoi Cc. Grigori îl luă cu el în cabinet și îi zise 
că nici nu mai este nevoe să-i dea vr’o scrisoare, de 
oare ce Ginerile său fusese în ajun la București pen
tru vr’o câte-va ceasuri și adusese prilejul să se înțe
leagă cu el verbal și că numirea lui era hotărâtă.

La ora asta adăugă boerul, ordinul tău de numire 
ca secretar comunal la comuna Țuțora, trebue să fie 
făcut. Nu vei avea decât a te prezentă la prefectură 
ca să-l poți luă; după care te vei duce direct la post. 
Plecând astăseară din București și mâine cu trenul de 
patru spre Ungheni poți fi la Țuțora, pe la asfințit. 
Eu singur ți-am ales această comună că fiind aproape 
de Vultureui unde vei puteă lesne veni să-ți vezi pă
rinții și frații, după ce te voi fi împacat cu ei. Să nu 
care cumvă să te duci pe la dânșii până ce nu te voi 
chemă eu, că trebue să-i pregătesc, fiind foarte îndâr
jiți cu toții în potriva ta, și ai strica-o dar mai rău că
utând s’o dregi făr de mine.

Zicând acestea Cc. Grigori îi numără încă cinci sute 
de lei pentru ca să-și poată cumpără cai, căruță și cele 
de trebuință, ca să fie pregătit de iarnă; dar sfătuin- 
du-1 tot odată să nu se prea lege în partea locului, 
pentru că aveă de gând să-l aducă mai pe urmă chiar 
în Vultureui, în locul lui Jitărescu, care devenea din 
zi în zi mai nesuferit.

După ce își luă ramas bun de la Cc. Grigori și de 
la Domnița Aglaea, încredințându-i de adânca sa recu
noștință și de cumplita lui căință pentru că-i supărase 
într’o vreme, se duse drept la Comitet unde i se dădu 
lista tuturor membrilor afiliați care locuiau în Iași sau 
în împrejurimile orașului, dândui-se pentru ei scrisori, 
porunci și deslușiri verbale. Și el primi sfaturi cum 
trebuia să urmeze, de cine trebuia să. se ferească, în 
cine putea să aibă încredere; cam în ce fel trebuia sa 
lucreze, ce făgăduinți puteă da și prin ce mijloace putea 
să conrespundă mai repede și mai sigur cu comitetul 
central, la vr’o împrejurare neprevăzută.
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acea gara
asta și

Seara, petrecut de mai mulți, se duse la 
de Nord, în care sosise atât de plouat în vara 
unde își luă un bilet de clasa treia pentru a înlătură 
bănuelile agenților de poliție care mișunau pe acolo și 
printre care recunoscu pe fostul său Ipistat de la Cer- 
na Vodă. Acum nu se mai ferea de dânsul și îndrep- 
tându-se către el, îi întinsă o mână protectoare, zi- 
cându-i că mulțămită dragostei ce îi aratase D-l Vice 
Președinte a Senatului Grigori Vultureanu se ducea să 
ocupe o importantă funcțiune administrativă la Iași; 
că departe de ai purtă sâmbetele pentru eroarea ce o 
făcuse, îl consideră ca un funcționar capabil și deștept, 
întrebându-1 ce ar puteă face pentru dânsul și dacă ar 
primi un post de Sub comisar la Iași? Bietul Polițist 
zăpăcit de atâta bună voință din partea unui om pe 
care-1 aduse ca pe un rău făcător la siguranță, mai că 
nu îngenuclie înaintea lui zicându-i, că dacă vrea să-i 
facă un mare bine, să stărue pe lângă D-l Prefect de 
Teleorman să-i dea un asemenea post la Alexandria, 
unde are o soră văduvă și șase nepoți de la doi până 
la nouă ani. Gbiță nu se stânjâni de loc a-i făgădui 
postul de Comisar acolo, de oare ce Prefectul județu
lui Teleorman îi este cam rudă; apoi se sui într’un 
vagon clasa I din care după ce eși din gară se mută 
în vagonul de alăturea care eră de clasa IlI-a și unde 
își așezașe bagajul înainte de a se fi întâlnit cu agen
tul. Multă vreme bietul agent visă că pornește și el în 
clasa I spre Alexandria, numit fiind în calitate de Co
misar clasa II! Mult timp se lăudă printre colegi de 
înalta protecțiune a D-lui Ghiță Dudău funcționar su
perior la administrația din Iași; dar în zadar; că în cu
rând trebuiă să cadă partidul și bietul agent, de și ra- 
mas în serviciu, numai are pe lume altă protecție de 
cât pe D-l Șef de la serviciul siguranței.

Dimineața între orele 8 și 9, eroul nostru se coboră 
pe peronul gărei din Iași. Luând apoi o birjă cu un 
cal își lasă bagajul la un han din S-ta Vineri, și după 
ce se mai dichisi puțin, plecă la prefectură să-și ia or
dinul de numire. Acolo i se spuse că ordinul eră în a- 
devăr făcut, dar neiscălit încă de D-l Prefect, care Se
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ca să vie adoua ziîntoarce abia diseară din județ; dar 
la opt și i se va da de sigur.

Iată dar două zeci și patru de ceasuri perdute și pe 
cheltuială. Ce să facă ? Să viziteze orașul ? II cunoștea 
în destul.

Se hotărî dar să-și înceapă tainica însărcinare ce i-o 
dăduse frații de la București către frații din Iași. Ii luă 
dar la rând după listă și îi văzu pe toți. Unul din ei 
îl pofti la masă, iar seara îl duse într’o berărie înfun
dată, unde se adunau în taină, mai mult ca să chefu-
iască, dar tot odată și să se sfătuiască. Ghiță îi studia
bine pe toți, află multe de la ei și dimineața înainte 
de a plecă la Prefectură, ticlui un raport către Comi
tetul Central, în care membrii avură prilejul a se în
credința, că noul lor frate, mănuiă tot atât de bine 
condeiul cât stăpânea arta vorbirei.

După ce își luă patalamaua în buzunar, în loc să a- 
ștepte până la patru plecarea trenului găsi mai prac
tic să tocmească o căruță care-1 duse mai întăi la Hol- 
boca, unde avea de văzut acolo pe un frate din cei în
semnați pe listă. Acesta îi fusese foarte mult recoman
dat de la centru și cu el trebuia să reguleze amănun
tele planului de luptă, fiind un fost ofițer din armata 
franceză, care servise mult timp în Africa. Ba luase 
parte și în rezbelul Franco German, unde, dacă Far fi 
ascultat Francezii, îi desființau pe Nemți de pe fața 
pământului. Un asemenea om nu trebuia dar trecut cu 
vederea, și se stabili chiar din ziua aceia ca la mo
mentul dat acolo să concentreze toate forțele insurgen
ților veniți din satele de pe malul Prutului și, împăr- 
țindu-se în trei corpuri după sistemul lui Napoleon al 
III, să se avânte spre inamic, indiferent dacă Far găsi 
sau ba; destul numai să-l învingă.

De la Holboca, prin Mânzătești și Bosia, ajunse la 
Ungheni, unde avii norocul să găsească acolo chiar pe 
D-l Suprefect care de obiceiu trăia la moșia sa din a- 
propiere și venea foarte des la gară când era liber, a- 
ceasta în diferite scopuri administrative și altele:

Suprefectul, un frumos și impunător bătrân, lung cât 
o zi de Vară și cu musteața albă foarte mare și stu-
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foasă—că dor atâta păr îi mai rămăsese Ia dispoziție— 
de cum îl văzu pe Ghiță, îl luă militărește de tot după 
obiceiu, iar Ghiță, care fusese dăscălit din Holboca, nu 
se tulbura de loc, știind că șeful său sub o înfățișare 
de moș teacă, eră înzestrat cu o inimă de aur. Destul 
să nu-1 superi, să nu-i răspunzi, să-i dai în tot deauna 
dreptate, încolo făceai cu el ce voiai și-1 duceai de nas 
după pofta inimei.

Ascultă băete, se resti Subprefectul la noul său Se
cretar, răsucindu-și musteața, mi-a vorbit Prefectul de 
tine! Ii ești recomandat de vărul meu Grigore Vultu- 
reanu. Știu că ai fost o pușlama și jumătate, un ștren
gar, un împușcă’n lițnă, care ai cutreierat Europa ; dar 
că te-ai pocăit! Să știi că cu mine berbantlîcurile nu 
merg. Să-ți cauți de treabă! Auzi tu mă ? Că alt fel 
te dau afară ! Te vâr la temniță, ori te fac om de treabă! 
Fiind că ești țaran din plasa mea, din două una: ori 
te iau la dragoste, ori te ia mama dracului! Că eu iu
besc poporul și mai ales țaranii din plasa mea. Auzi 
tu mă sfrijitule ?! St! Nici o vorbă! Cată dar să fii de
votat mai întăiu D-lui Subprefect,.... apoi D-lui Prefect, 
dacă îți poruncesc eu,.... în sfârșit Guvernului și Parti
dului la putere ! Așa fac eu mă; și vezi că nimene nu 
mă poate clinti din loc ! Ai înțeles mangafa ?! Răspunde.

De și nu fusese militar, Ghiță își luă poziția și răs
punse dârz și apasat: Am înțeles să trăiți D-le Sub
prefect.

Bine băete ! așa te vreau! Am să scot eu ceva din 
tine. O să pleci la Țuțora ca să regulezi conrespon- 
dența și să mi-o trimiți până mâine seară cu vătăjelul 
la mine acasă; apoi să te duci la Măcărești, că e a- 
proape și de o cam dată ai să girez și comuna aceia ; 
căci mangafaua de acolo, am măturat-o și rămâi tu în 
locul ei, pănă ce voi găsi alta. Pe primarii tăi amândoi, 
să mi-i ții din scurt, ai auzit? Mie nu-mi trebue bucluc 
în plasa mea. Vreau să dorm liniștit, că dor de asta vă 
plătește comuna. Cel din Măcărești e un Vulpoi, cel 
de la Țuțora un Bou, catați dar de vă înțelegeți îm
preună. Ascultă! Am auzit că umblă tel de. fel. de puș- 
lamale prin plasele celelalte, vârând minciuni de tot
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soiul iu urechile oamenilor. Bine înțeles că în plasa 
mea nu vor îndrăzni nici o dată să calce, că mă cu
nosc ei cine sunt și nu le ajunge nasul. Bagă însă bine 
de seamă ! De s’o pripăși vr’unul pe la tine să mi-1 a- 
duci legat cobză și dichisit frumos, ca să nu-i rămâe 
mai mult păr pe cap de cât am eu! M'ai auzit? Să nu 
care cumva să aflu că o calcat vre’unul în comuna ta 
fără ca să nu-1 fi adus peschiș, că îți scot toți dinții și 
te trimit pe urmă să mănânci pesmeți stricați la Cas
tel. Acum pleacă ?... Ai ajuns ?

Ajung îndată să trăiți D-le Subprefect răcni Ghiță 
făcând cât putîi mai bine la stânga’n prejur. Și dând 
drumul pasului, ajunse îndată la căruță; iar după vr’o 
jumătate de ceas de zdruncinătură prin luncile de pe 
malul prutului, se pomeni și la Țuțora.

Acolo dădu peste Moș Iftime Gândac, Primarul co
munei, care la prima vedere i se păru întocmai cum 
îl descrisese D-l Subprefect, adică un adevărat bou cu 
chip omenesc, bun de legat la iesle. La început îi spu
nea cuconașule, se da supus la toate câte i le spunea 
Ghiță, dar nu știu cum se întâmplă, că toate eșiau nu
mai după capul lui, iar nici cum după arătările lui 
Ghiță, nici după poruncile D-lui Suprefect. El bietul 
om, îndeplinea toate poruncile cu sfințenie, dor de spu
nea : oare n’ar fi mai bine așă cuconașule ? Pârdalnica 
de întâmplare însă, răsturnă toată combinația, Ghiță își 
schimbă părerea, ordinele se schimbau ori rămâneau 
în nelucrare, și treaba se făcea, ori nu se făceă, așa 
precum o găsise mai bine, de la început, boul de pri
mar.

Vulpoiul din Măcărești, eră cu totul alt fel de om. 
Ii ziceă Gheorghe Nastasache după nume, poreclit și 
Ciupitu, după felul obrazului. Eră jumătate de surtu- 
car, umblând cu botfori de târg și haine de șiac cafe
niu. Fusese în vremuri camardiner la un boer mare, 
care îi dăruise o vie în podgoriile lașului, chiar la co
titura șoselei care duce din oraș la satul Țuțora. Acolo 
își aveă locuința și gospodăria, venind la primărie tot 
așă cum venea și D-l Subprefect la tact însă cu naiti- 
ceawa doi cai, pe când D-l Suprefect punea patru
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cai înaintași la faeton. Citea foarte bine literile latine 
și iscălea frumos; la scris nu prea avea obișnuință. Nu 
că n știa; dar nu avea notarul lui pe care de curând 
guvernul îl făcuse și secretar, ca să se afirme și mai 
lămurit drepturile ce le avea Cc. Gheorghe asupra con
deiului secretarului său ? La citit preferă literile Chi
rilice și când avea să facă ciorna unui rivod sau să scrie 
vr’un ravaș parlicularnic, apoi tot slova vechie o între
buința. Jurnale nu citea, unde spun toate niște min
ciuni, iar monitorul îl citea secretarul, că dor de asta 
eră plătit. Ca politică o aveă pe a D-lui Suprefect de 
normă și îi mergea bine. Țineă firește cu boerii, că 
dor îi slujise de mic copil și de la boeri.se pricopsise; 
da parcă și între liberali nu se găseau destui boeri ? 
El luase primăria mai mult ca să-și facă daraverele la 
Vie ; apoi tot mai pică vr’o clacă de bună voie pe vre
mea culesului, a îngropatului și a desgropatului, rămă- 
nându-i dor legatul și haragii pe seama pungii sale.

Altfel eră om cu inițiativă și autoritar; puțin îi pă
șea de Prefect, da mite de Suprefect. Ce zicea el și 
ce eră conform cu legea aceia să se facă ! Legea însă 
eră tipărită cu litere latine, așă că punea pe scriitorii 
său s’o citească. La țifre se pricepea, că erau tot ca 
cele din cărțile cu litere kirilice; așa că cu cât un ar
ticol de lege aveă mai multe țifre cu atât eră mai vaj
nic. Art. 50 care putea să-l dea în judecată pentru re
fuz de serviciu, nici nu-1 băgă în seamă; dacă însă se
cretarul lui l’ar fi sculat noaptea din somn pentru în
deplinirea art. 15232 din codul de procedură criminală 
ar fi alergat la primărie cu picioarele goale fără că
ciulă în toiul iernei, fără a mai cercetă dacă un ase
menea articol a existat vreodată! Te joci cu art. 15232!! 
Cinci țifre în șir! Una mai mult decât caii pe care îi 
înșiră D-l Suprefect la trăsură! Odată conrespon- 
dența ispidiată conform legii, puțin îi păseâ de ce s ar 
mai fi putut întâmplă prin comună. Pentru celelalte 
daraveri mai mici: ca starea țivilii, ispasuri, constatări 
de poliție criminală sau sanitară, n’avea pe Gonțilii lui? 
Ii delegă verbal și pace ! Adevărat că nici unul nu știa 
carte, da sicritaru lui ce țrefibă avea decât să-i dăscâ' .

boeri.se
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lească ?! Lui destul să se afle in tot deauna în confor
mitate cu legea;... dar și oamenii în schimb trebuiau 

’să-i iasă la clacă de bună voe și nesiliți de nimene; 
că alt fel pentru o pisică moartă aruncată peste gard, 
Cc. Gheorghe Nastasache îi amenință cu art. 15234 
din legea sanitară, combinat cu art. 15232 C. pr. Cr. 
și bieții români îngroziți fugiau la Via primarului s’o 
și lege căci pe celelalte lucrări le făcuseră ei de bu
nă voie !

Vorbea însă numai în pilde și cimilituri, iar glumele 
și păcăliturile sale erau vestite prin partea locului. Ni
mene nu i-ar fi putut pune deșteptăciunea la îndoială. 
D-l Subprefect care eră cunoscător în oameni îl bote
zase Vulpea șireată din Măcărești, de și numai meteahna 
asta nu o avea pe suflet bietul om ! Toate șireteniile 
sale când se descopereau, erau în conformitate cu le
gea și ticluite de alții; adică de foștii notari și secre
tari comunali, care-și traseră, bine înțeles partea leului!

Pe un asemenea om, Ghiță nu întimpină nici o gre
utate să-l încalice cu desăvârșire, jucându-1 după pofta 
inimei. Totuși se feri de a-i se desvălui în alte pri- 
vinți. In scurt timp își făcu cai și căruță, vacă de lapte, 
își luă o căsuță pe malul Prutului și cumpără de la 
un contrabandist, pe te miri ce și mai nimica, un fru
mos armasar sur rotat a ofițerului de obiemici1) de peste 
Prut. Rusul venise după cal, nici vorbă, zicând că i l a 
furat pe la sfârșitul lui Mai; dar Ghiță arată condica 
ă souc/ie de bilete de vite, prin care se dovedea că ar
măsarul ce-1 avea în grajd, fusese trecut în condică 
tocmai prin Februarie și avea o încrestătură la urechea 
dreaptă, coada retezată, încât nici semnalamentele nu 
se potriveau cu cele aratate de Rus.

Când calare, când în căruță, cutrieră satele de pe 
lângă Prut pănă departe, petrecând la cârciumi poftit 
pe la nunți, ba botezase chiar un copil la Stânca Roz- 
novanului. Avea prieteni prin Sculeni, prin Berești și 
prin Bosia. Spunea el multe oamenilor dar cu măsură 
și mare bagare de samă, ca să nu să compromită. Se 
făcea iubit de toți; deplângea sărăcia de astăzi și ne-

1). Grăniceri Kuși.
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dreptățile, arătând că ce bine ar fi să se schimbe sta
rea asta, să se întâmple așă și așă, lăsând să se înțe
leagă că sunt la București oameni, care se gândesc la 
așă ceva și că în curând se vor întâmplă lucruri mari.

- Nu că știa ceva, ori cunoștea pe oamenii ăștia, dar ci
tise și el prin gazete, care poate zic și ele minciuni; 
dar lui așă îi spuneă inima, că de astă dată o să fie 
cevă. Tare o să fie greu de dânsul, căci de și el omul 
Guvernului chipurile și o să fie mai primejduit ca alții, 
între ciocan și nicovală cum s’ar zice. Dar mai bine 
s’ar lasă de pâinea care o câștigă din greu decât să se 
pue în potriva norodului, căci și el e țaran băștinaș, 
din Vultureni, ajuns surtucar pe negânditele. Haina 
asta care o purtă de nevoe, îl strângeă rău pe la coate, 
dar cum va puteă să adune ceva, o va aruncă dracu
lui, ținându-se de coarnele plugului, după cum îi eră 
felul și obârșia. Pe surtucari n’aveă ochi să-i vază, de 
și eră silit să li se închine, că n’aveă încotro. Ei de-ar 
vra D-zeu Sfântul să-l lumineze pe Regele care-i bă
trân, s’asculte de Regina care e tânără și voinică ! Nu
mai să-i dea voie și El, și îndată ar încălică pe un cal 
alb cum e zapada și care varsă foc pe nări; s’ar pune 
în fruntea oastei și iar face pe surtucarii toți ferfeniță, 
aducându-i să-și dea pământurile norodului cu două 
zeci și cinci de lei falcea, nu ca acum! Ce a-și mai le
pădă eu Doamne, surtucul în ziua aceia, oftă Ghiță ! 
Oamenii tăceau, dar se puneau pe gânduri.

Cu D-l Subprefect avea alt cântec. Cutrieră satele, 
dor ar. da de vr’o pușlama; dar nu eră nici una în toată 
plasa, că să temeau toate de Subprefect. In zadar în
cercase bietul Ghiță din devotament pentru șeful lui, 
căruia eră gata să-i jertfească și viața, să vorbească oa
menilor așă după cum vorbesc tâlharii de socialiști. Iși 
găsise beleaua și oamenii erau să-1 alunge cu parii din 
garduri și cu ciomegele. Dar tot eră bine să mai în
cerce și să știe D-lui că dacă îi va spune cineva că 
umblă unu cu ast-fel de vorbe, acesta este chiar el, ca
re o face înjchip dibaciu pentru ca să-i spioneze.

Numai în satul lui de baștină nu prea calcă de și îl 
împăcase Cc, Grigori cu părinții, dar se cam temea de
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importanță 
vor sculă toți

fații Ini; unul Constantin care pană mai eri fusese șef 
de garnizoană ca rezervist și Lisandru care îi luase lo
cul, fiind trecut ca sergent în rezervă. Aiștea țineau 
amândoi cu Cc. Grigori și de ar fi auzit ceva împotri
va boerilor, ar fi fost în stare să-1 lege și să-1 ducă 
drept la procuror. D’apoi-Moș Sandu?! Se făcea ceva 
în sat fără voia și știrea lui.? Toți țaranii țineau cu 
dânsul, de la primar până la jitar, și el eră omul lui 
Cc. Grigori. Dar ce importanță are un sat într’o plasă 
întreagă. Când se vor sculă toți se vor ridică și ei, 
n’or aveă încotro.

Ghiță însă nu eră mulțumit de lucrarea lui. Se sim
țea prea tânăr, prea străin, de. și născut în partea lo
cului. Apoi nici puteă vorbi mai pe șleah, fiind func
ționar și îmbrăcat cu surtuc. Și ar fi trebuit un om mai 
cu vază, cam bătrân, trăit numai în plasă, având cu
noștințe și rude în fiecare sat, care să-1 asculte romă- 
nu,. fără a se puteă îndoi de dânsul. Că de!... eră vor
ba de viață și de moarte; iar în asemenea împrejurări, 
cine se poate încrede într’un băetoi venit de eri alal- 
taeri și rău văzut în satul în care s’a născut ? N’avea 
la cine să se deschidă. De ciupitu nici că puteă fi vor
ba că l’ar fi pârât îndată Subprefectului. Moș Iftimi 
Gândac păreă c’ascunde ceva șiretenie într’însul, dar de 
ce soiu, numai balan s’aleagă, că prea eră mocnit de tot.

într’o seară, pe când stăteau le gura sobei numai ei 
amândoi, bătrânul deschise vorba:

Bine măi Ghiță, făcu el, ia spune-mi tu mie cum se 
poate ca tu, fecior de om gospodar și de om cuprins, 
te-ai surtucărit așa de rău în cât ai ajuns scârțâitoarea 
comunei ? Altă breaslă n’ai mai găsit? De trăgeai și tu 
brazda curată pe ogorul lui tată-tău, nu era mai bine 
decât așa, unde cine se scoală mai diminiață te poate 
da afară?

De moșule, .oftă Ghiță adânc ! Păcătui nu e al meu 
ci a ciocoiului celui bătrân din Vultureni care a mu
rit. Cc. Costache nu mi-a dat pace și m’o pus la carte.

Nu grăi așa cu pacat măi băete. Acela nu eră cio
coi, ci adevărată sămânță de boer și om detreabă. Am 
avpt multe daraverl cu dânsul și-l cunosc eu bine, Ia
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vezi ? Nici Grigori Vultureanu, feciorul său, nu-i om 
rău de felul lui. Numai s’o vârât acum în politică și 
și-a lasat moșia pe mâna vichililor și a vătăjilor, care 
jupoae lumea, pe când el nici habar de grijă n’are, un
de îl jupoae mai întâi pe dânsul !

Apoi lasă că le-am auzit eu chiar din gura lui San
du. Răposatul, saracul voia să te învețe plugăria cea 
nouă ! Dacă tu te-ai dat la surtucărie, a cui e vina de! ?

Vina e a lui, moșule; că de nu mă dădea la carte, 
nu deschideam ochii să-mi pot da seamă de ticăloșiile 
boerilor ! De și sunt un copil înaintea D-tale, dar am 
învățat din Istorie cine erau boerii și ce pătimea bie
tul țaran din pricina lor, înainte de a te fi născut D-ta 
pe lume ! Apoi și D-ta vei fi apucat ceva din vremu
rile lor, macar în tinerețe.

Oi fi apucat măi băete, nu zic ba. Boerii, erau 
ei cum erau ; dar acum am ajuns și mai și, decât pe 
vremea lor! Erau și pe atunci vremuri grele și anga
rale multe. Dar cine n’aveâ plugul lui, vacă cu lapte 
și vr’o gloabă de cal ? Nici codașul cel mai calic nu 
eră lipsit macar de atâta și când intră seara cireada 
în sat, parcă nu se mai isprăvea, atât eră de numeroa
să și de mândră ! Astăzi, cei cu moșiile, dacă nu le 
dau în posesie') pe la jidani, le caută singuri chipu, 
adică cum face Cc. Grigori, ori fiind mai nevoiași, fac 
și ei ca jidanii și ne jupoae mai rău decât vechilii; cu 
cât plătim noi astăzi falcea pe un an de zile, cumpă
răm odată doi boi de plug și o vacă cu vițelul ei, a- 
dică patru vite ! Cu cât plătim pășunatul unei părechi 
de boi, cumpărăm o vacă cu lapte ! Oile zber de foame 
pe toloaca satului, unde pășteau adineoare porcii și 
gâștile ! (ihiru crește din an în an; mai pune lefușoara 
D-tale, lăcustele de pe la toate ministerele care ne tă- 
bărăsc din toate părțile și la urmă jidanul, care-ți ia 
pe degeaba aceia ce ai de gând să seceri peste doi 
ani; încât am ajuns cu toții goi pușcă! Fruntașii se 
întovărășesc câte trei la un plug înhămând și cai la 
prigon ; iar codașii rămân înibrăcați numai cu câte Q
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durerile poporului și la lipsurile lui 1 Suntem mulți! 
ne jărtfim și cea de pe 

ca să vă scăpăm de li
ne veniți și voi iu a-

piele de român, învălind niște oase pipernicite și care 
și aceasta e vândută la vr'nn jidan.

Helbet moșule, făcu Ghiță! Mult a fost puțin mai 
este ! O să vă scăpăm noi degrabă de toate relele ! Dor 
nu sunt numai eu pe lumea asta care mă gândesc la 

de tot care suntem gata să 
urmă picătură de sânge, pentru 
chele și de sărăcie ; numai să 
jutor!

Cum, întrebă Moș Iftimi ?
Uite cum. Să ajutăm pe liberali să vie la putere și 

ei ne vor da votul universal.
Dăi dracului măi băete, că ’nu-s mai breji decât cei

lalți. Câte ori au venit la putere, numai de când îi știu 
eu... și tot nimica n’au făcut 1 Și ce tatar vrei să facem 
noi cu lotul universal ? Ce mâncare o mai fi și asta ? 
Vr’o angara nouă de sigur, peste banii ghinului ?

Nu moșule. O să fiți deputați cu toții așa că alegeri 
n’or să mai fie și o să aveți pe fiecare zi leafa pe ca
re o ai acuma pe o lună, adică două zeci și cinci de 
lei !

Iaca mă ! făcu bătrânul pufnind de râs și clătinând 
șiret din cap ! Adică să-mi las bucatele pe câmp, pen
tru ca să plec cu Grigori Vultureanu la București, un
de m’or pune de îndată în locul lui Vodă ! hai ?

Ba nici de cum. D-ta nici nu te urnești din sat un
de ți primești și leafa. Stai numai de poruncești, iar 
Vodă îndeplinește ce-ai poruncit D-ta zise Ghiță râ
zând și el.

Ia mai lasă-le la pârdalnicul, vorbele astea măi ștren- 
garule, că dor n’am mâncat masalar! Astea sunt iar 
minciuni surtucărești. Nu se mai prind de noi măi bă
ete, că de vorbe suntem sătui slava Domnului!

Lasă moșule că nici eu nu cred în vorbele astea. 
Dacă îmi făgăduești însă că nu mă vei pârâ la cei 
mari, și că vei ținea taina ascunsă în D-ta, apoi ți le 
voi spune toate pe șleah. Dacă ți-a fi voia ne vei a- 
jutâ; de nu, să ne lași să lucrăm pentru binele nos
tru, așa cum ne-oni pricepe.
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Nu numai că îți făgăduesc, dar ți-o jur pe copii mei. 
Ce am eu cu ceia ce faceți voi ? Voi veți face, voi veți 
trage; vorba românului! Ce, sunt eu om care să pâ- 
răsc pe creștin ? !

Atunci ascultă cum stau lucrurile. Aveai toată drep
tatea. Vorbele care ți le spuneam adinioare, sunt nu
mai niște minciuni de a liberalilor, pe care le-au scor
nit ca să vie mai curând la putere. Noi facem pe pro
știi și ne dăm din partea lor, ca să-i înșelăm mai bine.

ce a-ți înțeles dacă vă dați de partea lor ? Vor 
la putere, se vor spori birurile cum fac as

tăzi ceilalți... Și cine știe de îi vor putea răsturnă pe 
conservatori.

Păi de răsturnat or să răstoarne ei pe conservatori, 
dacă îi ajutăm și noi; dar puterea n’or s’o vadă, ci va 
rămânea a poporului. Regele îi sătul și de liberali și 
de conservatori, căci l’au mințit în totdeauna și l’au a- 
măgit ca și pe noi. El vrea să dea puterea în manele 
poporului, adică a țăranilor și a meseriașilor.

Atunci de ce 11’0 dă? Nu-i el mai mare ?
Nu poate, că l’ar omorâ boerii care-1 încunjoară. 

N’are încotro» se preface că ține cu dânșii și va pune 
pe Regina în capul oastei și împreună cu poporul răs
culat va zdobi întreaga surtucărime.

Ce spui mă ?! Regele și Regina cu voi ? Și meliția?
Și meliția toată moșule, că doar ea a jurat Regelui 

credință, iar nici cum conservatorilor sau liberalilor.
Așa e mă. Bine zici. Și apoi ?
Răscoala va fi în toată țara. Aici la noi, ca și în 

București și în toate orașele, mai întăiu vom ucide și 
pradă tot ce este boer sau surtucar, luându-le înapoi 
banii și averile pe care le-au făcut din munca noastră. 
Nu vom întrebă cine-i liberal și cine-i conservator. 
După ce vom fi isprăvit cu lașul îi vom luă la rând 
pe cei de la țară și după ce le vom fi luat pământu- 
turile, apoi foc și pârjol în casele lor. Pe jidani însă 
îi vom jăfui numai, fără a-i omorâ, ca să nu strige 
prea tare gazetele de peste graniță, care sunt toate 
cumpărate de dânșii.

De măi băete ! Ce să zîc și eu ? Mare strășnicie o să
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fie și asta și mult sânge o sâ Curgă. Și tot de creștin ! 
Eu unul m’ași fi mulțumit să mi se dea pământ cât 
îmi poftește inima și să-1 plătesc cinstit în fiecare an 
cu 25 de lei falcea, da nu ca acuma.

Apoi tocmai asta voim și noi. In loc de votul uni- 
varsal făgăduit de liberali, adică deputăția pentru toți, 
noi să facem lotul universal cu 25 de lei falcea cu răs
cumpărare în 25 de ani, iar pe urmă, fiecare să rămâe 
bun stăpân pe bucata lui, fără să mai plătească ceva.

Apoi dacă nu se poate fără varsare de sânge și Re
gele e cu noi, împreună cu oștirea, sunt și eu cu voi 
măi băete. Dar voi cine sunteți ? Cum vă numiți și cât 
sunteți de mulți ?

Noi nu avem alt nume de cât a poporului, făcu Ghiță 
cu ifos. Numai în București suntem peste patru sute 
de mii, afară de orașele și satele din toate județele. 
Cu toții suntem fii de țarani purtând în piept drago
stea de opincă și ură neînpacată în potriva surtucarilor.

Apoi dă mâna ta încoace măi deliule, zise bătrânul 
cu înflăcărare și spune-mi numai când se începe hora 
că a tău sunt acuma.

Trebue să ne pregătim cât mai în gr.abă, răspunse 
Ghiță. Semnalul poate să fie dat d’intr’un ceas în altul, 
poate mâne, poate peste o lună, dar nu mai târziu de 
cât în Martie. Eu sunt trimes din București anume ca 
să răscol pe Prutenii noștri de pe aicea, să pregătesc 
totul și să aștept să mi se dea de știre. Ca mine este 
câte unul în fiecare plasă și lucrăm cu toții de o po
trivă fără ca să știm unul de altul și fără să ne cu
noaștem. Așa că dacă l’ar prinde pe unul din noi, sau 
dacă ne-ar și tradă, n’ar avea cum să arăte pe ceilalți. 
Ce este mai nostim e că toți suntem plătiți de guvern, 
care habar nu are de cele ce i se pregătesc. Ne plă
tesc proștii ca să-i cotonogim ! Așa stau lucrurile Moș 
Iftime. De vrei să ne ajuți și D-ta mare ți-a fi cinstea 
și răsplata de către popor.

Nici ca să te mai îndoești băete că o să te ajut și 
cu mare spor. Pentru mine nu e grea treabă. Am rude 
și cimotii în toate satele. Unde mă vor vedea pornind, 
se vor luă toți după mine chiar fie și în mijlocul fo-
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cuini. Nu că mă laud dar sunt iubit și. cinstit de toți. 
Știi că la mine vorba iesă cam cu greu din gură. Ei 
bine iaca ce-ți făgăduesc și satele pe care pot să le 
ridic cu mic cu mare: în afară de Măcărești și Țuțora, 
ai mei sunt Unghenii, Bosia, Cristeștii, Mânzăteștii, 
Stânca Pălădoaei, Bereștii, Lucenii și Stânca Roznova- 
nului. Pe Vultureni să-i lăsăm în pace, că țin cu boa
rul din pricina lui tată-tău. Să-mi spui numai de mai 
înainte, unde anume trebue să se adune, ca să las vorbă.

Asta zise Ghiță pot să ți-o spun și acum: La Hol- 
boca, pe podișul d’inspre Iași.

Fie și la Holboca zise Iftimie. Acuma vino până a- 
fară să-ți arăt ceva. Vezi tu colo pe zarea dealului în
tre Cristești și Mânzătești, acele două lungi girezi 
de pae ?

Le văd moșule, răspunse Ghiță.
Ei bine, când vei primi tu poruncă, mă duc să le a- 

prind pe amândouă pentru că să pot vedea flăcările de 
la ele în toate satele din plasă, și până în două trei 
ceasuri, toată lumea se va găsi adunată pe podișul Hol- 
bocei, care cu ce-o avea: coase, topoare, puști de vâ
nătoare sau pistoale. Asta ții pofta inimei ?

Asta moșule, să trăești și să-ți dea D-zeu zile să te 
bucuri de fericirea care îi fi dat-o celor sărăci și orop
siți.

Amin facil Moș Iftimie, crucindu-se cu evlavie, fără 
a se gândi că semnul pe care-1 faceâ era a marelui ne
dreptățit, care suferise moartea cea mai cumplită pen
tru a învăță pe oameni rabdarea, iertarea și dragostea, 

se punea în slujba răsvrătirei, a răsbună- 
urei împotriva celora de un sânge cu dânsul.

Basculați! la Vultureni
In sfârșit, după o iarnă din cele mai grele,sosi și 

primavara anului 1907, menită a înroși cu sînge de 
Român iarba și Ghioceii ce abia începeau-să pornească 
de sub stratul gros de zapadă!
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O primăvară, tinereția anului, precum te numește po

etul Italian! La câte veți tinere, în floare, sau încunu
nate cu fulgii albi a puterilor trecute, n’ai adus tu 
moartea, atunci, când sub adierile tale fermecătoare, 
făptura întreagă iesă din giulgiul ei cel alb!

O vecinică aducătoare de nădejde, de căldură și de 
lumină, pe când îmboboceai crăcile pădurei și slobozeai 
mersul pârăelor înghețate, ce aduceai tu Românilor ?! 
Imbobocit’ai oare la olaltă și ura, în sufletele cele cu
rate ? Dezghețat-ai cu căldura ta cea dulce, sloiul în
vrăjbire! d’intre frați ? O nu! Pentru că ești izvor de 
viață, nu de moarte; de bucurie, iar nu de jale; de 
dragoste, iar nu de vrajbă ! Toate vețuitoarele te iubesc 
și te așteaptă cu dor; numai ticăloasa seminție a lui 
Adam, care se crede mai presus de tot ce se mișcă și 
viețuește în sânul tău, ajunge prin nesăbuința și tru
fia ei, să-ți păteze frumusețea, să-ți întunece străluci
rea, Și să-ți prihănească până și amintirea !

O mână de nebuni,... și a fost de ajuns, ca tineri, 
bătrâni, femei și prunci, să se rostogolească în moarte! 
Tunurile sprijinitoare de neam împotriva dușmanilor, 
tulburau, cu bubuitul lor, liniștea văzduhurilor tale, o 
primăvară! arzând conace și colibi Românești. Iar gloan
țele și ghiulele, izbeau numai în carne nevinovată; 
căci vinovat nu era nici un român, nici macar mâna 
de nebuni, care stârnisă răscoala !

Și noi și părinții noștri, am fost orbiți cu toții, ca 
cei ce trec de o dată din întuneric în prea mare lu
mină ; iar nemijlocita urmare a greșelelor noastre, nu 
putea să fie alta decât cele aduse de vântul primăverii 
anului 1907 !

Orbiți dar de lumină, să ne reîntoarcem oare, macar 
o clipă, în întunericul trecutului ?

Cine ar puteă avea un astfel de gând ?
Leacul este, din potrivă, a ne obișnui ochii cu lu

mina, ca prin razele sale să ne luminăm trecutul și să 
privim și viitorul în față, fără clipire! Atunci prin 
dreapta și nepărtinitoarea judecată, vom pricepe multe 
din cele ce ni se păreau întunecoase, privindu-le în a- 
devărata lor lumină; iar în luminoasa cale pe care ne
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avântăm de mai bine de o jumătate de veac, ne vom 
da seamă și vom vedea mai lămurit stâncile, prăpăsti
ile și primejdiile de încunjurat, pentru a nu mai fi lo
viți ca în luna Martie din anul grozav.

Să nu ne temem dar de lumină, s’o soarbem și s’o 
răspândim cât se poate mai mult, potrivind’© după foaia 
neamului și trecutul său ! Atunci fără îndoială, în loc 
de a blestemă, vom binecuvânta cu toții primavara din 
1907, care ne-a aratat primejdii, pe care nimene nu le 
bănuiau, nimene pănă atunci.

Da. O spun aicea în curățenie de suflet sigur că nu 
voiu fi desmințit de nimene !

Unii nici nu bănuiau și alții nu-și dădeau seama de 
cele ce sau pregătit o iarnă întreagă !

Nu bănuiau nimica conservatorii de la putere, deși 
aveau la îndămână toate rămurile ocârmuirei. Liberalii 
socoteau că primind în sânul lor niște elemente ener
gice,— periculoase numai atunci când sunt lasate în 
voia lor, dar lesne de îndrumat pe calea binelui—își 
înmulțeau partizanii și ast-fel se apropiau 'de putere. 
Chiar căpeteniile adevărat culte și curate a micului 
grupuleț cu idei străine și nepotrivite neamului, se cre
deau în stare să stăpânească pe semiculții și întuneca- 
ții de sub conducerea lor.

Conservatorii care prezidaseră expoziția jubilară nu 
aveau nici un cuvânt pentru a se retrage de la putere 
înainte de sfârșitul legislaturei; liberalii din potrivă 
voiau s’o capete cu ori ce preț, înainte de acest ter
men, pentru a discredita partidul Conservator; arătân- 
du-1 neputincios să stea patru ani în șir la cârma țâ
rei și nu pregetară dar, să dea mâna cu Socialiștii, 
care erau bine hotărâți să primească tovărășia, dar nu
mai cu gândul ascuns că odată ajunși la putere, s’o do
bândească deplină, înlăturând la timp priincios pe li
berali.

Aceasta eră mentalitatea politicianilor noștri de pe 
atunci. Nimene însă nu se gândea la cei mulți, la în
tunecata gloată talpa (ărei — cum o numim în timp de 
alegeri sau la nevoe—care se mișcă cu greu, dar o-

13
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sila, poate împreună 
’ acei care

vie, și pe acei care

dată pornită, poate arde, pradă și ucide Iar oprită și 
zdrobită cu sila, poate împreună în aceiași grozavă și 
năstrușnică ură și pe acei care au fost siliți să tragă 
în carne vie, și pe acei care au amăgit-o băgând-o în 
gura tunului!

In loc de ură de partid, căreia vă siliți a-i da firma 
mincinoasă de ură de clase, bagați de seamă Români, 
să nu stârniți ura in potriva Surtucăiimei. Vedeți ? Ță
ranul a și găsit cuvântul care ne cuprinde pe toți, fără 
deosebire de partid sau de cultură! Noroc numai că 
Românul nu poate să urască vreme îndelungată; înce
tând suferința, încetează și ura în sufletul lui cel bun!

Nimene dar nu-și da seama de primejdie: nici Gu
vernul, nici opoziția, nici instigatorii răscoalei!

Când țaranii pin Moldova de sus, începuseră a stâlci 
pe ovrei și a le risipi averile, toată lumea, în cap cu 
guvernul, crezu la o întindere, a programurilor de peste 
Prut, în țara noastră. Se luară în grabă jumătăți de 
măsuri, care în tot deauna sunt cele mai primejdioase 
în asemenea împrejurări. Să trimise compănii de opt 
zeci de oameni, batalioane de trei sute și regimente de o 
mie; aceasta treptat, fără a se baga de seamă că se lo
vea în prestigiul armatei și că de se trimitea de la în
ceput o adevărată companie sau un batalion întreg în 
primul sat răsvrătit, ar fi ramas învingător fără luptă 
și celelalte sate ar fi stat pe gânduri. Parchetele și po
lițiile căutau instigatori printre rușii potemkiniști, sau 
studenți Basarabeni!

Când Guvernul băgă de seamă că după moșiile ți
nute de ovrei, începeau acum a fi jefuite și acelea a 
unor proprietari mari și cu vază în partidul Conser
vator, erezii că mișcarea e pusă la cale de partidul li
beral și socoti că face un act politic, retrăgându-se de 
la putere; lăsându-i să înăbușe în sânge, o răscoală pe 
care ei numai, o înscenaseră.

Până să se ia o asemenea hotărâre, ce bine înțeles 
nu putea fi luată dintr’o zi într’alta, răscoala se întinse 
cu repeziciunea fulgerului în întreaga țară, cuprinzând 
târgușoarele mici din Moldova, sărind de la Buhuși la 
Cotnar, Podul-Iloaei, Bivolari și câte altele. Apoi și



înscenaseră nimic, pricepură

antesemit, deveniră 
ardeau conacele și

Cc. Grigori, clin primele zile ale răscoalei, plecă la 
Iași pentru a se încredința prin el însuși de starea lu
crurilor. De acolo voia să meargă la Vultureni, unde 
avea să-și pregătească plugurile pentru arăturile de 
primăvară. De răscoală pe moșia lui, nici nu visă; pen
tru că își cunoștea țaranii, oameni cuminți cu toții. 
Se știa iubit de dânșii și că, în caz de primejdie, ar fi 
fost în stare să-l apere cu viețile lor.

Trecând cu trăsura prin Șorogari, văzîi o companie 
întreagă care staționa acolo, iar căpitanul care o co
mandă îl rugă să-l iee cu dânsul până la Vultureni, 
unde avea să deie niște ordine milițienilor. Bine înțe
les că Vultureanu îl primi cu plăcere și pe drum că
pitanul îi spuse că sergentul Alexandru Dudău îi ra-
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Muntenia! De unde răscoalele avuseseră până atunci un 
caracter antesemit, deveniră agrare. In Teleorman și 
Vlașca se ardeau conacele și se ucideau proprietari și 
arendași, în Moldova țaranii cereau lotul Universal a 
25 de lei falcea.

Bieții liberali, de și nu înscenaseră nimic, pricepură 
de unde venea lovitura ; primiră răspunderea și luară 
puterea făcându-și datoria pe deplin. Și valuri de sânge 
nevinovat curseră atunci și se distruseră sate întregi! 
Capii Socialiștilor îngroziți de cele săvârșite neprevă
zute, dădură bine înțeles tot ajutorul pentru liniștirea 
unei mișcări eșite din nesăbuința lor.

De unde să se aștepte apostolii luminei universale, 
ei care doreau ca tot cetățeanul să aibă voința lui în 
conducerea destinelor țărei prin mijlocul colegiului unic 
și a votului universal, de unde zic puteau să se aștepte 
că Moș Iftimie de la Țuțora, va pricepe înalta această 
concepție prin lotul universal a 25 lei falcea, și că va 
fi mai bine priceput de oameni, de cât D-lor?! Apoi 
tot ei să fie răspunzători și de bazaconiile scornite de 
Ghiță Dudău: deputăția universală a 25 lei leafa plă
tită la bătătura românului și câte altele ? Vorba Ro
mânească: unde dai și unde crapă!
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coasele, ce putem face 
a unsprezece sate du-

portase că satele de pe șesul Prutului erau foarte ne
liniștite și că se ducea acum să facă o inspecție și să-și 
adune rezerviștii și milițienii din compania lui; căci 
chiar acum primise ordine de mobilizare.

Cum ajunseră la curte, căpitanul și trimise după ser
gent care îi raportă verbal între patru ochi mai mult 
de cât îi putuse seri. Starea lucrurilor eră cât se poate 
de primejdioasă.

Se vorbea de a da foc tuturor curților boerești și 
cea dintâi ar fi curtea lui Cc. Grigori, de și Vulture- 
nii sunt hotărâți să se opue Ia una ca asta, și trimi- 
seră chiar răspuns că nu numai că nu s’or duce la răz
meriță, dar că să-i lese pe dânșii și pe boierul lor în 
pace ; căci de alt fel vor rupe picioarele celuia dintâi 
care va îndrăzni să le calce moșia sau satul. Cu toate 
acestea, să trăiți D-le Căpitan, zise Lisandru, tot ar fi 
bine să avem ceva arme la noi, că în tot satul nu se 
află de cât șase puști de vânătoare și două cu cremi- 
ne! Cu astea cu ciomegile și 
noi un sat de oameni împotriva 
pă cum se laudă ei c’or fi ?

Și când crezi ca să înceapă buclucul, întrebă căpi
tanul gânditor și răsucindu-și musteața ?

Cât de curând să trăiți D-le Căpitan. In noaptea 
asta nași crede, dar mâine dimineață poate. Ci că au 
primit știre anume când să se adune, dar când și unde 
n’am putut află. Dacă v’am pomenit de ziua de mâine 
e unde, bețivul de Jitărescu să lăudă la cârciumă: că 
ce o să mai chefuiască Joi; și azi avem Marți D-le 
Căpitan.

Apoi dacă e așă o să fie serviți d-lor după plac. Tu 
măi băete să-ți aduni îndată toată suflarea de rezer- 
vist. Cu căruțele sau călări să vă duceți la magazia re
gimentului să vă îmbracați și să vă luați armele. Vă 
veți întoarce la Șorogari unde se află D-l Locotenent 
cu compania. Lui o să-i raportezi cum mi-ai raportat 
și mie și îi vei spune că l’aștept să vie cu toată com
pania aici la curte în zori de ziuă, gata la luptă. Aici 
la sat și chiar oamenilor tăi vei spune că vă concen
trez ca să plecăm la noapte la Podul-Iloaei.
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Aide pleacă fuga’n sat și cată să-ți asfințească soa
rele în Șorogari ca să vă odihniți și voi puțin înainte 
de .a plecă încoace. Ordinele către D-l Locotenent și 
magazie ți le trimet eu îndată acasă prin un vataf a 
boerului.

Trăiți D-le Căpitan, făcit Lisandru și își dădu drumu 
la vale în sat cât îl țineau picioarele iar după o oră, 
rezerviștii toți din Vultureni, alergau în goana cailor 
spre căzărmile de la Copou.

Cc. Grigcri nici nu bănuia în ce pericol se află și 
Căpitanul se feri a-i vorbi despre cele ce aflase ca să 
nu-1 neliniștească în zadar, până nu venea trupa. A- 
tunci eră hotărât să întrebuințeze la nevoe și autorita
tea sa de comandant, ca să-1 trimeată sub bună pază 
la Iași, pentru ca să nu i se poată întâmpla nimica.

Dacă în sat se zvonise despre gândurile răsculaților, 
printre slugile și argații de la curte nu se știa nimica. 
Timpul eră urât și geros, așa că oamenii își vedeau 
de trebile lor și se întorceau grăbiți sa se încălzească 
la foc, spunând la snoave și povești. Cc. Anica făceă 
la pasiansuri, și nu mai voia să dea în cărți, de oare 
ce îi tot cădeă a moarte, întocmai ca în ajunul morții 
răposatului boer, D-zcu să-1 erte ! Apoi eră și rău dis
pusă, unde visase noaptea că-i cădeau măsălile din gură 
(pe care de alt fel le pierduse pe toate de mult); dar 
tot eră a rău că povestea moartea unor oameni iubiți, 
de și neînrudiți cu dânsa pentru că dinții cădeau cu 
dureri, dar fără sânge.

Pe la aprinsul lumânărilor, și pe când Cc. Grigori 
sta la masă cu căpitanul, se văzu de odată o mare lu
mină pe cer dinspre . Cristești. Boerul trimise pe Mi- 
lialache să întrebe ce este ? Acesta se întoarse îndată 
zicând că arde aria de la Mânzătești și că aleargă lu
mea îutr’acolo ca s’o stângă. Căpitanul încruntă din 
sprincene și deveni tăcut. Cc. Grigori crezându-1 oste
nit îl duse în iatacul lui, iar el se culcă în iatacul D-ței 
Aglaei care eră alăturea, și amândoi adormiră, trudiți 
cum erau de pe drum. Mihalaclie după ce strânse masa 
și stinse lumânările se reîntoarse în fosta camardine- 
rie a Cc. Costaclie, devenită precum se știe odaia Ini



198

ce
se

iatagan cerchezesc fără 
cu două țevi, încărcate

și pe care o mobilase după gustul său, atârnând de pe
rete două pistoale turcești, un ---- -■ 1 “
teacă și o pușcă de vânătoare
în tot deauna cu alice de lup. Lumea din curte se li
niștise de mult. Doar o lumină se mai zărea în odaia 
cămărășiței dar se stinse puțin mai în urmă, după 

’ Cc. Anica reușise pasianțul lui Napoleon, lucru ce 
întâmplă foarte rar și numai Iarna ; căci Vara nu a- 
veă când.

Și în adevăr că bine raportase bătrânul Mihalache 
stăpânului său. Alergă lumea la foc; însă nu pentru 
a-1 stinge ci pentru a aprinde altul, menit să mistue 
străvechea și mândra capitală a țârei Moldovei! Care 
călări câte doi pe o gloabă de cal, câte zece într’o că
ruță, se îndreptau cu toții spre Holboca și pe la orele 
10 seara erau cu toții, pe podișul dinspre Iași, peste 
cinci mii de răsvrătiți sub conducerea Generalisimului, 
care purtă mândru chipiul legiuitei străine din Franța 
și barba în furculiță. Lângă el primul său adjutant D-l 
Ghiță Dudău, calare pe harmasarul furat de la Obies- 
nicu de peste Prut, înarmat cu un revolver și un steag 
roș; care de alt fel păreă mai mult negru sub razele 
lunei. In stat major mai zăreai și barba lui moș Iftimie 
care își spoise obrazul ca să nu fie recunoscut de au
torități și calare pe o iapă balțată pe care o loveă cu 
cogeamite buzdugan de o făceă să se clatine pe pi
cioare ; apoi de al de Jitărescu, Neculai Bețivul absol
ventul din Păcurari și altă lume simandicoasă de ace
lași soiu.

Generalisimul se hotărî îndată să aplice planul lui 
Napoleon III la Solferino. Iși împărți armata în trei 
corpuri și plecă în trei coloane spre inamic, pe care 
eră sigur de alt fel că nu-1 va întâlni, sau întâlnin- 
du-1 chiar, va trece sub ordinele sale.

Care nu-i fu mirarea, când suit cu statul său major 
pe un dâmb, ca ori ce cap de armată care se respectă 
și privind cu ochiana spre bariera Tatarașilor, văzu în
șirat, gata de luptă, un batalion întreg de infanterie 
și niște birje venite pe semne cu procurorul și alte 
autorități, pe care bravul General le luă de îndată
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drept tunari așa le străluceau alămurile sub razele lu- 
nei. Și să nu socotiți, mă rog, că eră vorba de vr’un 
batalion de cele de timp de pace, ci cogeamite șirag 
de lume ce nu-1 puteai cuprinde cu ochii !.

Stați noroade strigă viteazul ! Să nu se miște nime- 
ne. Am un plan grozav. Vedeți voi pe nenorociți! ăș
tia, făcu el arătând armata ? Peste o oră sunt toți ai 
noștrii, sau în rândurile noastre ! Ori atunci,... nu mă 
veți mai revedea viu!! Eu, și numai eu singur, mă voi 
jertfi pentru voi și cauza omenirei ! Tăcere! Nu stri
gați, nu vă manifestați entuziasmul, să nu prindă ina
micul de veste.

Și coborându-se falnic dc pe cal, luă o glugă de pe 
spinarea unui cioban, cogeamite căciulă de oaie fumu
rie de la un altul, căruia îi mai împrumută și cârja 
dădu ordin statului major să-l aștepte două ore înche
iate și de nu va veni până atuncea, va fi semn că l'au o- 
morât. Iar în acest caz, Ghiță Dudău să ia comanda și 
să deie atacul, de îndată ca să-i răsbune moartea !

Apoi se cobori într’un șanț care în adevăr părea că 
duce spre armată dar mai făcea și alte cotituri. De a- 
tunci, după cum prezisese singur viteazul, nimene n’a 
mai dat peste dânsul nici viu, dar nici mort! Să nu-1 
fi prins Rușii peste Prut, că apa eră încă înghețată?!

După ce trecură cele două ceasuri, Ghiță care ajun
sese Generalisim pe câmpul de onoare, trimese ceva is
coade să cerceteze ce-i cu armata ? E numai glumă ori 
are gând de harță ? Se încredința însă că nu e glumă 
și că la ziuă o să-i atace de-a binele. Iscoadele o afla
seră aceasta de la cârciuinaru de pe dâmbulețul ce se 
ridică în afară de barieră care ținea și el cu răsculații. 
Vorbise însă cu soldații și aflase că erau hotărâți să 
tragă și în părinții lor, dacă venea împrejurarea.

Ghiță văzând că nu mai eră dc stat cu mânele în 
sân, înainta calare în mijlocul mulțimei:

«Fraților strigă el! Dacă vedeți că ne-a eșit armata 
în potrivă, să nu vă speriați. Asta înseamnă că cei de 
la București și-au schimbat planul și ca îu loc de a 
ne desbarâ pentru vecie de ciocoii de la Iași și apoi 
Să-i pisăm de la țară, după cum primisem eu poruncă;
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îngână ziua

toții; dar 
; cei- 
pe la

trebue să-i dibuim mai întâi pe moșieri pe la vizuni- 
nile lor și până ce ne vom face de petrecanie cu dânșii, 
armata o să fie cu noi și o să ne ajute. Aida dar de 
o cam dată să dăm buna dimineață cu Cc. Grigori Vul- 
tureanu, că numai bine trebue să fi sosit aseară din 
București, aducând o sumă mare de bani pentru ca 
să-și pregătească munca câmpului pe toată vara. Așa

scape nici

o
 munca <

dar la Vultureni fraților cu mine! De acolo vă duc eu 
și pe la ceilalți. N’aveți grijă, că n’o să ne 
unul!

La Vultureni! La Vultureni! strigară cu 
numai vr’o șase șapte sute se luară după Ghiță; 
lalți porniră să-1 caute pe fostul generalisim.... ț
casele lor.

Bine înțeles că statul major urmă întreg pe noul 
său comandant, iar cele șase șapte sute de soldați ai 
libertăței, erau în mare parte oameni cu diploma șco- 
lei din Păcurari. Mă prind pe ce voiți, că n’ați fi gă
sit un singur gospodar detreabă printre dâușii. Tot u- 
nul și unul, care puteau câștigă mult, dar de perdea 
n’aveau ce perde, nici macar naravul, care se ținea 
grapă de ei.

Când abie se îngână ziua cu noaptea, ceata lui Ghiță 
intră în cea mai deplină tăcere pe sub gangul de in
trare în curtea lui Cc. Grigori. Intr’o clipă surugii, 
rândașii, argații, contabilul, vechilul și până și biata 
Cc. Anica, fură legați burduf, fără a putea da macar 
un țipet. Doar bietul Fideluș dădu un lătrat, dar căzii 
zdrobit de călcâiul unui răsculat. La bucătărie dădură 
peste D-l Niță Spânul care auzind vuet, apucase fri
garea cea de argint și le strigă:

«Haoleo, fugiți la naiba, că vă mânânc pe toți ne- 
fripți, nesarați și fără soș! N’o vedeți că taie ca bri
ciul ?» Dar și el avii soarta lui Fideluș. Cu capul des
picat de un topor se răsturnă în sunetul arăniei a dra
gelor sale tingiri!

Lui Mihalache, care nu dormea greu nici odată, i se 
părîi că aude zgomot neobișnuit în curte. Privind pe 
fereastră își dădu îndată seama de primejdie, apucă 
pușca din. cui și se repezi în iatacele boerești strigând;
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a lui. Eră Miha- 
târâse până la el în

Fugiți prin balconul de la Parc că vin răsculații să 
vă omoare! Au umplut curtea! Eu mă duc să-i țin de 
vorbă cu astă rugină de pușcă, dar fugiți repede că 
mult n’o să-i pot ținea!

Se repezi în fugă spre ceardacul dinspre curte, stri
gând : înapoi nemernicilor că vă stârpesc pe toți ! Și, 
fără a mai aștepta, dădii foc din amândouă țevile, ros
togolind în țarănă pe Jitărescu și pe Neculai Bețivul. 
Până să încarce, mai bine de 40 de inși tăbărâră pe 
scări în frunte cu Ghiță și cu Moș Iftimie care ridi
când îndată grozavul său buzdugan, sfărmă capul bie
tului bătrân restogolindu-1 fără simțire pe lespedele 
ceardacului !

Cc. Grigori, departe de a urmă sfatul lui Mihalache, 
aruncă halatul său pe umere, puse picioarele în papuci 
și, fără nici o armă, urinat de căpitan desbracat și el, 
dar cu sabia goală într’o mână și cu revolverul în cea
laltă se avântă spre ceardac, unde ajunse în acea clipă 
în care bietul său servitor se zbăteâ în ghiarele morței.

Ce vă este copii, întrebă el măreț și fără teamă ? 
V’ali apucat acum să omorâți bătrânii ? Ce voiți de la 
mine ?

Uit’te ia ce voim, răcni ucigașul lui Mihalache ridi
când buzduganul pentru a doua oară. Căpitanul fu însă 
mai iute și îi vârâ toată sabia până în plăsele în piep
tul lui Moș Iftimie, care scăpă buzduganul și căzu zi
când : m’ai mâncat fript afurisitule ! Ghiță atunci îna
intând cu furie către Grigori Vultureanu îi strigă: ții 
tu minte, căzătură bătrână, lovitura de picior pe care 
mi-ai dat-o la București ? Na lovitură mai sigură ! Și 
îi zbură crierii cu revolverul, apoi mai trase un foc în 
căpitan pe care-1 nimeri drept în inimă 1 
B De acum fraților zbieră el pe jumătate nebun de 
fapta lui, luați tot ce veți găsi aicea, că a vostru e to
tul. Mie nu-mi trebue nimica că m'am răzbunat destul! 
Ardeți și daramați tot ce nu veți putea luă să nu ră- 
mâe nici piatră peste piatră.

De odată o mână rece o apucă pe 
lache care trezit din amețeală se 
brânci,
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vreme

întâmplese și

pe
și semnale de

ca hipnotizat,

Ucigașule, spuse bătrânul cu vocea șuerătoare a celor 
murinzi ! Asta ți e răsplata pentru binele ce ți Pa fă
cut Cc. Costache ?... și eu sunt ucigaș !... și eu am o- 
morât doi oameni din pricina ta, spurcatule !... că tu 
i-ai înebunit și i-ai adus aicea !... o știu !... o văd ! Mi-o 
spune inima !... Tu ești vinovat de moartea lor și de 
moartea noastră !.... Tot sângele varsat, pe capul tău să 
cadă, ștergând urmele botezului !... Eu mor,.... dar mor 
curat că m’am ținut de jurământul ce îl făcusem stă
pânului meu,.... pe care mă duc, să-1 slujesc acum și 
dincolo,... cum Pani slujit aicea!... Tu,... tu o să mori și 
tu.... n’ai grijă,... până diseară,... când va asfinți soarele,... 
ține minte blestemul lui Mihalaclie Stamati !... Apoi
deschizând ochii mari și sculându-se drept în picioare: 
îndată ! răcni bătrânul, vin îndată Măria Ta ! Vorbeam 
cu niște răi ! Și făcând zdoi pași înainte 
se prăvăli cu capu înainte pe scări.

Toți ramaseră îngroziți de cele ce se petrecuseră.
Dar nimene n’avu vreme să stea mult în reculege

re că deodată de sub gang, apăru o secție de infante
riști sub comanda sergentului Dudău Alexandru, 
când dispre parc se 
goarne.

Ce se întâmplase ?
Locotenentul pornise mai de vreme Compania, că 

văzuse de departe răsculații intrând în curtea de la 
Vultureni. Trimesese dar secția lui Dudău să ație ca
lea la poartă, alte două secții le trimise prin Parc să 
oprească eșirea răsculaților prin partea ceia, iar cl ve
nea în susținere cu restul companiei.

Prea târziu însă, căci nenorocirea se 
făptuitorul reușise să fugă.

In adevăr, Ghiță cum văzu pe fratele său mai mic 
apărând sub gang cu soldații, fugi prin sufragerie, sa
lon și ceardac într’un desiș a parcului înainte ca sol
dații să-l fi putut zări; apoi de acolo se strecură până 
la locul unde își legase harmasarul, încăleeă pe el și 
zbură peste dealuri și câmpii spre pădurile da la Re
pedea. Dar până acolo nu putu ajunge bietul cal și pe 
când sărea un șanț din grădina Rivalet, fosta reședință

gang, apăru

auziatt tropăituri



lui răsculații văzîndu-se înghesuiți între zi- 
toate eșirile tăiate, căci fiecare latură de di

nii îndoit rând de sentinele și nu

203

de vară a lui Mihai Vodă Sturza, bietul animal crăpă 
de oboseală, trântindu-1 pe Ghiță în niște spini unde 
leșină de durere, de turburare și poate chiar de re- 
mușcarc !

In urma 
duri și cu 
nafară eră păzită de 
te puteai strecură prin nici o deschizătură, nici chiar 
pe acoperământ, căzură toți în genunchi cerând ertare 
și dând de gol pe capii lor! Ziceau că au fost amă
giți pe bună dreptate și socoteau că Regele și guverna 
poronciseră să se răscoale.

Se poate c’or fi avut și dreptate, căci l’ain auzit pe 
prietenul nostru Ghiță îndrugând minciuni și mai go
gonate.

Bietul Locotenent mai avii de furcă și cu țarauii din 
Vultureni gata să se îneaere cu trupa, pentru că nu 
lasau să se răzbune asupra răsculaților care le oniorâ- 
seră pe bunul lor boier.

La moarte ucigașii și deberdeii strigau ei! Nu v’am 
hotărât să nu calcați pe la noi ? Cine sunteți voi pâr- 
liților ? Țarani sunteți voi ? Gospodari ? Gospodăriile 
voastre sunt la Ocnă și la Criminalul din Iași! Lasă-ne 
D-le Ofițer să ne facem de petrecanie cu dânșii.

înapoi cu toții strigă Locotenentul că pun să vă îm
puște pe toți ca pe niște câini! Nu vedeți că s’au pre
dat și sunt sub privegherea și răspunderea mea ? N’a- 
veți grijă că-i voiu duce pe toți la Iași. Nu va scapă 
nici unul. De acum ei sunt ai Legei și legea nu-i va 
cruță. Fiecăruia după faptă și pedeapsă. Dar voi să 
nu vă atingeți de nici unul că datoria mea de soldat 
ar fi să-i apăr împotriva voastră și nu fac ei cu toții 
cât viața unui gospodar cinstit.

Așa e! Așa e! strigară Vulturenii într’un glas! Da
că te legi D-ta să-i dai pe mâna judecăței, ia-i d-ta pe 
suflet, dar de o vrea să fugă vre unul apoi dă peste cio- 
megile noastre !

Când însă dădură soldații de trupul Căpitanului lor 
pe care-1 iubeau cu toții, fu o adevărată minune că nu 
șe năpustiră cu baionetele asupra prizonierilor,
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CAPITOLUL XIX

Blestemat de părinți! Judecata și blestemul 
fraților !

Jalea eră de nedescris la curtea din Vultureni !
Soldații își regretau căpitanul, care fusese în tot-, 

deauna bun și drept cu ei și pe care îl știau părinte 
de familie. Liniștiți întru câtva și rechemați la sim
țul datoriei de către superiorii lor nu mai puțin miș- 
cați ca dânșii, stăteau posomorâți sub arme, cu lacri
mile în ochi, privind cu ură, gramada de răsvrătiți, re
duși acum la neputință !

Aceștia abătuți aveau și ei ură în suflet ; dar nu a- 
tât în potriva soldaților, dât a celora de către care fu- 
sesără amăgiți. Iși dădeam bună seamă acum că nici 
Regele, nici Regina nu doreau peirea surtucărimei ; că 
armata o să-i împuște ca pe niște câini turbați la cea 
mai mică mișcare și că în loc de pământ a 25 lei fal- 
cea, or să capete numai câte 25 de ani de petrecere 
la temniță. Apoi câți dintre dânșii nu aveau ceva pă
cate de ascuns, care vor eși de acuma toate la lumină! 
Și toate belelele acestea pe capul lor, numai pentru că 
se luaseră după minciunile unor spurcați care i-au a- 
dtts ca pe niște boi la măcelărie și la pierzanie, și care 
spălaseră cu toții putina, după ce-i băgaseră în belea!

Țaranii Vultureni și slugile din curte, blestemau pe 
răsvrătiți. Veniți cu mic cu mare, barbați, femei, copii, 
îl plângeau din toată inima lor curată și blândă pe 
sărmanul boer care plătise cu viața singura vină ce o 
avea în ochii lor; de a-i fi cam părăsit de la o vreme, 
lăsându-i pe mâini străine.

«Eră bun la suflet, drept și milos ziceau ei, ca tată- 
seu D-zeu să-1 erte pe Cc. Costaclie ! care o viață în
treagă de om a împărtășit împreună cu noi, și zilele 
cele bune și cele rele, ajutându-ne la nevoi și sfătuin- 
du-ne ca un părinte. Dacă se luă Cc. Grigori după 
pilda părintelui său și rămânea în mijlocul nostru, în 
loc' să umble la București după menestere, nici câinii 
ăștia turbați și fără de lege n’ar fi îndrăznit să vie



turbaților, că a-ți ridicat

chică să-l mai vadă în bu- 
Trei le- 

De câte ori 
: se lu- 

dtipă dânsa ținând isonul bocitului din gură, iar

Cc. Anica sarmaua, de și o prinsese frigurile de spai
ma ce o trăsese, eși din casă desbrobodită și legată la 
frunte cu o basma care îi menținea pe tâmple felii 
crude de cartofi, bune pentru dureri de cap. Se târâ 
cum putu până în fața cadavrului stăpânului său, dădîi 
un țipet și căzii leșinată ; apoi mai leșină odată în fa
ța bietului căpitan pe care nu-1 văzuse decât în ajun, 
și pentru a treia oară zărind trupul lui Mihalache, pe 
care nu-1 bagase in seamă când se suise pe scări! Pe 
țigan găsi de prisos să se d—ă T. 1 - ’ 
cătărie ca să nu leșine pentru a patra oara, 
șinuri erau prea deajuns în o singură zi. D 
leșinase Cc. Anica, țiganca de la spălătorie care 
ase c...x " , ’ ' .
în mâini cu mănunchi de pene de gâscă și o cutie de 
chibrituri, ardea câte o pană și i-o ducea la nas ca s’o 
trezească. Biata Cc. în durerea ei uitase și de moartea

2°5
împotriva lui. Că boerul bătrân eră cunoscut . de oa
meni cale de șapte poște și iubit de toată lumea, nu 
numai de noi!»

Apoi către prizonieri:
«Și ce-ați înțeles acuma turbaților, că a-ți ridicat 

viața la patru creștini cinstiți ? Că de ăștia lalți trei 
nu ne este nici o milă fiind niște talhari cum sunteți 
cu toții?! Ce a-ți înțeles că a-ți pus pe drumuri atâta 
lume, făgăduindu-i pământ ? Pământ vă trebue vouă 
pârlilior care l’ați dat pe rachiu și pe acel ce l’ați a- 
vut ? Iată că o să capatați pământ destul acum când 
vi s’or îngropa oasele și naravul! Să dea D-zeu să vă 
împuște pe toți Go' irnu ca pe fiarele sălbatice. Auzi ? 
Pământ la unia ca voi ? Da când ați lucrat voi pă
mânt vre-odată ? Poate de silă, în curtea temniței, cu 
baioneta soldatului la spate ! Oameni gospodari sun
teți voi ? Gospodarii care se luaseră ca niște proști 
după voi, v’au părăsit bre! astă noapte, când și-au dat 
seamă cine sunteți! Și acum din pricina voastră ori 
să-și piarză și ei zilișoarele de muncă, umblând pe la 
procurori. Iaca ce a-ți făcut mișeilor, nu v’ar mai rab
dă pământul»  
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lui Fideluș pe care-1 alăptase cu ligurința, când murise 
Fifița, drăguța lui mamă, lăsându-1 singur și orfan pe 
lumea asta!

Știm că Ghiță Dudău după ce reuși să se stre
coare din parc, își găsise armasarul, se aruncase pe 
dânsul apucând peste câmpii și peste dealuri în spre pă
durile de la Repedea ; de asemenea ne amintim că pă
mântul eră acoperit cu un strat gros de zapadă. Ser
gentul Lisandru venind în urma sa așeză o sentinelă 
tocmai pe locul unde fusese legat armasarul, văzîi bă- 
ligar proaspăt, zapada frământată și urme de copite, 
care mergeau în linie dreaptă în spre șesul Bahluiu- 
lui, se coborau într’o vale, apoi se ridicau pănă pe mu
chia unui deal la o depărtare destul de mare, luând 
toate drumurile de a curmezișul. Urmele erau proas
pete de tot. Cine altul de cât un fugar putea s’o cro
iască așa de a dreptul pe câmp, cu primejdia de a se 
prăbuși într’un șanț sau într’o groapă acoperită de za
padă? Răsvrătiții îl arataseră pe Ghiță ca fiind capul 
mișcărei și spuseră chiar că umblă calare pe un cal 
alb și purtând în mâini un steag roș. Steagul se găsise 
aruncat în mijlocul salonului, dar Ghiță dispăruse și 
tot așa și armasarul. Nici o îndoială dar, că ale lor tre
buiau să fie urmele.

Lisandru nu pierdu nici un minut și în pas alergă
tor se duse de raportă locotenentului celea ce văzuse 
precum și bănielile sale.

Evident că sunt urmele făptașului zise locotenentul, 
evident că trebue pus mâna pe dânsul cât maj îu gra
bă; dar trebue să fie departe și nu-1 putem ajunge pe 
jos. De am avea macar unul sau doi jandarmi călări. 
Nu puteam prevedea cazul, că ceream vre o câți-va ca- 
larași, când trecu aseară un escadron prin Șorogari ca 
să se ducă la Stâncă.

Trăiți D-le L-tenent făcu Lisandru, ordonați să în
hame doi cai de a boerului la o căruță, dați-mi vr’o 
câțî-va oameni din companie și vi-1 aduc eu, viu sau 
mort!

Ideia e bună răspunse ofițerul; dar pe tine nu te



pot trimite 
urmăritul,
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sergent; pentru că fiind chiar frate bun cu 
ori l’ai face scapat, ori de ciudă că ți-a de

zonorat numele, l’ai ucide. Și este neaparat să fie prins 
viu, ca întreaga urzeală să iasă la lumină.

Răspundem noi cuviețele noastre pentru Lisandru răc
niră Vulturenii! II știm de mic și n’ar mai avea traiu 
între noi dacă ar face o pacoste ca asta. Lasați-1 să-și 
spele ponosul, care l’a adus un ticălos întregului 110-spele ponosul, care l’a adus 
stru sat.

Bine, făcu Locotenentul, să fie așa precum ziceți voi. 
Am și eu încredere în D-ta Sengent, însă când îl vei 
prinde, nu-1 vei mai aduce aicea în zadar. Dute de-a 
dreptul cu el și-1 predă în mâna parchetului.

Vichilul puse îndată trei căruțe la dispoziția arma
tei, precum și cai vătăjilor, înșeuați gata. Mama Ilinca 
care venise cu lumea la curte se sui pe nesimțite în- 
tr’o căruță și când vrură s’o dea jos începu să țipe că 
nici moartă nu se scoboară, pentru că vrea să blasteme 
în față pe cel ce i-a făcut neamul de rușine. Văzând 
Moș Sandu că nu o poate îndupleca nici într’un chip, 
se sui și el lângă dânsa. Lisandru luase doisprezece 
oameni patru călări și opt în cele două căruțe. Intre 
ei eră și soldatul rezervist Constantin Dudău.

Porniră dar pe urmele fugarului și urmărirea nu fu 
lungă, nici grea. In șesul Bahluiului întâlniră după o 
cărămidărie pe un țigan, pe care-1 cercetară. Acesta le 
spuse că a văzut un om venind în goană pe un cal 
alb parcă dinspre Cristești, dar că a sărit gardul de la 
Socola unde se pare că a fi căzut cu cal cu tot. După 
cât arătă țiganul, nici un ceas n'o fi trecut de la în
tâmplare.

Așa trebuia să și fie, că nu trecuse mai mult de un 
ceas și jumătate de la sosirea compăniei in Vultureni; 
iar până la plecarea urmăritorului din curtea boie
rească, cel mult să fi trecut un ceas.

Luându-se dar tot după urme și după arătările țiga
nului, dădură lesne de hoitul armăsarului crăpăt și la 
cinci pași mai departe de el, Ghiță zăcea tot în ne
simțire.
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fugit iu

încredințară că eră viu, îl legară binișorDupă ce se i
ceia ce îl făcu pe Gliiță să deschidă ochii.

Da buna vreme bădiță Gheorghe, îi spuse Constan- 
aveă naravul să glumească în împrejurările 

ce m’ați

razna peste dealuri ca adini- 
mai crăpi bunătate de cal răspunse glu-

tin care 
cele mai grele ! Ai dormit bine în mărăcini ?

Unde mă aflu, făcu Ghiță zăpăcit ? Pentru 
legat ?

Ia ! ca să n’o mai iei 
oare și să nu 
mețul soldat.

De o cam dată, făcu posomorât sergentul Lisandru 
te afli într’o pădure ca haiducii; dar mi-i teamă că de 
acum o să-ți duci zilele la gros, cu tâlharii bădiță!

îmi este tot una, răspunse criminalul ridicând din 
umeri! Faceți cu mine ce voiți. De acuma pot să mor, 
că m'am răzbunat!

Și pentru ce te-ai răzbunat tartarule, mâncate-ar ver- 
mii pământului, făcu mama Ilinca înfuriată ?! Pentru 
vacile cu lapte pe care ți le-a dat boierii când erai 
mic ? Ori pentru boii ce ți-a dăruit și pe care nai 
fost vrednic să-i înjugi nici macar odată ? Atunci de 
ce nu mai ucis și pe mine care ți-am dat laptele meu 
din sân și pe tată-tău care ți-a dat viață? Că doar tot 
atâta rău ți-am făcut și noi!

Zi urmă Moș Sandu, că boii și vacile ți le-a dăruit 
Cc. Costache, iar nu Cc. Grigori. Dar cine a stăruit 
să te lese în voia ta ca să înveți altă carte de cât a- 
ceia pe care ți-o liotărâsăm noi ? A cui pâine ai mân
cat tu atâta vreme, pe când credeai că ne-ai legat pe 
toți la gard, ca pe niște dobitoace ? A lui Cc. Grigori 
saracul care tot trăgea nădejde că-ți vei reveni singur 
în fire ! El ne-a împiedecat să te luăm din București, 
pe când erai încă un mucos de băiat, care poate, între 
melesteul mătei și chelfănelile ce le ai fi primit de la 
mine, te făceai om de treabă ! Ce socoți tu că ne-ai 
înșelat vr’o dată cu minciunile tale măi băete ? Crezi 
că nu știam că ai luat numele unui prietin al tău care 
murise, pentru ca să scapi de oștire nemernicule ? Ba 
știam și că te-ai făcut comisar pe nume străin și că 
furând bani de la o comună în Dobrogea, ai fugit în
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lume ca să scapi de pușcărie, tâlhăriile ! Bine când ai 
primit, tu la Paris scrisoarea mea, pe care tot Cc. Gri- 
gori îl pusese pe Gramatic s’o scrie, n’ai înțeles tâm- 
pitule, că le știam noi toate ? Dacă ne mărturiseai a- 
tuncea adevărul și ne încredințam și noi că te căești 
de fâptele tale, știi tu ce s’ar fi întâmplat ? Cc. Gri- 
gori pe care l’ai omorât mișelește azi dimineață, eră 
gata să meargă el singur la Paris, să-ți caute acolo un 
rost de om cinstit, până ce te-ai fi putut înapoia fără 
teamă în țară, unde alt fel te-ar fi așteptat pușcăria! 
Dar chiar alaltă seară când a venit înadins din Bucu
rești pentru ca să ne împace și mi-a poruncit ca să 
te iert, socoți că nu mi-a povestit câte minciuni îi ai 
îndrugat la București, când te-a întrebat pe unde ai 
umblat și ce-ai făcut ? S’a prefăcut că te crede, fiin- 
du-i milă de rușinea ta. De atunci nu mi-a mai fost 
dat să-l mai văd de cât mort și ucis de tine nemerni
cule.... Of! nimic nu se poate ascunde pe lumea asta 
măi Ghiță! Cât despre lumea cealaltă, nici nu face să 
mai vorbesc de dânsa cu un prăpădit ca tine care și-a 
dat sufletul dracului! Dacă ți le înșir pe șleau toate, 
nu este în nădejdea că te vei pocăi, sau îndrepta. Nă
dejde nu mai poate fi pentru tine nici pe lumea asta, 
nici pe cealaltă pe care o tăgăduești! Ți le spun ca 
să vezi cât sunt de proști, acei ce se cred deștepți ta
re, ca tine, și cât au fost de buni și indelung răbdă
tori acei pe care îi socoteai de proști! Cc. Grigore 
și-a pierdut zilele din prea marea lui bunătate. Tu măi 
băete deși pornit din firea mea și dintr’a mătei, femee 
vrednică și cinstită, ai ieșit soiu rău chiar din copilă
rie ! Blăstemul meu să te urmeze în viață și la ceasul 
morței!!

Amin! Dreaptă ți-i vorba barbate zise Ilinca și în- 
torcându-se către Ghiță: Blăstățnat să fii și de mine 
scorpie veninoasă pe care am purtat’o în sân !

Blesteniați-mă în voie, iubitorii mei părinți, care, nu 
m’ați iubit nici odată, zise Ghiță cu nerușinare și o- 
brăznicie ; care m’ați ținut la vatra voastră, numai cât 
timp n’ați putut face almintrilea, umplându-mă de o-

u
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toții pentru ca să

a-ți 
tocmai

cari și de bătăi, pentru bietul codru de mămăligă care 
mi-1 aruncați ca la câine ! Nici nu-mi pasă de bleste
mul ' vostru, nici nu mă sparii de el ! Ce puteți pri
cepe sermanilor întunecați ? Cum a-ți putea înțelege 
că l’am ucis pe Gr. Vultureanu, pentru că mă pălniu- 
ise acum paisprezece ani la București, voi care a-ți 
fost deprinși cu sudălmile și bătăile boierești, 
din copilărie ? De unde a-ți putea pricepe ce vra să 
zică onoarea la om ? Poate doar frate-meu Lisaudru, 
care e militar și are oare care cultură, de oare ce a 
ajuns Sergent.

Adevărat ai grăit făcu Sergentul cam ironic, scumpă es
te onoarea la militar, precum și la tot omul cinstit. Odată 
onoarea patată, trebuește sânge ca s’o poți spală. Dar pen
tru ca să ai onoare de răzbunat, trebue mai întăi ca să fii 
om cinstit; adică să nu furi, să nu înșeli pe nimene. 
Așa ai făcut D-ta Bădiță?.... Parcă nu tocmai.... hai ?

Și pe când bietul Ghiță plecă capul, răutăciosul de 
Constantin adaugă : Apoi vezi D-ta că de te-a lovit Cc. 
Grigori cu palma peste obraz, ori cu vârful cizmei în 
altă parte—că am aflat’o și pe asta — păcătui nu eră 
așa de mare, că n’a putut omul să se întâlnească cu 
onoarea d-tale, care zburase hăt, departe, încolo și de mult!

O fraților, fraților mei iubiți, oftă Ghiță cu jale, nu 
vorbiți așa că mă doare și stau neputincios în măinele 
voastre ! Mai ales tu Lisandre, care ești mai luminat de 
cât dânșii. Ei nu mă pot pricepe, dar tu ? Nu simți că 
sunt o victimă ? Martirul unei mari idei, pentru care 
am vrut să-mi jertfesc tinereția, viitorul și viața ?!

Așa întrebă Constantin ? Atunci de ce goneai așa 
de strașnic dineoare de ți-a crăpăt și calul de sub tine ?

Lasă-1 bre în pace, făcu Lisaudru ! Lasă omul să-și 
verse focul! Nu e bine să-l iai în batjocură, că e prizo
nierul nostru, ori cum ar fi!

Mulțumesc dragul meu frate ! Știam, că din tot nea
mul nosțru, tu ești mai bun și mai nobil, pentru că 
ești mai luminat! Ascultă-mă dar cu luare aminte, îna
inte de a mă osândi.

Nu ți-ai dat oare seama în mintea ta mai cultă, că 
de veacuri, cei bogați s au unit cu
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ne jupoae, folosinduse de munca noastră ? Șiau împrej
muit vetrele cu garduri, moșiile cu brazde și movili, 
iar țările cu granițe despărțind neamurile între ele și 
invrăjbindu-le una în potriva alteia, numai din lăcomie, 
și ifosuri boerești.

Apoi a făcut legi ca să le consfințească hrăpirile și 
v’au luat pe voi de la vetrele voastre, de pe ogorul u- 
dat cu sudorile voastre, pentru ca să vă vărsați sân
gele vostru curat, să ucideți oameni de alte limbi, dar 
tot frați cu voi și aceasta numai ca să le aparați ave
rile și bogățiile, făgăduindu-vă, prin popii lor, toate fe
ricirile pe lumea cealaltă și îngrozindu-vă cu strășni- 
ciile iadului !

Ba să mă ierți d-ta întrerupse sergentul foarte se
rios. Nu numai pentru ca să păzim averele bogaților, 
nici vetrele noastre, ne vărsăm noi sângele. Dar pen
tru a le feri de încălcările străinilor, pentru a apară 
cenușa străbunilor, mormintele părinților, pământul nea
mului, și onoarea patriei ! Apoi dacă pentru a-ți spală 
onoarea patată, ai găsit cu cale să ucizi pe un bătrân, 
ne vei da voie și nouă să ne jertfim viața pentru o- 
noarea neamului românesc, care prețuește cel puțin cât 
onoarea D-tale.

Nu numai pentru aceasta l’am ucis pe Vultureanu, 
căci de ar fi fost de seama mea, l’ași iertat, ori m’ași 
fi răzbunat pe el în luptă dreaptă! L’am osândit pei- 
rei, pentru că insulta ce o suferisem, eră batjocura ca
re o treaptă întreagă o aruncă alteia! Eră lovitura bo
gaților, a lirâpitorilor și a îngânfaților, ce o primiam 
în numele umiliților, a jăfuiților și muritorilor de foa
me ! A pierit jertfa și el, dar jertfa trecutului și a pre
zentului, prin mâna viitorului! Ca dânsul v’or pieri 
toate stările de azi, și din sângele lor va eși o lume 
nouă, un soare nou va răsări pe cer, mai strălucitor și 
mai cald de cât acesta, revărsânt lumina științei și căl
dura frăției în toate mințele și în toate sufletele ! Fru
moasă și dreaptă va fi lumea aceia, unde nu se vor 
mai ridică nici granițe, nici hotare; unde nu vor mai 
fi legi, fie care om fiind însuși legea; unde toate vor 
fi a tuturor, unde nimene niț va avea nimic de prisos,
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dar nu va duce lipsă de nimica; unde tot omul va pu
tea culege roada acolo unde o întâlnește mai frumoasă 
și mai bună !

Frumos de tot, făcii neastâmpăratul Constantin dând 
din cap! Și roada cea proastă și pipernicită s’o culea
gă dor numai prostănacii care a șădit’o cu sudoarea 
lui pe cea bună și frumoasă ! Așa e bădiță ? Bună vor
bă și asta!

Da lasă-1 măi în 
zis ? C 
pund tot

pace, se răsti Lisandru ! Nu ți-am 
Cu mine zice că grăește. Lasă-niă dar să-i răs- 

: eu. Apoi către prisonier: Și lumea asta fru
moasă și dreaptă o dorești ? Pe dânsa voiai s’o pregă
tești din dragostea ta cea mare, pentru noi și pentru 
popor ? Pentru asta te-ai jertfit și ești acum ca și in
trat în ocnă ?

Da Lisandre! Pentru asta! Și nu sunt singur! Sun
tem mii,... sute de mii,.... milioane poate, care gândim 
la fel ! Nu numai în țara noastră mică și neînsemnată, 
dar în lumea întreagă!! Și viitorul e al nostru. Lumea 
veche e zdruncinată din temelii, se clatină și în cu
rând va răsări soarele cel nou și cu el lumea cea nouă 
și dreaptă! Nu vezi ce se petrece sub ochii tăi, aicea 
aproape peste Prut ?

Acolo bădiță, e altă vorbă! N’am grăit eu cu cei 
de dincolo, făcu sergentul ? Nu-s tot de ai noștri? Se 
fac oamenii frați cu dracii, până să treacă puntea ! Ei 
caută să scape de limbi străine ! Dacă îi mai scarmănă 
pe evrei și îi vâră pe boeri în sudori cerându-le pă
mânturile, e că unia s’au prea întrecut cu camăta și 
câștigurile, iar ceilalți s’au rusit al dracului și caută să 
rusească pe toată lumea. Cât despre pământ, năzuie și 
ei să-l capete mai eftin; dar nu degeaba cum vrei tu 
și cu miile tale de nesăbuiți.

Dacă acolo vă este ținta, degeaba vă este truda și 
osteneala. Căci, în ori ce țară vei umblă, tot sunt mai 
mulți oameni cinstiți, mai mult sau mai puțin cuprinși, 
muncitori și cu inime curate, de. cât de al de voi! Și 
ați întrebat pe ei, ne-ai întrebat pe noi, dacă am pri
mi și v’am lasă să luați averea omului, pentru ca s’o 
împărțiți fie chiar nouă? Nouă pământ de pomană nu
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ne trebue! Câștigat prin muncă, ori moștenit de la pă
rinți, a lui este ! Dacă i-1 iau cu sila, sunt un hoț. Că 
l'ar fi furat și el de la alții ? Bun ! Să zicem și așa. 
Apoi dacă a fost el hoț, să mă fac și eu ca dânsul ? 
Și dacă l'oi ucide sau Foi goni dintr’ale sale, n’o sări 
vecinul sau vre-un alt flămând să-mi dea și mie în 
cap ? Mi-o spus’o chiar dintr’ai voștri, că erați vr’o 
cinci șase mii pe podișul de la Holboca. Toată lumea 
asta se luase după tine, socotind că guvernul și pro
prietarii, speriați de numărul vostru cel mare vor scă
dea chiria pământului poate și până la 25 de lei falcea 
ori de nu, tot vor lasă ceva. Când a fost vorba de pră
dat, de ucis și de jefuit, toți gospodarii și oamenii de 
treabă te-au lasat baltă și te-ai ales numai cu șase 
șapte sute de bețivi și de pungași ! Ce rău ne mai cu
noașteți voi care vă lăudați că sunteți porniți din 0- 
pincă ! Iaca, eu am fost cu compania mai zilele trecute, 
prin Podul Iloaei și Târgul Frumos. Și ce crezi că am 
văzut acolo ? Pe jidanii, care sunt de alt neam și de 
altă lege, bătuți măr ce-i dreptul; dar ucis n’am văzut 
nici unul. Oameni gospodari și cinstiți, cu mințele în
tunecate de vin și de rachiu, spărgând prăvăliile, arun
când marfa pe uliță, dându-i chiar foc ca să ardă; dar 
să se atingă vre unul de dânsa ? Doamne păzește ! 
Doar numai de-alde acei pe care îi aveai astă noapte 
în ceata ta! Vezi dar că, în ziua când cei mulți și de- 
treabă, ar află scopurile voastre adevărate, v’or luă cu 
parul cel din gard, ca pe câinele turbat! Numai tra
geți degeaba nădejde că voi sunteți mulțimea. De ar 
fi așa, nu v’ar mai încăpea nici temnițele. De v’am lasă 
și nu v’am pune botnița, poate ne-ați turbă și pe noi. 
Dar nu se mai prinde de acuma, că vă cunoaștem și 
știm cât vă plătește pielea ! Dacă a-ți fost și voi amă
giți, veniți-vă în fire; nu căutați să molipsiți lumea și 
să necinstiți pământul care o să vă înghită.

Da ia să venim la altă vorbă bădiță :
Pe Cc. Grigore zici că l ai omorât din răzbunare. Pe 

sluga lui credincioasă, știu că nu l’ai omorât tu. Da 
Căpitanul nostru, un viteaz care-și varsase sângele pen
tru țară, un drept în fața lui D-zeu, care eră bun ca
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pâinea caldă, care ne iubea pe toți ca pe cei șase co
pii pe care i-ai făcut orfani, mișelule ! Acest vrednic 
militar care-și făcea datoria singur în fața a șapte sute 
de turbați, îți patase și el onoarea ?

Voia să mă împuște, răspunse Ghiță.
Ca să scape din ghiarele tale un bătrân fără arme!... 

Și din vr’o patru zeci care erați pe ceardac—că vă cu
nosc și numele la toți—nu s’a găsit unul să-l reducă 
la neputință fără a-1 omorâ ? Nu ! Doamne ferește ! 
Pentru că cu toții erați toți numai fricoși, gata la jaf 
și la dări de foc, și care dați lăturile când e vorba de 
peile voastre spurcate. Și tata de eră acolo, ai fi tras 
în trânsul numai ca să nu te zgârie glontele căpita
nului !

Să știi că din clipa în care ți-am aflat această din 
urmă faptă, frate nu mi-ai mai fost. Pot să fiu fratele 
unui ucigaș.... dar a unui mișel.... nici odată 1! Unesc și 
blestemul meu cu a părinților noștri !

Și eu, zise Constantin încruntat. Afurisit să fii și de 
mine 1

Și acum reluă Sergentul Lisandru sculându-se, des
tulă ți-a fost vorba! Umflați-1 băeți și-l puneți în că
ruța cea de dinainte; îngrămădiți-vă într’însa și în a 
doua; pe cea de-a treia s’o lasați goală. Dumneata tată 
și mată mămucă, să nu veniți după noi să vă vadă lu
mea că sunteți părinți de ucigaș. Destulă pacoste pe 
capul neamului nostru. Pe noi nu ne vor bănui trecă
torii, pentru că suntem în uniforme... Dacă vă mai cere 
inima, luați-vă ramas bun de nemernic; apoi suiți-vă 
în căruța cea goală și vă îotoarceți la sat, pe când noi 
o să-l ducem pe D-lui la Prefectură, după poruncă.

Nenorociții bătrâni nu răspunseră nimic ; numai a- 
runcară amândoi câte o privire de nespusă jale și ne
mărginită dragoste, asupra celuia pe care-1 născuseră, 
în care puseseră atâta nădejde, și pentru care făurise
ră atâtea visuri de curată, harnică și vrednică fericire! 
Nici unul însă, nu să mișcă din loc, întorcând capul ca 
să-și ascundă ast-fel șiroile de lacrimi care le udau o- 
brajii. Apoi, în tăcere și cu pașii șovăind, se îndreptară 
spre a treia căruță, pe când celelalte două, înconjurate
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îndreptau în goană, prin

CAPITOLUL XX

Moartea lui Cain

După ce mancă

se trânti pe pat și căzii de îndată într’o toropeală ve-

mai
res-

de cei patru soldați călări, se î 
bariera Socolei, spre Palatul Administrativ.

După o jumătate de oră, convoiul ajunse pe piața 
palatului. Prefectul și Procurorul general erau însă 
plecați la Vultureni ; așă că un procuror de serviciu 
luă măsurile cuvenite și pe la orele 12 din zi, Ghiță 
Dudău își făcu intrarea solemnă în vechea școală din 
strada Păcurari, cum o numise Neculai bețivu, care a- 
cum zăcea în curtea lui Cc. Grigori, așteptându-și rân
dul la autopsia medicului în cădere.

Find că ordinul eră dat ca Ghiță să fie pus la secret 
și în prevenție, nimene nu se gândi a-i face vr’o per
cheziție sau a-i schimbă hainele, mai ales în învalma- 
șeala care domnea atuncea, fu târât într’o celulă mică 
cam de vr’o trei metri patrați, dar foarte înaltă în ta
van, și luminată de o ferestruie prevăzută cu gratii 
groase de fier la care abia puteai ajunge numai suin- 
du-te cu picioarele pe o măsuță de brad, singura cârd, 
cu un scăucș și un pătișor de lemn, alcătuiau mobili
erul celulei. Patul eră prevăzut cu un mindir, o perină 
de pae, și o cergă de învălit. Pe masă să vedea o oală 
știrbă plină cu apă, iar, ascuns într’un colț nelipsitul 
hârdău.

Aceasta eră locuința ce infama burghezime, în zgâr
cenia ei cumplită și murdară, o punea, ce e drept că 
fără plată, la dispoziția unui geniu de talia lui Ghiță, 
al unui martir a umanităței, al unui sfânt, a cărui nu
me va fi înscris în martirologul și calendarele Lumei 
Nouă și reîntinerite, dacă Lumea Nouă însă va 
catadixi să aibă martiroloage și calendare, aceste 
turi ale bigotismului și ale ignoranței!!!!

După ce mancă cu lăcomie porția ce i se aduse în 
celulă—căci bietul om nu luase nimic în gură tocmai 
din ajun, adică de când plecase de la Țuțora Ghiță
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cină cu somnul; ochii îi ramaseră deschiși. Deși nu 
prea fuma mult de obiceiu, dar acum găsind în brâu 
două pachete cu țigarete, cu care se amerindase pen
tru toată întâmplarea la cârciuma din Holboca, începu 
să fumeze țigări peste țigări, fără multă cheltuială de 
chibrituri, căci aprindea țigară de la țigară, trimițând 
în tavan rotogoale de fum albastru.

O rază strălucitoare de soare trecea prin gratiile fe
restrei până jos pe podele, alcătuind ca un stâlp de 
lumină ce lașa înt’un semi întuneric albăstriu patul și 
ungherele celulei; iar fumul de țigară, îndreptându-se 
mereu în sus spre raza luminoasă, se prefăcea într’un 
abur străveziu plin de mii de atome scânteetoare, care 
se tot jucau între ele înfățișând fel de fel de flori și 
îi hipnotizau vederile.

Tot privind așa, i se părîi de la o vreme că aburul 
acesta se făcea tot mai des și mai întunecos pe unele 
locuri, pe când în altele, de și pierdea din străvezia 
lui, devenia mai deschis și mai luminos; așa că totul 
începu să închipuiască margenile unui chip omenesc, 
cam nedeslușit la început, dar deslușindu-se tot mai 
lămurit, până se arătă chipul cuconului Costache Vul- 
tureanu. Atât de bine hotărâtă și de deslușită i se păru 
această vedenie, încât ise părea că ar fi putut s’o atin
gă cu mâna.

Rămase uimit! Se știa treaz,... deschidea ochii cât 
putea mai mari și totuși avea înaintea lui ceva mult 
mai lămurit decât chipurile pe care i se îmtâmplase să 
le vadă prin vis. Se socotea prea luminat ca să creadă 
în stafii, care de obiceiu, gândea el, sparie numai pe 
proști și apar numai noaptea pe întuneric; iar nici o- 
dată ziua în amiaza mare,... ba încă și într’o rază de 
soare!

Totuși nu se putea tăgădui că tocmai pe Cc. Cos
tache Vultureanu îl avea în față:

Mărețul boer îl privea cu o nețărmurită îndurerare: 
ochii săi mari de sub sprincenele stufoase și cărunte, 
luminați ca de o rază de pe lumea cealaltă se uitau la 
ucigașul fiului său cu atâta milă, dragoste și jale, cum 
trebue să privească de dincolo la noi, sufletele drepte
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care ne-au iubit fiind în viață, ne așteptau cu dor, și 
ne văd acum pierduți și depărtați pentru vecie, din 
pricina faptelor noastre urâte. Nu ei, ci noi atuncea, 
suntem acei cu adevărat lipsiți de viață; pe când tră- 
esc, ne plâng și ne roagă !

îngrozit, Ghiță mai văzu că buzele bătrânului se miș
că.... îi recunoscu și glasul și auzi că-i spune:

„Câine! câine! Unde este fratele tău Abel?!
Cu sângele pe jumătate înghețat și cu broboane de 

sudori reci pe frunte. Ghiță sări în picioare.... dar ve
denia dispăruse.

Ptiu drace ! făcu viteazul Dudău rușinându-se de spai
ma ce-o trăsese ! apoi așezându-se pe un scaun cu coa
tele pe masă, după ce înlătură ulcica de pe dânsa: 
«Na că am ajuns și eu în doaga pustnicilor din Evul- 
Mediu, care-1 vedeau pe D-zeu cu barba albă, ori pe 
Scaraoschi cu coarne și cu limba de foc! Tiii! dar rău 
mi-au mai zdruncinat crierii întâmplările de astăzi! 
Auzi ? Eu, Ghiță Dudău, om cult și în toată firea, să 
am vedenii ca babele și copii nervoși! Ce prostie! 
Cum un crier, luminat și sănătos, poate născoci ase
menea nesăbuinți, fără de nici o noimă, fără de nici 
un înțeles ?

«Auzi? Bietul Costache Vultureanu, să vie tocmai 
de la moșia lui unde-i sunt îngropate oasele, la Peni
tenciarul de la Iași ca să-mi spue : «-Câine, Câine unde 
este fratele tău Abcl?!~ Adică cu alte cuvinte s’o sculat 
din groapă ca să mă dojenească pe mine că i-am ucis 
Cuconașul. Ha, ha, ha! Da de unde eu și cu Gr. Vul
tureanu frați ? Știu că mama a fost totdeauna femeie 
cinstită; iar când m’am născut Cc. Costache eră om 
trecut și de mult nu se mai ținea de fleacuri. Atunci, 
ce legătură pot avea cuvintele acestea luate din Biblie, 
cu faptele mele ? Cât mai sunt de proști aceia care 
cred în cuvintele Scripturei! Uit’te ce-mi spunea bietul 
bătrân la Vultureni pe când eram copil, arătându-mi 
Biblia și Evanghelia.

«Vezi tu, măi băete, cartea această sfântă ? Mulți o 
o citesc, dar puțini își bat capul s'o priceapă; iar din 
pricina asta, mulți sunt aceia care-i tăgăduesc adevă-
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rurile. Insă nu este într’însa un singur cuvânt, care să 
nu fie adevărat și ori cât s’ar trudi știința, sau cuge
tul omenesc, tot la dânsa or să ajungă, cu cât se vor 
apropia mai mult de adevărul desăvârșit. Tocmai când 
cuvintele acestor cărți apar mai nedeslușite și protiv- 
nice chiar bunului simț, atuncea cuprind într’însele mai , 
mult adevăr, pentru că ele vorbesc numai în pilde. To
tul atârnă deci de la înțelepciunea omului, ca să des- 
lege taina acestor pilde.

«Auzi nesăbuință ?! Să zicem că fiind totdeauna ne
deslușite și întunecoase, bine credincioșii scot dintr’în- 
sele, înțelesuri pe care nu le au și le potrivesc D-lor 
după împrejurări și cum le vine mai bine. Așa se vede 
că în neștire, am făcut și eu mai adineoare: atât vede
nia, cât și cuvintele acestea, pe care le-am învățat în 
nevinovata mea copilărie, erau numai niște născociri 
ale crierului meu obosit și zdruncinat. Dovadă că la 
prima mișcare ce am făcut au amuțit și dispărut fără 
urme. Dar cum de am pus în gura lui Cc. Costache 
niște cuvinte atât de nepotrivite cu împrejurările ? Prin 
ce întovărășire de idei tocmai cuvintele aceste Biblice 
mi s’au ivit în gând și nu altele ?

«Să vedem:
«Chiar după arătările Bibliei, Cain este întruchipa

rea tuturor relelor porniri: zulipsirea, furia, siluirea, 
omorul, căci îndeletnicirea sa de căpetenie, eră, pe lân
gă lucrarea pământului, vânătoarea și luptele cu fia
rele sălbatice.

«Abel a cărui îndeletnicire eră păstoria, unde munca 
cu mâinele este neînsemnată și lasă timp destul min- 
ței și gândirei să se desvolte’n voie—a fost întruchi
parea pornirilor bune și frumoase: bunatatea, blânde
țea, iubirea și credința. însemnează cea dintâi nedrep
tate făptuită în lume, de către acela care, deși de o 
fire cu victima sa, n’a putut să-și desvolte îndeajuns 
crierul, lăsându-1 să se ofilească în folosul materiei

«Apoi, fâcit Ghiță adâncindu-se tot mai mult în cu
getările sale, odată ce amândoi eram frați și de aceiași 
fire, pare lămurit că de li s’ar fi schimbat din copilă
rie îndeletnicirile și felul de viață, făcând din Abel
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de către

eu Abel altă dată ! Aceasta 
am început să mă luminez și 

să cuget, povățuit și privegliiat de aproape 
bătrânul Vultureanu, ca Abel, eram numai bunătate, 
blândețe și credință! Credeam în D-zeu și în Sf. Tre
ime, în Maica Domnului cea fără de prihană și în sfin
ții, care au îndurat chinuri și și-au jertfit viețele, pen
tru adevăr lumină și dreptate ! Iubeam cele sfinte din 
toată inimioara mea cea curată de copil și nedrept a 
fost tata azi dimineață când mi-a spus, că de mic eram 
soiu rău. Nu este adevărat! Nu eram rău pe atuncea, 
ci din potrivă curat la suflet și la cuget. îmi iubeam 
părinții, binefăcătorii și neamul. Visam de bucuriile 
Raiului în cțtre aveam șă mă împreunez pentru vecie

vânătorul și din Cain blândul păstor de turme li s’ar 
fi schimbat firile în chip cu totul opus și poate Abel, 
l’ar fi ucis pe Cain.

«înțelesul pildei acesteia trebue să fie dar: că în tot 
omul ce se naște, sălășluesc la început un Abel și un 
Cain. Ei se desvolt spre bine sau spre rău, după felul 
creșterii, îndeletnicirile și împrejurările vieții. Când 
dăm drumul relelor noastre porniri, când ne lăsăm în 
voia furiei, când făptuim nedreptatea și silnicia, Cai- 
nul nostru lăuntric îl ucide dar pe Abel.

«Adâncă mai este și taina cugetului omenesc ! Un 
cuget, o gândire, care ni se par răsărite în mintea 
noastră chiar acum, sălășluiai! poate de mult în noi, 
pregătite de mult și cu încetul. Cum alt-fel s’ar putea 
tălmăci că cuvintele Bibliei învățate de mine în copi
lărie să mi se înfățișeze astăzi cu un înțeles atât de 
logic și de lămurit ? Rostind cuvintele acestea, bătrâ
nul boer nu mă mustră pentru că i-am ucis fiul care 
nu-mi eră nimica și nici lui nu-i mai este nimica, fi
ind astăzi, amândoi, numai niște leșuri mai mult sau 
mai puțin putrezite. Eră Abelul din mine care îl mus
tră pe Cain! Eră conștiința care mă mustră, pentru 
faptele mele, pentru întreaga mea viață plină numai 
de răutăți și prin care Cuin l’a ucis pe Abel.

«Să vedem acum dacă acest Abel a ființat vr’odată 
în mine:

«O da, da! Am fost și 
nu o pot tăgădui. Când
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cu tot ce este bine, frumos și drept. Mă îngrozea gân
dul că, din pricina păcatelor ce le-ași face, aș fi lipsit 
pe veci de această bucurie. Ajunsesem la convingerea 
că, de cât să înșeli, sau să iai lucrul altuia, este mai 
bine să suferi înșelăciunia răilor și să perzi ce este al 
tău cu dreptul.

«Dar când am auzit profesori de liceu—ceia ce pentru 
mine înfățișă culmea luminei și a științei—zicându-mi 
că Raiul și Iadul sunt aicea pe pământ și că singura 
răsplată a binelui, este conștiința binelui ce l’ai făcut, 
cum ași mai fi putut crede în răsplată și pedeapsa ce
rului și cum m’ași fi putut mulțămi cu această răsplată 
de înaltă rațiune, eu un biet copil de doisprezece ori 
paisprezece ani! ?

«Când îmi vedeam comarazii mințindu-se și înșelân- 
du-se între dânșii, premiile distribuindu-se, nu după 
merit, ci după influență, cei minciunoși și înșelători 
admirați pentru deșteptăciunea lor, puteam eu oare să 
mai cred în bine, adevăr și dreptate, văzându-le pân
gărite și batjocorite în tot ceasul 1 Căci eram luat de 
prost și de nătărău de câte îndrăzneam să pomenesc 
macar de dânsele !

«Cum ași fi putut urmă să-mi iubesc și să-mi cinstesc 
Biserica, când o vedeam, la zile mari și serbări ofici
ale, locaș de întâlnire sau de corvadă pentru cei de 
sus; iar în restul anului, tăgăduită, hulită și batjoco
rită în tot felul ? Când luminătorii noștri îi tăgăduiau 
adevărurile. Când o făceau răspunzătoare de ignoranța 
ori de purtarea scandaloasă a vre unuia din membrii 
ei ? Când nu odată i-am auzit spunând că de cât creș
tin ortodox îi mai bine să fie cineva Budist sau Mu
sulman ?

«Ce dragoste și ce respect putem avea pentru țara 
aceasta ortodoxă, când în întrunirile publice—pe care 
le cercetam cu nesați,—vedeam pe fruntașii neamului 
batjocorindu-se unii pe alții și invinuindu-se de pun
gași, sau vândut străinilor ? Când băgăiu de seamă că 
cuvintele înălțătoare de patrie și de dragoste de neam, 
care mă entuziasmau până în fundul sufletului, erau 
numai niște vorbe goale și sunătoare, în care uu ere-
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• • • !.....................................
«Dar a visă... este oare de ajuns ?... Aceia care hră

nesc asemenea năzuințe, sunt datori, chiar pentru bi
nele omenirei, să le făptuiască cu ori ce preț. Puținii 
aceștia cum și-ar putea ajunge scopul, ori cât ar avea 
sufletul de mare, ori cât de luminați ar fi și couștienți 
de menirea lor față de mulțimele celor obijduiți, când 
o mână de haini, de netrebnici și de hrăpitori, stăpâ
nesc lumea cu sila și prin puterea neștiinței, o țin fe
recată în lanțurile întunericului și nu t« lasă ca să 
luminezi gloatele.

la fiecare răspântie 
pe AMul din mine.

Câine! câine! unde este fratele tău AM?!
«Find insă că tot omul are nevoie să creadă și să 

iubească; să-și făurească o credință, o dragoste și nă- 
zuinți frumoase, atunci când nu se poate împacă cu a- 
cele ce ar trebui să-i fie firești, primii și eu cu tot fo
cul tinereții ideile și crezul socialiștilor celor mai îna
intați.

«Dragostea , de neam și de Biserică dovedindumi-se 
de falșe și mincinoase, visai de dragoste universală, de 
patrie obștească, având în cuprinsul ei întreaga ome
nire!

«Visai Raiul, nu dincolo de viață, ci chiar aicea pe 
acest pământ:

«Toate elementele făpturei supuse omului prin mij
locul științei; libertatea, egalitatea și frăția stăpânind 
singure Lumea Nouă; în care toți oamenii vor fi pe 
deplin liberi, deopotrivă cu toții și frați între dânșii; 
în care lume legile vor fi de prisos, fiecare cunos- 
cându-și datoria și îndeplinind-o din dragoste, din con
vingere și nesilit de nimene; în care nu vor mai fi 
nici crime nici rezbeluri—aceste crime în mai mare— 
în sfârșit, în care dreptatea fără prihană va isvorî din 
neprihănitele cugete !

deau nici ci, de care-și bateau joc și pe care nu le în
trebuințau de cât ca să-și înmulțească numărul parti
zanilor și să-și poată ast-fel face trebile lor personale ?!

«Și ast-fel zilnic: în dormitor, în clasă, la recreație, 
la fiecare răspântie sau colț de stradă, Cain îl ucidea
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nimici so-

«Dar credința această nouă, care mi-a făurit-o min
tea și cugetarea mea din cele văzute, auzite, cetite și 
judecate de mine, să fie oare întemeiată pe adevăr ? 
Căci și eu în felul meu sunt bine credincios, cu toate 
că nu cred în biserică!

Dacă mă aflu pe calea cea dreaptă, dacă celea ce am 
crezut până acuma sunt adevărate, apoi nici vorbă, că 
ori cât l’ar ucide Cain pe Abel, or cât sânge ar curge 
un timp, foloasele ar fi covârșitor de mari pentru o- 
menirea viitoare, ajunsă la libertatea deplină, la deplina 
egalitate și la deplina frăție. Sunt dar, nu numai de 
iertat, dar de laudă ca martiri a viitorului, toți aten
tatorii care caută, prin omoruri și teroare, a i

«Se zice că doisprezece oameni din popor, însuflețiți 
de către un al treisprezecelea pe care-1 luaseră drept 
D-zeu fiind că eră mai luminat ca dânșii, răsturnară 
lumea veche și o cuceriră, numai prin puterea cuvân
tului  da!  Dar în câte veacuri?.... Cu câți martiri?! 
 Câte valuri de sânge nu s’au varsat și nu se varsă 

până și în zilele noastre, în numele D-zeului lor?!  
Și totuși lumea tot rea a ramas, nedreaptă, fățarnică 
și hrăpitoare ! Dreptele și luminoasele cuvinte ale Na- 
zarineanului, au putut răsturnă tronuri, capiște și si- 
nagoage; dar mâna cea de haini a știut să renască mai 
aprigă și mai hrăpitoare, iar, fățarnică, și-a făcut u- 
neltă de asuprire, de nedreptate și de întuneric tocmai 
din dreptele și luminoasele cuvinte ale teslarului din 
Nazarat.

«Adevărul și Lumina, nu se pot impune numai prin 
cuvinte în zilele noastre de către o minoritate lumi
nată, unor mulțimi crescute de veacuri în eresurile u- 
nui adevăr mincinos și al unei lumini falșe ! Pentru a 
se stârpi eresurile, trebue negreșit ca adevărul să se 
impue prin silă. Vine atuncia Cain și, crezând că se 
pune în slujba adevărului, pentru stărpirea minciunei, 
își întrebuințează armele sale obișnuite, adică! zulip- 
sirea, furia, siluirea, răutatea, crima, omorându-și chiar 
fratele.

Câine! câine! unde este fratele tău Abd!?



dă firea, numai în fața mor- 
ne mai fiind legi, pentru cu

vântul că conștiința individului va fi singura lege, om 
cu om va fi deopotrivă nu numai în drepturi, dar și 
în datoriile sale către semenii lui.... — Dar dacă omul 
va mai avea și datorii către alți oameni, mă întreb ia-
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cietatea de astă-zi ! In locul Altarului, a Tronului și a 
familiei creștine care au adus atâtea rele, nedreptăți, 
întuneric și suferinți, ei vor să așeze societatea viito
rului pe aceste trei noi pietre de temelie, treime mult 
mai vădită și mai adevărată, de cât eră veche, pe care 
n’a văzut-o nimene, dar una și nedespărțită, ca și dânsa, 
pentru că nu poate ființă libertatea deplină, fără de
plină egalitate nici fără frăția deplină. Odată lumea 
așezată pe aceste temelii sigure, ar fi ajuns la cea mai 
înaltă treaptă a fericirei. Și ar urma deci în liniște 
calea sa spre popășire, spre desăvârșit, fără a se 
mai teme de vre o zguduire în viitor și ori câte jertfe 
ar fi costat dobândirea acestui ideal, ar reeși biruința 
lui Abcl și înfrângerea lui Cain pentru totdeauna.

«Dar idealul acesta căruia m’am jertfit și împreună 
cu mine alte cinci vieți omenești căzute astă noapte, 
fie prin mine însumi, fie din pricina mea, să poate el 
concepe în deplinătatea lui ? Să poate concepe în de
plinătatea ei ideia unei libertăți depline, unei depline 
egalități și înfrățiri depline ?

Ia să le cercetez pe tustrele la rând, odată că m’am 
încredințat că ele trei, sunt una și nedespărțite :

«Libertatea mea deplină, n’ar aduce oare nici o va- 
tamare libertăței aproapelui meu ? Căci atuncea acesta 
nu sar mai bucură de libertatea lui deplină; iar liber
tatea, egalitatea și frăția fiind una și nedespărțite, ar 
dispărea prin faptul unei singure nedreptăți. Dacă mă 
opresc însă în deplinătatea libertăței mele, fie pentru 
a nu vatamă deplina libertate altuia, fie din milă, sau 
din dragoste, unde-mi este atuncea deplina mea liber
tate ? Iar dacă voi încercă cumva să mă bucur de dân
sa deplină, fără a mă gândi la aproapele meu, iarăși 
va veni Cain cu obicinuitele sale arme și-l va omori pe 
Ahcl fratele său.

«Egalitatea deplină ne-o 
ței. In societatea nouă,
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ce varăși în ce va constă libertatea lui deplină ?....—Pentru 
a putea trăi, în societate, trebue să producă. Drep
tul de societate nu-1 putem recunoaște în societatea vi
itoare. Fiecare om va munci din convingere, din dra
goste, nesilit de nimene și căutând să producă cât mai 
mult, după puterea lui de muncă și după însușirile 
sale firești, sau intelectuale. Pentru ca egalitatea să fie 
deplină, va trebui ca drepturile fiecărui cetățean să fie 
potrivite cu produsul muncei sale. Oare munca salaho
rului care va cară piatră meșterului zidar, va putea fi 
prețăluită de o potrivă cu munca învățatului care va fi 
hărăzit omenirei o descoperire științifică ? Dacă răsplata 
va fi de o potrivă pentru amândoi, unde va fi drepta
tea ? Iar dacă învățatul se va bucura, cât de puțin, de 
un drept mai mare decât a salahorului, unde va fi a- 
tuncea egalitatea ?

«Din ziua când vom fi desființat dreptul de proprie
tate, care va fi nebunul care să-și mai clădească o casă, 
sau să-și sădească un pom ? Cine este acela care se a- 
runce în pământ o ghindă, dacă nu știe că se va ră
cori sub umbra stejarului ?! In asemenea întocmiri, pe 
cine l’ar mai trage inima să tragă o brazdă adâncă și 
roditoare ? Pământul fiind a tuturor și a nimănui, s’ar 
vlăgui în curând, nefiind cine să-1 îngrijească cu drag, 
să-l îngrașe sau să-1 economisească prin alternarea pro
ductelor. Tot așa se va îmtâmplâ și cu pădurile, fie ca
re cetățean, putând a le tăia fără rost și după trebu
ințele sale. Și ele vor dispărea în curând; iar odată 
dispărute, vor saca și izvoarele și râurile. Trândavul 
și leneșul se va folosi de munca și deșteptăciunea har
nicului; risipitorul și nărăvitul de roadele strângătoru- 
lui cinstit. împărțirea pământului în loturi egale celora 
ce s’ar legă să-1 lucreze cu milă și cu minte, ar fi res
tabilirea proprietăței, deci o lucrare nedreaptă și vre
melnică, pentru că nepotriviți suntem între noi ca în
țelepciune, ca putere de muncă și ca năravuri. Din 
nedreptate s’ar naște iar zulipsirea, ura, răzbunarea și 
iar Cain ar veni să-1 omoare pe fratele său AM.

«Rămâne acuma înfrățirea universală. S’o cercetez și 
pe asta:
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«Că oamenii ar fi frați cu toții, nu s'ar putea ad
mite de cât primind de bună obârșia pe care ne o dă 
Biblia cu Adam și Eva. Această obârșie insă este pusă 
în zilele noastre la mare îndoială de către mulți învă- 
țați, care, întemeiați pe descoperiri și adevăruri știin
țifice, tind a ne înrudi mai degrabă cu maimuțele, pe
știi și chiar bureții. împotriva teoriei științifice, ia să 
primesc de o cam dată legenda Biblică:

«Sunt eu oare frate cu tata, mama, nevasta, unchii 
și verii mei? De este așa pentru ce s’a mai ostenit 
mintea omenească să stârnească denumiri deosebite 
petru fiecare din aceste grade de înrudire și aceasta 
în toate limbele vorbite în lumea întreagă ? Așa că 
chiar după scriptură, suntem numai într’un oare grad 
de rudenie, iar nici cum frați între noi. Cuvântul a- 
cesta de frate arată numai comunitatea de obârșie după 
Biblie, comunitate pe care știința o tăgăduește. Ea ar 
mai arata solidaritatea și egalitatea la care dorim să 
ajungem și la care au tins înainte de noi și creștinii. 
Dar alta este solidaritatea și alta frăția—dovadă că au 
amândouă cuvinte și înțelesuri deosebite. Pot să fiu so
lidar cu cineva și să nu am pentru dânsul nici o dra
goste ; pe când frăția,—una din cele trei temelii pe 
care voim să clădim societatea viitoare — cuprinde în- 
trânsa dragostea conștientă și liberă și egalitatea de
plină, căci una sunt și nedespărțite. Așa dar și noi, ca 
și creștinii, propăvăduim dragostea aproapelui.

«Să văd acuma cine-mi este mai aproape ?
«Tata, mama, nevasta și copii sunt cei mai apropiați; 

apoi vin frații și surorile, unchii și mătușele, precum 
și copii lor; cei de-o limbă și de-o fire cu mine, adică 
neamul, după cum îi zicem noi Românii, neamurile cele 
mai mult sau mai puțin înrudite cu al meu; și hăt, 
tocmai la urmă de tot, acea falnică omenire, căreia îi 
jertfeau toate dragostele mele cele mai curate și firești, 
deși, după noile teorii ale științei moderne, abia dacă 
această omenire îmi este mai aproape decât maimuțele, 
peștii și bureții.

«Dar atunci,... făcu Ghiță Dudău sculându-se de pe
15
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ea

umblă prin mica lui celulă. Dra
ci idolatrie 

l de atâtea

«Și pentru asemenea ideal mincinos și nedrept — 
urmă Gliiță grăbind pasul și învârtindu-se ca leul în 
cușcă—pentru asemenea închipuiri ademenitoare, dar 
mai nestatornice de cât vedenia mea de adineoare, am 
respins dragostele cele firești, cele sfinte și dătătoare 
de fericiri curate ? Pentru ele mi-am patat mâinele în 
sângele adevăraților mei frați. Da! înțeleg! Văd acum 
adevăratul înțeles al acelei vedenii ! Câine! Eu sunt 
Cain ! Adevăratul Cain care și-a, ucis fratele.

Câine! Câine! Unde este Abel, fratele tău!

scaun și începând a 
gostea de Patrie—pe care o respingeam ca < 
-—acel dor de Țară, care mi-a sfâșiat inima 
ori pe când eram departe și între străini, este nu nu
mai firească, dar și urmarea logică al dragostei aproa
pelui și al solidarităței omenești, care au și ele ace
leași grade de datorii către cel mai aproape de mine.

«Așa dar acea dragoste și frăție universală, pe care 
nu le-am găsit nicăirea de cât vorbe—au doară nu țin 
minte ce-am pățit eu la Marsilia ?—Este numai o nă
zuință bolnăvicioasă, nefirească și nedreaptă, asemănă
toare cu părintele care și-ar lepădă făptuirile pe dru
muri, pentru a crește niște copii străini, ori cu fiul ne
mernic, care s’ar lepădă de mama care l’a născut, pen
tru a-și alege alta mai bogată sau mai mândră! Iată 
dar că și această dragoste și frăție universală, este o 
nedreptate, pentru că înădușă dragostele cele firești și 
iar Cain vine să-l omoare pe Abel fratele său.

«Dar nu!... Nu se poate!!... Nu sunt eu ucigașul!... 
Mâinele mele sunt pline de sânge; dar sângele acesta 
nu l’am varsat eu, ci voi! Voi amăgitorii mei! Am fost 
unelta oarbă și inconștientă, pe când voi și numai voi 
ați fost făptuitorii! Voi pe care v’am crezut mai lumi
nați ca mine și m’ați pătruns de teoriile voastre dis
trugătoare. Voi care mi-ați ridicat credința cea adevă
rată, mângâerea cea alinătoare de suferințe, nădejdi 
cea dătătoare de viață și de putere sufletească!
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nosc pe 
dc ar 1

«Iată ce ați făcut din mine și din atâția alții!!
«Și ce ne-ați dat în schimb și mie, și sutelor de în

tunecați și semiculți, care v’am crezut cuvintele? Ce 
ne-ați dat în schimb ca să luptăm în viață? Numai ura 
de clase pe care nu o cunoșteam înainte de voi'; îndo
iala, apoi tăgada necugetată pe care ni le-ați sădit în 
suflet; desnâdejdea, desperarea și la urmă dorința să 4 
ne atârnăm trupurile pe toate crăcite pomilor din Cis- 
migiu, sau a teilor de la șoseaua Kiseleff, când ne lip
sește revolverul cu șase focuri, otrava, sau modernul 
spirt denaturat !

Apoi privid spre fereastră la razele frumosului as
fințit :

«Spuneți-mi voi, apostoli umanității și a înfrățirei 
universale, care alte daruri ne le-ați hărăzit, afară de 
acestea ? Ce-i vinovat soarele că nu-1 vedeți, pentru că 
închideți ochii, spre a-i tăgădui lumina ?!

«Ce-i vinovată cumpăna dreptei judecăți, că-i strâm
bați voi pârghia cu minciunile voastre, rostite numai 
în folosul vostru, în dauna noastră și a întregei ome
niri, în numele căreia mai aveți neobrăzarea să spuneți 
că grăiți?!

«Nesocotiților ! Pentru asemenea nesăbuinți primej- 
duiți voi ființa și viitorul țârei ? O! voi ce stați la a- 
dăpost și la căldură, gata să vă cocoțați cât de sus pe 
leșurile hoastre, pentru asemenea scornituri blestemate 
cad oare și vor mai cădea, mii de suflete inebunite de 
palavrele voastre, dar nevinovate, amăgite și întărtate 
mișelește de către voi ? Căci, am auzit-o chiar azi di
mineață din gura fratelui meu Lisandru: Ostașii Ro
mâni nu vă vor lasă să patați cinstea neamului! Ii cu-

■e ei! Sunt curați la suflet și-și vor face datoria, 
trebui să tragă și asupra părinților lor!

«Nu vă fie frică însă, că gloanțele lor nu vă vor pu
tea nimeri niciodată, de bine ce știți a vă păzi pielea, 
în folosul.... onienirei! Cădea-vor jertfă, numai nevino
vății, întunecații cei mulți și vre-o câțiva nesabuiți ca 
mine ! Voi veți ști să vă lepădați de noi cât mai re
pede, să vă ștergeți și urmele cu dibăcie și din dra
goste și milă pentru omenire să vă ridicați tocmai în frun-
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tea bucatelor! Vai! îusă și de noi, când vă va ajunge, 
ca pe mine, ceasul remușcărei !

«Și iată pentru cine și cui m'am jertfit ! Iată pentru 
ce miam întinat și sufletul și mâinele în sângele unui 
bătrân care-mi făcuse atâta bine și a unui vrednic oș
tean, care apară legea și dreptatea în potriva nesăbu
inței mele !!

«Dar la ce-mi mai este bună astă-zi remușcarea, de 
cât a-mi mări chinurile și durerile ?! La ce a-și mai 
trăi, când toate s’au sfârșit pentru mine? Trăind, ce 
rost a-și mai avea pe lume? Fiindcă la noi nu este 
pedeapsa cu moarte, mă vor bagă pe viață în fundul 
unei Ocne. Se zicem că fiind dibaciu voi ști să mă 
strecor și de acolo; ori purtându-mă bine vre o câțiva 
ani voi avea norocul să mă grațieze. Fi șiapoi? Care-mi 
va fi viața? Nu tot de fost pușcăriaș? Dacă încep, în 
sufletul meu astăzi, chinurile remușcărei, simt că nu
mai am în mine puterea adevăratei căinți și-mi va lipsi 
deacum pentru totdeauna, nădejdea! Și tot voi sunteți 
de vină! Da! Caiul Eu sunt de acum ( ain; dar pentru 
că voi, l’ați ucis pe Abelul din mine!

«Haide, făcu bietul Ghiță oftând din adâncul ini- 
mei: Numai vreau, nu pot să mai trăesc! Acum e tim
pul prielnic, soarele începe a se coborâ, și după bles
temul pe care mi l’a aruncat bătrânul Mihalache, nu 
trebue să asfințească soarele de astăzi, înainte ca să-mi 
fi luat eu pedeapsa!»

Se sui pe masă, iar văzind că nu ajunge până la gra
tiile ferestrei, trase și scaunul după dânsul, se sui pe 
el și disfăcând cureaua lungă cu care eră încins peste 
brâu, o legă de gratia din mijloc, asvârlind scaunul 
pe pat; apoi făcând un laț la celalt capăt a curelei, își 
trecu capul prin laț și începu a depărta masa cu pi
cioarele, înpingând-o și pe dânsa tot spre pat ca să 
nu facă zgomot, de ar cădea cumva și să nu atragă 
bagarea de seamă a sentinelei ce se plimbă prin sală.

«0 Doamne, făcu bietul desnădăjduit! Dacă este a- 
devărat că ființezi în ceruri, dacă tu ești D-zeul drep
tății, al milei și al indurărei, primește în împărăția ța 
pe Abelul din mine... Iar pe Cain, Doamne,... pe Caii;
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Când veniră să-i aducă porția de. seară, îl. găsiră pe 
bietul Ghiță rece și neînsuflețit.

Iar fiind că nu fusese încă judecat, se dădu, după 
mare stăruință, voie părinților săi să-l' îngroape în ci
mitirul din Vultureni, care se află alăturea cu biseri
cuța din Vale, acea cu proptele multe și care ține 
minte, tocmai din vremile Volintirilor lui Ipsilante.

trimite-1 în fundul Gliehenii ca să se socotească cu a- 
măgitorii săi!»

Masa depărtându-se din ce' iii ce inai mult, tocmai 
pe când rostea ultimile aceste cuvinte, Gliiță Dudău 
își perdîi cumpătul și ramase atârnat de curea, care 
răsucindu-se, îl întoarse cu fața spre fereastră; și soa
rele de Primăvară îi trimise, poate în semn de Dum
nezeiasca ertare, o ultimă rază de lumină, înainte de a 
se da măreț, după dealurile din spre Galata! . . . .

i ■■••••
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