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ÎNCHINARE CĂTRE UDEŞTENI

                    I
Spre a vedea cât m-a slujit silinţa,
Îngăduiţi-mi, voi, vecini şi unchi,
Să vă depun, cu toată umilinţa,
Această cărţulie, la genunchi...
Doar datorită ţie, bună mamă,
Eu, Eusebiu, fiu de opincari,
Acuma stau la masă cu domni mari,
Şi uit de unde vin şi cum mă cheamă.
Şi trebuia s-ajung doar popă-n sat,
Să cânt la morţi, să beau la cumetrie,
Dar am ajuns şi la Academie,
Deşi nu sunt, de vreme, consacrat!
E drept: acolo, oameni cu rutină
M-au socotit nepotrivit şi iar
Au hotărât să scoată la lumină
Cultura mea, de la abecedar,
Dar n-au avut ce cerceta, săracii,
Şi au mişcat din nas, în unison
Când mi-au aflat pe herbul din blazon
Opinca, sapa şi cu coada vacii.

                    II
Bătrână mamă, mi-ai cărat cu sacul,
Atâţia ani, merinde la oraş,
Dar eu am fost la carte tot codaş
Şi-am năzuit tot înapoi, ca racul.
Şi-aşa se face că prin glodul moale
Nu umblu azi cu Biblia în mâini,
Nu mă apucă raţele de poale
Şi cu potcapul nu azvârl în câini,
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Ci stau adesea la Academie,
Pe-un jilţ adânc şi moale şi înalt,
Şi-n loc s-ascult cum bâzâie un psalt,
Ascult probleme de filologie.
Şi-adesea ori, când lupta de idei
Se desfăşoară mai înflăcărată,
Mi-i fruntea ca o stâncă, detunată
Sub fulgerele unor prometei. –
Şi când colegii urcă-n lumi abstracte,
Arhangheli albi pe nalte scări de foc,
Aud cum cad solemne cataracte...
Şi-mi amintesc că-n lume e un loc,
Cu-o turlă de biserică străveche,
Cu nuci rotaţi, cu ulmi şi cu stejari,
Şi-un cimitir cu poartă strâmtă, veche:
Acolo dorm bătrânii Camilari.
Şi-l văd cum urcă, ispăşind calvarul,
Spre cimitir, ca un Cristos plugar,
Ducând pe umăr crucea de stejar,
Scrâşnind, Ion al Tomii Camilarul,
Căci şi-a cioplit-o singur, din topor,
Încredinţat că n-o să aibă cine,
Că din adâncul lumii nu-i mai vine
Feciorul haimana şi scriitor...
Şi-aşa, el singur şi-a-ngropat, din vreme,
Această temelie de stejar,
Când îngerul cu coasa o să-l cheme,
Să fie gata, bunul gospodar...
De-ai mai trăi, bătrân păstor şi faur
De cruci de lemn, eu, fiu-nstrăinat,
Te-aş îmbrăca într-un suman de aur,
Şi ne-am plimba măcar un ceas prin sat,
Să se adune lumea, să se mire,
Să tot grăiască, săptămâni şi luni,
Că ţi-am adus acest suman de mire,
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Eu, fiul tău pierdut între furtuni...

                    III
Îţi aminteşti când am venit acasă,
Bătrână mamă? Câţi s-au minunat!
Că ţi-am adus năframă de mătasă,
Eu, fiul tău pierdut şi-nstrăinat!
Acum, în timp ce îmi ascult colegii
Înalte subiecte dezbătând,
Te văd mereu la poartă aşteptând,
Şi întrebând flăcăii şi moşnegii,
Pe drumul dinspre râu de nu zăresc
Un călător... Şi cum tresari deodată,
Când cântă, la portiţa descuiată,
Cocoşul alb cu coif împărătesc...
Şi săptămâni şi luni cocoşul cântă,
A oaspete, şi tu mereu tresari, –
Dar fiul tău pierdut, bătrână sfântă,
La masă şade între domnii mari,
Şi-şi aminteşte numai câteodată,
Când vede fremătând un pom înalt,
Sau altul, cu tulpina aplecată,
Genunchii grei smulgându-şi din asfalt;
Îi vine-atunci îngrozitor să geamă,
Sub smoală-şi simte inima arzând!
Iar când zăreşte plopi în şir, urcând
Spre marile amurguri de aramă,
Mai vede-un om înfăţişând calvarul,
Urcând un deal, ca un Cristos-plugar
Ducând pe umăr crucea de stejar
Scrâşnind, Ion al Tomii Camilarul...
Spre a vedea cât m-a slujit silinţa,
Îngăduiţi-mi, voi, vecini şi unchi,
Să vă depun cu toată umilinţa,
Această cărţulie, la genunchi!
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Cu-atâta m-am întors! Şi orişicine
Să hotărască în sobor, acum,
De-am folosit prin lume, rău sau bine,
Dinarul dat, când am pornit la drum...

EUSEBIU CAMILAR
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CORDUN

În amintirea  Magdei Isanos
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Partea întîi
OAMENI, LOCURI, ÎNTÎMPLĂRI

I

   În sat la noi s-au petrecut atîtea! Acele întîmplări s-au dus de
mult. Închid ochii. Dacă aş întinde mîna, aş putea pipăi întîmplările
de-atunci.

   Văd pe prispa casei noastre cu streşini joase soldaţi bînd ceai
şi vudcă. S-au perindat aşa de mulţi soldaţi pe prispa casei noastre...
Veneau, poposeau şi plecau iar, cine ştie unde...

   Văd între prunii grădinii şi în jurul mărului celui mare cai şi
tunuri. Şi atîtea chipuri mi s-au şters din amintiri... Ce s-or fi făcut,
oare, acele chipuri?

   Eu am crescut mare. Prunii i-a scos din rădăcini tata, după ce
s-a  întors  din  America.  Mărul  cel  mare  a  îmbătrînit.  Cîinii  i-am
înmormîntat pe rînd, în luncuţa din fundul grădinii, peste care apele
primăverii au trecut de douăzeci de ori de atunci.

   Pe  mine  m-au  sărutat  mîngîindu-mă  oameni  străini  cu
mustăţi aspre, îmbrăcaţi în straie cenuşii. Poate eu le aminteam de
vreun copil de-al lor, lăsat undeva peste hotare, la miezul nopţii...

   Pe atunci păşteam gîştele. Şi-mi era drag acest păstorit al
copilăriei.  Bobocii  plutind prin pîrîu îi  văd în amintire ca pe nişte
corăbioare de lumină.

   Uneori venea pîrîul mare.
   Uite, şi acum, dacă s-ar putea, mi-aş lepăda straiele tîrgului,

aş dărui cuiva sfertul meu de veac şi m-aş întoarce înapoi la pîrîul
satului.

 
II

   Odată s-a zvonit în sat la noi despre sfîrşitul lumii.
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   Păsări cu clonţuri de fier vor trece peste lume, întunecînd
soarele cînd va ajunge la amiază. Oamenii să se pregătească de ducă.
În codri. Sau încotro i-or duce ochii.

   Femeile  vorbeau  la  garduri.  Unele  plîngeau.  Altele  îşi
sărutau copiii, pomenind despre bărbaţii lor, care nu mai dau semne
de nicăieri. De la miazănoapte veneau vuiete lungi. Băteau tunurile.

   În ziua sorocită pierderii mama ne-a adunat pe toţi şapte:
   – Dragii mamei, dragi...
   Soldaţii  stăteau nepăsători  pe prispă,  bînd ceai  şi  vudcă.

Soarele a trecut de creasta amiezii. Cei fugiţi în păduri s-au întors.
   (Nu ştiu de ce,  cînd eşti chinuit  de-o aşteptare, îţi petreci

ziua pe afară. Numai pe afară.) Tot satul şi-a petrecut ziua aceea în
ogrăzi  şi  pe  la  răscruci.  După-amiază  am intrat  în  casă.  Şi  parcă
pentru  întîia  oară  aş  fi  văzut  încăperea  casei  noastre.  (Aşteptarea
înstrăinează. Te duce undeva tare departe, pe tărîmul de unde aştepţi
să vie carele întîmplării.)

   Lumea s-a liniştit. Unii băteau mătănii.
   – Mulţumim ţie, Doamne, că te mai înduri să ne laşi sub

soare...
   Mama a plîns. Şi noi toţi şapte am plîns cu dînsa. Soarele

coborîse dincolo de streşini. Încă un sfert de cale, şi săruta marginile
pămîntului. Prin ogradă umblau gîştele albe, şi noi în cămăşuici albe,
printre ele. Soldaţii cîntau pe prispă.

   Patru păsări  negre au apărut deasupra satului,  zbîrnîind.
Soldaţii s-au ridicat în picioare sub ocrotirea streşinilor.

   Erau aeroplane duşmane.
   Lumea nu s-a sfîrşit în ziua aceea. Păsările negre s-au rotit de

cîteva ori peste satul nostru, pornind înapoi pe căile văzduhului, spre
răsărit.

 
*

 
   Isac şi Iacov sînt pentru mine cei din urmă ruşi care s-au dus

de la noi din sat. Isac era bătrîn. Purta barbă. Era mic şi pururi tăcea.
Acum îl văd parcă mai bine decît atunci. Era bătrîn ca moşul Tuhai,

11



pe care din cauza bătrîneţii nu-1 luaseră la război. Lîngă el, eu, cel
mai liniştit copil al casei, mă simţeam bine.

   Iacov era tînăr, înalt, cu faţa albă. Ca şi Isac, vorbea puţin.
Merindea lor ostăşească era totdeauna săracă. Mama îmi făcea semn
să nu iau de la dînşii pîine. Mamei îi era milă de dînşii.

   Nu ştiu cum li  s-au încrucişat  drumurile,  întîlnindu-i  pe
amîndoi cu nume din sfînta scriptură. Poate erau tată şi fecior; poate
s-au  întîlnit  săpînd  tranşee,  şi  nu  s-au  mai  despărţit  văzînd  în
întîlnirea numelor lor un semn ceresc.

   Isac mă lua adesea pe genunchi şi-mi vorbea în limba lui. Îmi
vorbea  ceasuri  întregi,  arătîndu-mi  ceva  peste  case,  peste  dealuri,
peste depărtări... Şi i se umezeau ochii.

   Mai este încă undeva pe acasă bidonul de sticlă verde pe
care mi l-a dat într-o zi bătrînul Isac. L-am umplut cu apă, l-am legat
cu aţă şi mi l-am pus la şold. Nu ştiu cum, din clipa aceea am simţit
în  mine  urcînd  un  val  de  măreţie.  (Nici  unul  dintre  paznicii
corăbioarelor  din  lunca  de  atunci  n-avea  la  şold  bidon  de  sticlă
verde.)

   ...La fel cu Isac şi Iacov pot fi şi eu, mîine, cîndva. Luat de la
prispa mea, voi fi dus peste întinderi şi ape. Pe genunchi cu vreun
copil al necunoscutului voi vorbi despre patria mea...

   Isac şi Iacov s-au dus de la noi din sat acum douăzeci de ani.
   Eu i-am iubit pe amîndoi. Eram învăţat să-i văd pe prispă

tăcînd.
   Au ieşit pe portiţă, s-au uitat în urmă la toţi ai noştri rămaşi

dinaintea uşii. Mama a spus:
   – Cine ştie unde se duc...
   Eu am plîns mult. Mama şi-a amintit de sticla verde. A luat-o

repede din cuiul de lîngă fereastră:
   – Du-le-o! Trebuie să dea seamă de ea împăratului. Fugi şi

ajunge-i...
   Am luat bidonul de sticlă şi am ieşit în drum. Isac şi Iacov nu

se mai vedeau.  Trecuseră după răscrucea de la  podul şcolii,  acolo
unde văd acum în vacanţă luna răsărind după plopi.

   În poarta ţarinii, Isac şi Iacov se opriseră să privească zările.
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Isac ţinea mîna întinsă spre zări. Acolo! Da. Într-acolo...
   Ispiteau depărtările răsăritului, după care era ţara căminului

lor.
   Acolo...
   Mi-au simţit paşii. Alergam cu capul gol, în cămăşuica albă,

descins, desculţ. S-au întors spre mine.
   – Na... le-am spus, întinzîndu-le bidonul de sticlă verde.
   Au zîmbit amîndoi. Poate cu multă durere. Nu înţelegeam

multe pe atunci. Au făcut semn că nu le trebuie. Că mi-l lasă mie.
   M-au sărutat şi s-au dus. Au coborît pe drumul vînăt spre

lunca rîului nostru, printre holde, spre răsărit.
   Din  ziua  aceea,  ograda  mi  s-a  părut  pustie.  Bobocii  au

crescut mari. Le-a căzut pe nesimţite lumina din puf...

III

   În  timpul  războiului,  la  noi  în  casă  ardea  lampa  toată
noaptea.  Noi,  copiii,  ne  culcam devreme,  pe  cuptor.  Mama torcea
pînă tîrziu.  Cînd cîntau cocoşii  de miezul nopţii,  punea furca  sub
grindă.  În  vatră  punea lampa aprinsă.  Sub căpătîi  îşi  punea,  de-a
gata, toporul. Apoi se culca şopotind numele Tatălui şi al Fiului...

   Se topeau omăturile.  Noaptea cădeau ploi  mari.  Prin  sat
umblau nişte oameni care încercau uşile.

   Cu o noapte mai înainte,  oamenii aceia umblaseră la uşa
unui vecin. Au mîrîit cîinii şi mama l-a trezit pe Alecu:

   – Stai treaz! Dacă vin şi la noi, toporu-i aici...
   Ne-am  trezit  pe  rînd.  Mama  a  scos  lampa  din  vatră.

Dîrdîiam de spaimă, cu genunchii la gură. În casă era frig. Focul se
stinsese de mult. Mama şedea pe marginea patului.      

   Deodată a spus:
   – Parcă se uită cineva pe fereastră...
   S-au auzit venind din grădină paşi prin glod.
   – Sînt mai mulţi, a spus mama. Staţi acolo...
   Unul dintre noi a ţipat. Paşii treceau spre poartă, ca atunci

cînd umblă vitele ieşite din grajd, noaptea.
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   – Poate s-au dezlegat vitele, a spus mama. Mă duc să văd...
   Noi am ţipat:
   – Nu ieşi afară!
   Alecu i-a spus:
   – N-ai grijă! Le-am legat eu bine...
   Pînă ce s-a făcut ziuă albă, mama a stat pe marginea patului,

şi noi cu genunchii la gură am dîrdîit pe cuptor. 
   În ogradă la noi se vedeau a doua zi urme de ciubote.
 

*

   Mama a pus furca sub grindă şi s-a culcat după ce a suflat în
lampă. Trecuseră cîteva nopţi. O vecină a sfătuit-o:

   – Stinge, noaptea, lampa! Să nu se vadă de afară.
   Mama, trudită, a adormit repede. (Peste zi tăiase butuci în

pădure.) M-a cuprins frigul auzindu-i răsuflarea. Toţi dormeau.
   Am adormit  şi  eu,  ghemuit  lîngă Alecu.  Răcnetul  mamei

ne-a zvîrlit pe toţi în picioare, şi ne-am pălit cu frunţile de grindă. În
casă se auzeau paşi şi şopote. Cineva s-a lovit de dulap, răsturnînd o
oală. S-a aprins un chibrit. Şi am zărit-o pe mama cu toporul ridicat.

   După aceea am auzit şopote, paşi mulţi în tindă. Uşile au
rămas deschise larg. De afară a intrat frigul.

   – Aprinde lampa! a ţipat unul şi ne-am dat toţi pe plîns în
gura mare.

   La gard a strigat cineva. Moşul Potop ne auzise plîngînd:
   – Ce-i acolo, Nataliţă? a întrebat moşul Potop, peste gard.
   Mama a aprins lampa şi a ieşit afară.
   – Uite, se văd urmele... spunea ea la colţul casei.
   Cînd s-a întors în casă ne-a spus:
   – De s-ar sfîrşi nopţile astea odată...
   A doua zi a intrat în sat oştire multă. Ducîndu-mă cu copiii

în cîmp, am văzut pe malul pîrîului trei oameni spînzuraţi de răchiţi.
Am dat fuga acasă. Pe şosea veneau mereu oştiri.

   Sora cea mai mare vorbea cu mama:
   – Au fost prinşi cei care umblau pe la uşi. I-au spînzurat.
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   –  I-am văzut  acum,  cu  limbile  scoase!  am strigat  eu,  cu
mîndrie. Unul are barbă...

   – Săracii oameni! a oftat mama. Cine ştie de unde erau...

IV

   Într-o seară de iarnă, cu strigăte sub fereşti, la noi în casă a
intrat un om. Avea la mustăţi ciucuri de gheaţă. Pe cap, un comanac
verde. S-a oprit în prag şi ne-a privit. Mirosea a rachiu.

   – Ioane... Bine c-ai venit... a ţipat mama.
   Omul necunoscut a întrebat:
   – Ce mai faci, Nataliţă?
   – Uite copiii, Ioane...
   – Ce mai fac vitele, Nataliţă?...
   Tata ne-a sărutat. Mama ne arăta pe rînd:
   –  Uite,  asta-i  Catrina...  ista-i  Alecu...  asta-i  Saveta...  Două

săptămîni tata ne-a îngăduit copilăria. După aceea a pus sub vatră o
nuia. Pe mine m-a bătut cel dintîi.

   Tata n-a adus bani din America. Unii spuneau că tata bea
prea mult.

   Mama îl sfădea cîteodată:
   – Ai pierdut  opt ani  de pomană.  Cu ce-o să ne mărităm

fetele?
   Tata a avut multe pe inimă. Nu rîdea niciodată. Şi se întorcea

totdeauna beat de la tîrg. Acum ştiu de ce bea tata aşa de des. Îi părea
rău că-şi părăduise tinereţea în America.

   De la cea dintîi bătaie mi-a fost ciudă pe dînsul. La ce a venit
omul acesta în casa noastră?

   Pe noi  ne-a crescut  mama.  Şi o  iubeam pe mama. Ea ne
ocrotea.

– Îi înveţi cu nărav, spunea tata; treaba ta...  
Într-o noapte a venit beat de la crîşmă. Afară ploua. Îi curgea

apa de pe pălăria pleoştită. Se cumpănea, ne privea cu ochii rătăciţi.
Ne-a suduit de Dumnezeu.

   Mama l-a întrebat despre banii băuţi.
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   – Care bani? s-a răstit tata.
   – Aceia pe care i-ai băut...
   Tata a ieşit în tindă şi s-a întors cu toporul.
   Mama a răcnit. Noi ne-am strîns în jurul ei.
  – Ce vrei de la mama? Las-o!...
   – Scîrnăvii...
   Atîta ne-a spus tata, şi a ieşit. Am auzit zgomotul surd al

toporului aruncat pe pămîntul din tindă. Apoi uşa de afară. Ochii
holbaţi s-au împăienjenit. Am plîns şi am adormit unul lîngă altul, pe
pat. Nimeni n-a mîncat în seara aceea.

   Tîrziu, m-am trezit. La lumina slabă a lămpii mama sfătuia
cu sora cea mai mare:

   – E ud pînă la piele, spunea mama. L-am aduce în casă. Nu
se poate ţine pe picioare...

   În noaptea aceea mama n-a dormit în casă. A stat pe prispă
lîngă tata.

   Dimineaţa avea ochii înroşiţi de plîns.

*

   Nu pricepeam bine. Auzisem numai că tata s-a îmbolnăvit
de-o  boală  care  umple  şi  pe  alţii.  Tifos.  Trebuia  să-l  ia  jandarmii.
Mama l-a ascuns în podul şurii, în fîn.

   – Nu-i acasă, spunea mama. E dus la coasă, pe lîngă apa
Jijiei, în Moldova...

   Boala a ţinut mult. Toată vara.
   Într-o zi culegeam mere. M-am suit în podul şurii, cu sînul

plin, s-ascund merele în fîn. Am dat peste bîrlogul tatii. M-a cuprins
spaima. Am coborît repede scara.

   Apoi a venit o toamnă cu ploi mărunte. Cu asfinţituri roşii...
                                                  

V

   M-am întîlnit cu tata în poartă. Se sprijinea în cîrjă. Era slab.
Tare slab era tata atunci. Veneam de pe drumuri.
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   – Da’ tu de unde vii? m-a întrebat.
   M-am strecurat printre el şi stîlpul porţii, pîndindu-i braţul

cu cîrjă.
   – Vin de pe drumuri, i-am răspuns, după ce m-am văzut în

largul ogrăzii.
   Peste păduri treceau neguri. Se tîrau peste vîrfuri.
   –  Mă,  ia  secera!  Du-te  şi  taie  porumb la  Podu  Rusului.

Numai de cel mai copt. Eu vin în urmă cu carul...
   Dinspre dealul tîrgului veneau neguri, atîrnînd din cer pînă

în pămînt. S-auzeau vuiete de pietre de moară: veneau apele mari.
   Am tăiat cîteva braţuri de porumb. Copt şi verde la un loc.

Ascultam  cum  vuiesc  malurile,  prăbuşindu-se  în  apele  rîului,
aproape, după ogoare.

   Roţile carului m-au trezit. Venea tata. I-am ieşit înainte cu
secera în mînă. Dinspre dealul tîrgului veneau negurile, atîrnînd din
cer pînă în pămînt.

   – Tată, am tăiat porumb. Vine ploaie mare. O să ne apuce
aici...

   Tata mi-a spus:
   – Ţine vitele de funie!  Eu pun porumbul în car.  Mergem

acasă. Vine noaptea...
   Şi a intrat în ogor.
   După aceea am ştiut. Primul pumn între coaste mi-a adus

aminte: trebuia tăiat numai porumb copt.
   Tata avea în car o leucă găsită pe drum. Cînd a apucat-o, eu

am început să fug. Tata suduia:
   – Golanule... Te prind eu...
   Aproape, după ogoare, clocoteau apele mari. Pe lîngă pîrîu

eu alergam spre ape.
   – Mă duc să mă înec! am strigat.
   Şi alergam spre ape.
   Tata răcnea după mine: 
   – Măăă...
   Nu ştiu cum s-a întîmplat. Cînd m-am dezmeticit, tata îmi

săruta obrajii şi eu plîngeam în hohote.
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   – Răul tatei,  rău...  Să nu spui mîne-ta. E şi aşa destul de
necăjită...

   Negurile  s-au năruit  pe  pămînt.  În ploaia  măruntă,  ne-a
prins noaptea pe drum. Şi tata cînta în car, îndemnînd vitele, o doină
din tinereţile lui.

   Acasă, la lumina focului şi a icoanelor, tata zîmbea storcînd
apa din pălărie. În seara aceea m-am împrietenit cu tata.

VI

   Este în ţarină la noi o ploştină neagră între două dealuri. Se
spun multe în sat la noi despre ploştina asta.

   Dincolo de drumul care duce la tîrg e moşia popilor. Cîţi ani
vor  fi  fiind  de  la  întîmplarea  asta  nu  poate  şti  nimeni.  Poate  pe
vremea cînd satul era încă pe malul rîului, poate mai demult.

   Un fecior de popă era într-o zi pe moşie. Era frumos şi tînăr
feciorul  popii.  Abia  îi  răsărea  mustaţa.  Ducea  plugul  de  coarne,
îndemnînd caii. Cine ştie din ce pricină s-au speriat dobitoacele, că
au luat-o razna, nechezînd, spre sărătura neagră?

   Feciorul popii, din fugă, a încălecat pe cel mai nărăvaş, să-i
oprească.

   Şi se zice că ploştina neagră l-a înghiţit pe feciorul popii, cu
tot cu cai şi cu plug.

   De multe ori, în clocotul negru ies deasupra ciolane de vită.
Noi,  copiii,  cu  sufletul  la  gură,  împlîntam  beţe,  acolo  în  ochiul
întunecat, să-i ispitim adîncimea.

   Se spune că acolo e scufundat un sat întreg, cu oameni cu tot;
că  uneori  s-aud  în  adînc  clopotele  satului  scufundat,  strigăte
spăimîntate de cocoşi şi plînsete.

   Cică cine se opreşte să asculte cade mort pe loc.
   De aceea,  poate,  trecătorii  din partea  locului  întîrziaţi  în

ţarină sau venind noaptea de la tîrg, cînd ajung în dreptul sărăturii,
grăbesc paşii, făcîndu-şi cruce cu limba pe cerul gurii.

   Pe  vremea cînd  treceau turcii  şi  tătarii  pe  la  noi,  s-ar  fi
scufundat aici o întreagă oştire urmărită de voievodul de la Suceava.
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   Numai cîţiva ar fi rămas, rătăcind prin codri.
   Pe la noi au fost de mult codri întunecaţi de fag. Acum nu

mai sînt. Tîrgul i-a fulgerat cu ferăstrăul. Au rămas dealurile pleşuve.
Bălţile cu trestii au secat.  Ţarina satului nostru e din an în an mai
săracă...

   Prin codrii de altădată, cei cîţiva păgîni au rătăcit o bucată de
vreme. Pînă s-au oprit sub o streaşină şi au prins rădăcini.

   În patria lor din răsărit mînau cămilele. Tot cu cămilele au
venit şi pe la noi, aduşi de semilună. Băştinaşii le-au zis „cămilari“.
S-au înrudit cu oamenii şi cu pămîntul. Acei păgîni au fost străbunii
mei,  dinspre  tata.  Mama  e  sămînţă  de  ciobani  coborîţi  de  la
Maramureş!

   Pe vremea copilăriei, am găsit pe marginea ploştinei un arc.
Alţi copii au găsit vîrfuri de săgeată.

   Ştiu  că  am  pus  arcul  acasă  între  parii  gardului,  sub
trandafiri.

   Alecu l-a dus la fierar şi a făcut dintr-însul o cange pentru
scos ciuturile căzute în fundul fîntînilor.

   Am  avut  mulţi  ani  cangea  aceea.  Apoi  a  împrumutat-o
mama unui vecin şi i s-a pierdut urma.

VII

   Tata era mînios. A înjugat vitele şi a ieşit pe poartă cu carul.
Mi-a spus:

   – Închide poarta şi haidem în pădure!
   Eram băiat mare acum. Citeam, pe prispă, o carte. Zile de

vacanţă mare.
   Am închis poarta şi am luat-o în urma carului. În dreptul

crîşmei tata s-a oprit.
   – Ţine vitele! Am treabă.
   Cînd a ieşit din crîşmă, mirosea a rachiu.
   – Haidem!
   Tot la deal, printre dealuri. Am încărcat lemnele. Era căldură

înăbuşitoare în codru. Bîzîiau muşte rele. Vitele se zbăteau în funie.
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   – Li-i sete cîinilor, a spus tata. Du-le, devale, la apă!
   Cînd le-am luat de funie, gîza neagră le-a împuns. Şi s-au

pierdut în stufişuri, cu cozile ridicate.
   – Fugi după ele, ce stai? s-a răstit tata.
   Le-am ajuns în întunecimea de bolţi, la izvor. Mă priveau ca

şi cum mi-ar fi spus: „Lasă-ne la răcoare...“
   Peste măguri a răsunat chemarea tatii. Eu am chiuit din vale.
   Tata a coborît printre goruni. Avea în mînă o nuia groasă.
   – Mînca-v-ar cîinii...
   Şi legînd vitele de un copac, a început să le bată. Eu şedeam

cu picioarele pînă la genunchi în izvor. M-a cuprins mila.
   – Tată, nu le bate...
   – Să taci din gură! s-a răstit iar tata.
   Vitele  frămîntau  din  picioare,  sub  bolţile  întunecate,

uitîndu-se ponciş.
   Apoi,  tot  la  vale  printre  dealuri,  ne-am  întors  acasă.  În

răcoarea grajdului m-am apropiat de vite. Le-am mîngîiat, mi-au lins
mîinile.

   – Da’ tu ce stai aici? m-a întrebat tata, din pragul grajdului.
Hai să descărcăm lemnele...

   – Tată, de ce baţi vitele? Nu ţi-i milă?
   Şi i-am mărturisit credinţa în cele şapte vieţi. Poate în vitele

noastre trăieşte sufletul cuiva, al vreunui om. Uite, ce ochi buni au
vitele noastre. Parcă s-ar ruga de iertare. Parc-ar vrea să spună ceva
în grai omenesc... Tata s-a uitat la mine chiorîş:

   – Te-a prostit tîrgul. Hai să descărcăm lemnele! 
M-a  spus  mamei,  fraţilor,  surorilor.  M-au  rîs  pe  rînd,

spălîndu-şi mîinile.
   Ne aştepta în tindă cina cu aburi acri.

VIII

   Fratele  meu cel  mai mic era  slab şi  închircit.  Avea ochii
albaştri, spălăciţi. Tuşea cu sînge. Copiii din vecini îl ocoleau. Pentru
că nu putea alerga ca dînşii. Nu putea sări peste pîrîu.
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   Uneori privea din portiţă la deal şi la vale, ca la o lume pe
care o vedea întîia oară. Copiii de pe poduri azvîrleau în el cu pietre,
strigîndu-i:

   – Închircitule...
   Şi scoteau limba.
   Mandache nu le spunea nimic. Tuşea. Stupea sînge şi mama

îl mîngîia:
   – Dragul mamei! Nu-i nimic. Aşa-s copiii dracului...
   În  ziua  aceea  de  vară,  sub  prunii  din  grădină,  mama şi

surorile meliţau cînepa. Eu şi Mandache făceam semne cu degetele
pe o albie de pîrîu proaspăt secată — în luncuţă. Eram plini de mîl
pînă la  coate.  Ta-ca...  ta-ca...  se  auzeau meliţele  sub pruni.  O soră
cînta.

   Mandache m-a apucat de mînă:
   – Bădiţă, uite...
   Pe  albie  luneca spre  noi  un şarpe negru.  L-am prins  pe

Mandache de mînecă şi prin porumbi — la fugă.
   – Şarpele... Vine şarpele... striga Mandache.
   S-a împiedicat şi-a căzut sub nuc.
   (Mama, cînd a aşezat acolo meliţoiul, a trebuit să taie cîţiva

prunişori groşi ca degetul. Au rămas aşchii.) Cînd l-a ridicat mama,
din pieptul lui Mandache curgea sînge. Căzuse cu pieptul în aşchii.

   În jurul lui, surorile cu fuioarele în mîini.
   La popa locuia un doftor rus. Chemat în grabă, a venit la noi.

Mandache zăcea pe prispă. Una din surori îi pusese pe rană ţărînă
săpată în grabă cu degetele, de sub gard.

   Mandache a zăcut mult. Se făcea din zi în zi mai închircit.
Bolea pe prispă. Copiii din vecini se uitau prin gard. Unii spuneau:

   – Are să moară închircitul...
   Cînd a prins să umble, mama i-a adus din tîrg o hăinuţă

nemţească. Mandache s-a bucurat şi a îmbrăcat-o. O soră a spus în
prag:

   – Seamănă cu feciorii popii...
   Mandache a ieşit în poartă, cu mîinile în buzunăraşe. L-am

auzit ţipînd. Apoi a venit fuga, cu obrajii plini de sînge. La prag a
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căzut.
   – Mi-a tras cu piatra... a spus el încet.
   – Copiii dracului... a ţipat mama, smulgîndu-şi părul.
   Mandache, de frică să nu-i ia unul dintre noi hăinuţa, umbla

ziua îmbrăcat cu ea, şi noaptea şi-o punea sub pernă. Cum se trezea
dimineaţa, întîi pipăia căpătîiul.

   Eu i-am spus într-o zi:
   – Mandache, dă-mi-o numai o dată...
   –  Încaltea tu  n-ai...  mi-a  spus  el,  încheindu-şi  bumbii  cu

chipul împăratului de la Viana. Şi se lăuda: Încaltea tu nu stupeşti
sînge. Dac-ai stupi sînge, ţi-ar cumpăra şi ţie mama una...

   Mama săpa lut galben în  fundul grădinii.  Se pregătea să
ungă prispa. Ceilalţi arau în ţarină.

   Eu m-am repezit la Mandache, l-am trîntit la pămînt şi l-am
dezbrăcat de hăinuţă. Ca să nu ţipe, i-am tras cu pumnul peste gură.
Am  ieşit  în  drum,  îmbrăcîndu-mă  din  fugă.  Fugeam  spre  podul
şcolii.  Cînd  m-am  oprit  şi  m-am  uitat  în  urmă,  Mandache  alerga
după mine. Dar el nu putea ţine mult la fugă. Făcea cîţiva paşi şi se
oprea să tuşească.

   – Dă-mi măntăluţa... striga el printre tuse.
   A ieşit mama în drum, şi eu de frica ei am început să fug din

toate puterile. Înaintea mea, o femeie cu secere.
   – Prinde-1, Melixino! a strigat mama.
   Femeia m-a burduşit în şanţ pînă ce a venit mama.
   M-a dezbrăcat de hăinuţă şi i-a dat-o lui Mandache, care

venea în urmă cu sînge la gură.
   – L-ai bătut, blestematule... I-ai tras cu pumnul peste gură şi

i-ai crăpat buzele, blestematule... îmi spunea mama.
   Pe cînd mă trăgea de păr, au apărut jandarii.
   – De ce-ţi baţi copilul, lele?...
   – Ce-ţi pasă? E al meu. Eu l-am făcut...
   – Bine, au spus jandarii, vei intra la puşcărie. N-ai voie să-ţi

baţi copiii.
   Îmi era frică de uniforma lor neagră, cu pajuri împărăteşti.

De cîte  ori  îi  vedeam,  săream peste gard în  ogradă.  Pînă treceau.
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După aceea mă urcam iar pe gard şi mă uitam, lung, după dînşii.
   Au întrebat-o pe mama cum o cheamă şi s-au dus.
   – Cinstea voastră, golani... a suduit mama, în urma lor. Ce vă

pasă? Eu i-am făcut, eu mi-i bat...

IX

   Pe uliţa noastră s-a stîrnit război între copii.
   Mamele se sfădeau la garduri. Se trăgeau de păr la fîntîni, la

apă.
   – Puiţă, să-i dai pace copilului...
   – Tîrfă, te-ai culcat cu hătălăii...
   Murise în  vecini  un copil.  A treia  zi  măicuţa  lui  a  făcut

praznic. De la noi ne-am dus eu cu Mandache.
   În jurul măsuţei cu alivenci şi sarmale eram strînşi toţi copiii

de pe uliţa noastră. Ne-am ghiontit, s-au spart străchini.
   Femeia cu broboada neagră ne-a trimis pe rînd pe la casele

noastre.
   Cînd am ieşit eu şi Mandache, prinşi de mînă, în drum ne

aştepta o ceată de copii cu beţe rupte din garduri. Ne-au lovit peste
cap, peste ochi, peste mîini. Apoi au fugit de frica ţipetelor noastre.

   Nu mult după aceea au intrat în ogradă la noi copiii unei
vecine. Erau trei. Îi trimisese mama lor să ceară nu ştiu ce.

   La noi acasă, numai eu cu Mandache. Cînd i-am văzut în
mijlocul ogrăzii, am dat drumul cîinelui din lanţ. Cîinele s-a repezit
şi i-a muşcat de picioare, le-a rupt cămăşuicile.

   La ţipetele lor, au sărit vecinii peste garduri. Seara a venit
mama copiilor la noi:

   – Nataliţă, să-ţi baţi copiii...
   După ce a plecat vecina, mama ne-a spus:
   – Bine-aţi făcut! Stropşi-i-ar Maica Domnului...

*

   Săracul Mandache! La şcoală l-au bătut învăţătorii cu varga
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şi cu pumnul.
   O doamnă cu ochelari şi cu colţi îl trăgea de urechi. Doamna

asta avea un băieţel de seama lui Mandache. Odată, trecînd pe la noi
pe la poartă, cu copilul ei de mînă, s-a uitat peste gard. Mandache
şedea pe prispă, ascultînd puii de lăstun din cuiburile de sub streşini.
Doamna a zis tare:

   – Radule, aici şade închircitul...
   A auzit-o mama şi i-a răspuns:
   – Tîrfă, îţi rup gîtul... Căţea de la tîrg... Scroafă. Să-ţi ardă

casa peste plodul tău...
   Şi a ieşit în drum cu sapa.
   Numai că doamna cu ochelari a intrat repede într-o ogradă...
   Mandache nu s-a mai dus la şcoală. A bolit mult. A horcăit şi

într-o noapte de toamnă a murit.
   În urma năsăliei, prin dreptul şcolii, mama blestema bocind:
   –  Mînca-v-ar  scîndurile  patului,  ciocoi!  Mi-aţi  omorît

copilul...
   Doamna cu ochelari şi cu colţi, care ieşise la poartă, a intrat

repede în ogradă.
   Pe  deal,  la  biserică,  băteau clopotele.  Mama îşi  smulgea

părul:
   – Stropşi-v-ar para focului, să vă stropşească...

X

   Oamenii de pe la noi se duc în fiecare vară la coasă. Pe lîngă
apa  Siretului,  pe  lîngă  Jijia.  Cîte  trei,  cînd  cîntă  cocoşii  de  ziuă,
pornesc spre răsărit.

   Rîul  îl  trec  prin  vad,  suflecîndu-şi  iţarii.  Stîrnesc  sitarii
bălţilor. Foarte rar se ridică speriat cîte un bîtlan. Unul dintre cosaşi
spune:

   – Uite o pasăre albastră...
   Ajung la apa Siretului odată cu soarele.
   În vara aceea tata era dus la coasă. După ce a secerat şi a

cosit în ţarina lui, s-a dus cu trei tovarăşi, stîrnind în zori de zi sitarii.
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   După cîteva zile a venit rîul mare, cuprinzînd lunca pînă la
ogoare. Vorbeau bătrînii că rîul nostru n-a mai venit niciodată aşa de
mare.

   Mama mi-a spus îngrijorată:
   – Cum va trece tat’tu apele, dacă se întoarce astăzi?
   Eram acasă numai eu cu mama. Surorile mari se măritaseră,

cea  mai  mică  era  argată  la  tîrg.  Mandache  murise  cu  o  toamnă
înainte. Alecu era cioban peste apă. Seara, de la marginea satului, mă
uitam la focul stînii lui.

   Urcîndu-mă în mărul cel mare, am văzut peste sat, peste
ţarini, apele mari. „O să mă duc să văd apele.“ Aşa m-am gîndit, şi
am ieşit pe poartă.

   Plouase în munţi. Noaptea, pe zarea neagră, se mai vedeau
scăpărări. Ploua departe, la miezul nopţii.

   În drumul spre luncă am întîlnit un vecin.
   – Unde mergi, mă?
   – Mă duc să văd apele.
   – N-ai de lucru! mi-a răspuns vecinul.
   În luncă l-am găsit  pe Niculai.  Stîrnea cu un băţ puii de

iepuri scoşi din culcuşuri de venirea apelor. Încolo, nimeni.
   Niculai şedea pe o insuliţă, între nuiele de plop, suflecat pînă

la  genunchi,  cu  băţul  în  mînă.  La  picioarele  lui  se  zbăteau cîţiva
puişori pe care îi ologise.

   – Niculai, am venit să văd apele. Hai cu mine la maluri!
   Treceam prin bălţi, printre tufele aplecate de şuvoaie. Am

ajuns  la  maluri.  Apele  cuprinseseră  şesul  din  partea  cealaltă,  cu
porumbişti şi grîu.

   Mai la vale, pe malul înalt, stîna fratelui meu.
   – Niculai, am să trec la Alecu, la stînă.
   – Eşti nebun. Te îneci. Eu mă duc acasă.
   M-am dezbrăcat şi am intrat în valuri, lăsînd pe mine numai

cămaşa de cit. Şuvoaiele repezi mă duceau spre matca apelor. Niculai
a fugit spre ogoare, răcnind:

   – Eu nu răspund...
   Peste întinderea tulbure sclipea soarele în asfinţit. „Cum mă
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voi întoarce înapoi“ mi-a scăpărat în minte. Şi înotam spre o răchită
cu crengile pe ape. Creanga s-a rupt şi apele mă purtau spre malul
cel înalt care se prăbuşea bubuind.

   Am  văzut  undeva,  în  mine,  urcînd  o  flacără  galbenă.
Picioarele au simţit pămînt. Slavă Domnului! Trecusem chiar pe sub
malul care se prăbuşea...

   Mai la vale, un pescar. Îl văd lăsînd poclăul pe ape şi fugind
spre mal. S-a speriat de mine.

   Apele tulburi m-au zvîrlit. Trupul îmi era albastru de frig.
Stam întins pe mal şi îmi dîrdîiau dinţii.

   Pînă la stînă, cîţiva paşi. Cînd am ajuns la tîrlă, strungarul
mîna oile la strungă. Alecu se pregătea de mulsoare.

   – Mă, tu eşti nebun... Cum ai trecut apele? A murit mama?
   M-a învelit într-un cojoc şi mi-a arătat culcuşul lui de paie.
   – Stai aici! Trebuie să mulg...
   În spatele stînii, o vale. Alecu mulgea oile. Soarele asfinţea.

Veneau nouri de la miezul nopţii. M-am gîndit: „Niculai s-a dus în
sat.  Va  spune  mamei  cine  ştie  ce...  Şi  vecinul  care  m-a întîlnit  la
cîmp...“

   Am lăsat  cojocul  şi  am fugit  prin  vale,  apoi  tot  pe  mal,
departe, în susul apelor, să trec înapoi.

   Înaintea  mea,  pe  volburi,  plutea  un  acoperiş.  Cînd  l-am
ajuns, s-a desfăcut trosnind din încheieturi.

   Răchiţile pe malul nostru întindeau crengile ca nişte mîini de
ajutor...

   Pogorîse noaptea. Eu alergam prin porumbişti. Prin sat, o
femeie s-a uitat la mine:

   – Cum, tu eşti? Nu te-ai înecat?
   Acasă, la noi, lumină în amîndouă încăperile. Am deschis

portiţa, încet, să nu s-audă. Uşile, deschise larg. Nimeni. Oare unde-i
mama? Am ieşit în prag şi am strigat.

   În grădină foşnea porumbul verde. Cineva deschidea cărare
prin  porumb.  Era  mama.  Chemase  în  lunca  noastră  din  fundul
grădinii  sufletul  fratelui meu mort,  după un obicei vechi.  Crezuse
mama că şi eu m-am dus la dînsul, după spusa lui Niculai.

26



   – Mamă, bate-mă, mamă...
   Şi rupînd un vreasc din gard i l-am întins, rugînd-o:
   – Bate-mă, mamă...
   Şi mi-am plecat spinarea.
   – Credeam că te-au dus apele... mi-a spus mama, luîndu-mă

de mînă.
   Pe masă, cina se răcise.

XI

   La  marginea  dinspre  asfinţit  a  satului  nostru,  pînă  la
garduri,  cobora  de  pe  dealuri  pădurea.  Părţii  aceleia  de  sat  i  se
spunea: în Poiană.

   Pe vremea războiului se cuibăriseră acolo bande de hoţi din
Moldova şi din sat de la noi.

   Dacă treci pădurile, cobori în Mereşti. Spre răsărit, cale de
jumătate de ceas pe cărare, ajungi în Racova. Cărarea de pe măguri se
mai  vede  şi  astăzi.  (Mereştenii  şi  racovenii  au  pe  faţă  ceva  din
întunecimea pădurilor.)

   Tîlharii ziua stăteau ascunşi în vulpării şi în desimi. Furau
vite şi noaptea aprindeau focuri mari lîngă o baltă din inima pădurii.
Frigeau berbeci. Aduceau rachiu.

   Vădanele de la marginea satului se furişau în puterea nopţii
spre focuri. Petreceau cu tîlharii pînă s-auzea strigăt de huhurez la
margine. Atunci se furişau care încotro, în întunecimi.

   De frica rechiziţiilor, oamenii ascundeau vitele în păduri, în
văgăuni. Legate în stufişuri, rodeau la frunzare.

   Tîlharii  ştiau  ascunzişurile  şi  dezlegau  vitele  pe  cînd
dormeau păzitorii.

   Le  jungheau  cu  baionetele  sau  le  trăgeau  cu  parii  între
coarne. Şi începea la focuri petrecerea cu carne friptă şi cu vădane.

   O fată s-a ţinut de urma tîlharilor. A ajuns la focuri tocmai
cînd vaca ei gemea doborîtă. Unul îi croia pielea cu baioneta. Vaca
sufla încă.

   Fata a strigat la marginea luminii:
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   – N-o omorîţi...

XII

   Ploile şi vînturile au mutat petrecerea tîlharilor de la focuri
la bordeiele vădanelor, în Poiană. Cu rîndul: o noapte la una. Altă
noapte la alta. Erau scripci, cobze şi chiuituri.

   Tupilaţi  sub garduri,  tîlharii  pîndeau cu rîndul:  o noapte
unii. Altă noapte alţii. Erau soldaţi puţini în sat la noi atunci.

   Tîrziu, într-o noapte, Alecu cu alţi băietani de seama lui se
întorceau din pădure. Tăiau lemne adînc în inima tăcerilor. Plecau
cînd  se  făcea  ziuă.  Cel  care  se  trezea  mai  întîi  striga  la  porţile
tovarăşilor:

   – Haidem, mă... Se face ziuă...
   Cu  ferăstraiele  făcute  cerc  pe  umăr,  cu  topoarele  la

subsuoară,  cu traistele  cu merinde,  urcau o dată cu ziua în  inima
singurătăţilor.

   Tăiau goruni în  cîntecul  ferăstraielor.  Cînd se prăbuşeau
gorunii,  zgomotul cobora  peste păduri,  pînă devale în sat.  În ziua
aceea a coborît devreme pîcla. S-a înnoptat repede, pe nesimţite.

   – Haidem acasă... au spus îngrijoraţi tăietorii de lemne; o să
rătăcim drumul.

   Au orbecăit, lovindu-se unul de altul, şi de copaci.
   – Ptiu... Ucigă-te toaca, negură... blestema unul.
   Parcă le-ar fi legat cineva ochii. O dată s-au împiedicat de-un

butuc. Înaintea lor licărea jar.
   – Lupul... a sîsîit unul.
   – Foc... a răspuns altul. Focul nostru. Am ajuns iar de unde

am pornit...
   Şi au pornit iar la vale. Undeva cînta un cocoş.
   –  Auziţi...  într-acolo...  Cîntă  cocoşul  la  bordei  la  Ilinca

Ursului, la margine. Coborîm prin Poiană...
   În negură, devale, cîntau cocoşii. Ca într-un adînc... De sub

răchiţi i-a întrebat un glas:
   – Cine-i?...

28



   – Noi, oameni de treabă. Venim din pădure.
   – Păziţi-vă drumul, ţîncilor!
   – Parc-ar fi fost glasul fratelui meu, dezertorul... a şoptit un

flăcău la urechea lui Alecu.
   – Şi mie mi se pare, i-a răspuns Alecu.
   

*

...Uite, aici petrec tîlharii.
   În bordei la Rozolina se auzeau scripci, cobze şi chiuituri.

Geamurile  erau  astupate.  Parc-ar  petrece  pe  întuneric.  Se  auzeau
dupăituri de ciubote.

   Uşa bordeiului da înspre drum. Feciorii ascultau la pîrleaz
petrecerea tîlharilor. Glasuri de femei chiuiau în bordeiul Rozolinei.

   Deodată, uşa s-a deschis larg. O clipă s-a văzut încăperea
bordeiului: bărbaţi cu cuşme negre, femei săltînd în zumzetul cobzei.

   Uşa s-a închis trîntită.
   Băietanii au pornit iar la vale prin rîpi.

*

   În  sat  la  noi,  primăvara,  de  ziua  Alexiilor,  se  greablă
grădinile şi se aprind focuri din movilele de frunzare.

   În ziua Alexiilor, în toată copilăria mea a fost cerul senin.
   În primăvara aceea patrulele iscodeau urmele tîlharilor.
   Se vorbea mai cu seamă despre unul Furtună.
   Cu vreo  două  săptămîni  înainte  de  Alexii,  nişte  călăreţi,

venind din Reuseni, s-au oprit la o baltă în pădure, să-şi adape caii.
Ba i-au lăsat slobozi cît ai bea o ţigară.

   A doua zi,  soldaţii  au fost găsiţi ucişi  pe marginea bălţii,
dezbrăcaţi pînă la piele, fără arme.

   Un  cal  înşeuat  s-a  întors  vijelie  în  Reuseni,  oprindu-se
nechezînd în poarta casei unde i-a fost încartiruit stăpînul.
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*

   În bordeiul din pădure, la Ilinca Ursului, într-o noapte au
intrat cinci oameni îmbrăcaţi soldăţeşte. Îi cunoştea, erau din sat de
la noi.

   Furtună a spus Ilincăi Ursului să coboare în sat a doua zi, să
ducă nevestei lui o veste. Să vie o dată cu seara la bordei, că are să-i
dea ceva. Că el se duce în lumea lui...

   I-a mai spus Ilincăi Ursului, sfredelind-o cu ochii:
   – Dacă mă dai prins, te omor... Şi i-a arătat un cuţit lung,

sclipitor: Taie ca briciul, mătuşă...
   Ilinca  Ursului  a  coborît  a  doua  zi  în  sat  la  muierea  lui

Furtună. I-a spus taina şi s-a întors în pădure, la bordeiul ei.    
   Străjerii satului au bănuit lucru necurat în coborîrea ei din

codru la casa hoţului; s-au ţinut de urma muierii lui, care o dată cu
seara a pornit spre păduri.

   Muierea tîlharului era tînără şi frumoasă. Pentru ea s-au ucis
la horă feciori.

   Aştepta pe prispa bordeiului, cu broboada pe ochi. A pîrîit
un vreasc, aproape. Furtună s-a arătat dintre copaci:

   – Eu sînt! Na-ţi legătura asta cu bani de aur, cercei şi inele.
Că eu mă duc... Poate nu te mai văd... Cine ştie... Mă împuşcă azi-
mîine... Du-te acasă...

   Muierea s-a făcut nevăzută între umbre. Furtună a făcut cale
întoarsă.

   La colţul bordeiului a strigat potera:
   – Predă-te, Furtună...
   Furtună a rupt-o de fugă. În urma lui au pocnit puştile.

*

   Eu rupeam nuiele în luncuţa din fundul grădinii. Desişul de
mladă a început să se frămînte. Pînă să fug,  s-a arătat  Furtună.  Îi
crescuse barbă. Mi-a şoptit:

   – Du-te, cheam-o pe maică-ta...
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   Mama spăla cămăşi sub nuc. M-am dus la dînsa şi i-am spus:
   – Mamă, te cheamă Furtună în fundul grădinii... 
Mama a lăsat cămaşa din mînă, s-a uitat spre casele din vecini,

cu mare băgare de seamă. S-a dus în luncuţă. Eu m-am ţinut după
dînsa. Mă gîndeam: „Dac-o omoară?“... Furtună se vedea din mladă
numai pe jumătate.

   –  Cumătră,  spune nevestei mele  să vie  pe la  vulpării,  în
Livezi. Să fie cu băgare de seamă! Adă-mi ceva de mîncare. Stau aici
pînă se înnoptează...

   Mama i-a dus într-o strachină borş cu fasole. Eu mă gîndeam
aşa: „Dacă aş spune jandarilor?“

   Mama parcă mi-a citit în gînduri:
   – Dacă spui cuiva, Furtună vine la noapte şi ne gîtuie. Sau ne

dă foc la casă...
   A doua zi,  dimineaţă, eu ieşisem în prag şi mă uitam la

soare. Mama venea din grădină cu strachina goală sub şorţ.

*

   – L-au prins pe Furtună...
   Aşa vorbeau vecinele la garduri în ziua Alexiilor. Muierea lui

s-a dus la vulpării, în Livezi. A ocolit mult, să nu i se priceapă rostul
umblatului. Pîndarii i-au urmărit urmele.

   Furtună a scos capul din vizuina vulpilor, la ivirea ei:
   – Tu eşti? Bine c-ai venit...
   Muierea a scos din sîn pachetele de tutun.
   – Nu ţi-am adus mîncare. Vino la noapte acasă! Te aştept în

fundul grădinii....
   – Am să vin! i-a răspuns Furtună.
   Muierea s-a întors prin singurătăţile codrului.
   Cînd a  ajuns potera  la  vulpării,  din  vizuină  ieşea  un fir

albastru de fum.
   – Furtună, ieşi afară! au strigat poteraşii.
   Din vizuină n-a răspuns nimeni. Un jandar s-a aplecat să se

uite în ochiul negru al vizuinei. Din pămînt a bufnit un foc de puşcă.
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Jandarul a căzut pe spate, cu capul crăpat.
   Poteraşii puşcau în găurile vulpăriei. Furtună răspundea din

pămînt.
   Deodată, focurile din vizuină au încetat. Tîrîndu-se pe brînci,

a apărut Furtună.
   – Nu mai am gloanţe... a spus el.
   Întîi l-au bătut poteraşii, în pădure, legat la un copac.
   Femeile aşteptau la porţi. Trebuia să treacă Furtună.
   Îl văd şi-acum: legat cu mîinile la spate, cu capul gol. Soldaţii

îl băteau cu săbiile peste cap, peste spate, peste picioare.
   Femeile fugeau de la garduri, izbucnind în plîns:
   – Săracul Furtună...
   Peste drum de gospodăria noastră locuieşte popa. Preoteasa

a ieşit la poartă şi a oprit convoiul:
   – Să-l văd şi eu...
   Un soldat a smuls un par dintr-un gard.
   – Dă-i... i-a spus preoteasa.
   Soldatul a izbit cu parul drept în umărul lui Furtună.
   – Vai... Nu mai pot... atîta a rostit Furtună, prăbuşindu-se.
   L-au ridicat şi l-au dus.

*

   Noaptea a venit femeia lui la noi. Din prag, i-a spus mamei:
   – Dacă nu-mi aduceai tu ştirea de la dînsul, nu mă duceam la

vulpării şi  nu-1 prindeau...  Să deie Dumnezeu şi Maica Domnului
s-ajungă şi bărbatul tău ca el...

   – Am vrut să-ţi fac un bine... i-a răspuns mama.
   –  Binele  acesta  să  cadă  asupra  copiilor  tăi...  a  blestemat

femeia lui Furtună, trîntind uşa...

XIII

   Peste sat a coborît foametea. În podul casei, coşurile de făină
erau goale de mult. Vaca a stîrpit în mijlocul iernii. Mugea în grajd.
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Podul şurii era gol. Nici un pai, nici un fir de lucernă...
   Mama a scos din strucajul de pe pat şi le-a turnat în iesle,

dinaintea vacii.
   Ileana era o vecină chiabură. Bărbatul ei plecase în America,

o dată cu tata.
   Mama se ducea în fiecare seară la Ileana chiaburului. Noi o

aşteptam pînă tîrziu. Ne aducea cîte doi-trei cartofi mari, lunguieţi.
Le  curăţa  coaja,  tăia  feliuţe  într-o  strachină  mare,  de  lut,  apoi,
presărate cu sare, le punea la fript pe plită.

   – Mîncaţi voi, că eu am mîncat... ne spunea mama.
   Sora  noastră,  căreia  îi  spuneam „gureşa“,  cînd  miroseau

feliuţele a fript, se da jos de pe cuptor şi stupea pe ele.
   – Na... acuma-s a mele... Am stupit pe dînsele...
   – Flămînda dracului... strigam noi. Mănîncă-le, pînă ţi-or sări

ochii...
   Gureşa înghiţea în linişte, în fundul cuptorului. Mama, care

în  vremea  asta  era  mai  întotdeauna  pe  afară,  ba  să  vadă  dacă-s
închise  găinile,  ba  să  dea  drumul  cîinelui,  cînd  intra  în  casă  ne
liniştea scoţînd de sub căpătîi cîte un cartof, doi puşi deoparte pentru
ceasuri mai negre.

   – Na-vă...
   Dar pentru ca să nu mai stupească gureşa pe feliuţe, şedeam

toţi în jurul plitei, cu cuţitele de-a gata.
– Cum pui mîna, cum îţi tăiem degetele...
Într-o  seară,  mama  torcea.  Venise  cu  torsul  o  vecină  care

primise o scrisoare de la bărbat-su din război. Şi fiindcă Alecu citea
bine, venise să i-o citească Alecu.

   După citirea scrisorii, în casă era tăcere mare. Prin ogradă se
auzea viscolul. Mama a tresărit:

   – Mi se pare că a mugit vaca...
   Alecu şi-a tras nişte ciubote în picioare şi s-a dus în grajd.

Cînd s-a întors cu fînarul stins, mama l-a întrebat:
   – Doarme?
   –Doarme...  a  răspuns  Alecu,  lepădîndu-şi  ciubotele.

Dimineaţa s-a dus să rînească grajdul. A venit pînă la fereastră, fuga:
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   – Mămuţă, vină repede! Nu se mai scoală vaca... 
   Dalac. De atunci ştiu vorba asta. Vaca noastră a zăcut mult.

Un vecin a spus:
   – Lele, taie-o! Să nu se chinuiască degeaba...
   – Cum să-mi ucid vita? a zis mama.
   – Las’ că ţi-o omor eu... a răspuns vecinul.
   Mama a încercat încă o dată s-o ridice. A scos-o pînă în uşa

grajdului, în trei picioare.
   Am văzut-o din fereastră. Am spus, arătînd-o cu mîna:
   – Uitaţi-vă! Vaca noastră s-a sculat...
   Apoi a căzut pe pragul grajdului, cu capul sub ea.
   Mama s-a dezbrăcat de cojoc şi-a învelit-o bocind:
   „Şi  i-am  dat  trifoi  şi  lucernă.  Am  împrumutat  sfeclă  şi

tărîţe...“
   Noi plîngeam, îngrămădiţi la fereastră. Mama a intrat în casă

şi ne-a mîngîiat:
   – Ţie o să-ţi fac din pielea ei ciubote, ţie papuci, ţie opinci...

Nu vă mai uitaţi atîta pe fereastră...
   Se înnoptase, şi ca vita să moară mai repede, vecinul a luat

un par de lîngă şură. Mama a sărit la dînsul:
   – Dac-o omori, îţi crăp capul... Îţi dau maţele afară cu furca

de fier...
   Vecinul a zvîrlit parul şi a ieşit supărat pe poartă.
   Vaca noastră a murit.
   Alecu a scos sania cea mare, cu oplenele groase. Se sfătuise

cu mama s-o ducă în grădină.
   Au strigat nişte oameni de pe drum:
   – Hai, de ne ajutaţi...
   Oamenii şi-au stupit în palme, spunînd „Doamne fereşte...“

şi au ridicat vita moartă pe sanie. Apoi s-au dus, spunînd:
– Strigă-ţi copiii, Nataliţă! Că ai destui. Să tragă ei sania...
   Noi n-avem încălţări, n-avem îmbrăcăminte. Am ieşit afară

goi, desculţi.
   Mama trăgea de proţap şi noi împingeam sania, plîngînd.
   – Trebuia săpată o groapă. Trebuia dusă în grajd pînă mîine,
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a zis Alecu. Ce să facem acum?
   A auzit de undeva Venţel, negustorul, şi a venit la noi.
   – Lele, vinde-mi pielea vitei! Îţi dau făină şi bani...
   – E păcat mare... i-a răspuns mama.
   – Eşti proastă, lele! N-ai făină în pod. Mai bine s-o pui la

îngrăşat cîinii şi pămîntul?
   Apoi  Venţel  cu  cîţiva  oameni  au  jupuit  vaca  noastră  la

lumina felinarelor, pe sanie.
   În noaptea aceea mama a tot ieşit afară, să alunge cîinii.
   Dimineaţa, cîinele nostru m-a întîmpinat în prag, cu botul

plin de sînge.
   A dat ninsoare albă, liniştită. Pe groapa din fundul grădinii

lătrau noaptea cîinii satului, scormonind omătul.
   Foametea oamenilor. Foametea dobitoacelor.

XIV

   Fetele dorm vara în fîn, în podul şurii. De cu zi au vorbă cu
flăcăii.

   – Fa, am să viu la noapte la tine...
   S-a întîmplat o dată în sat la noi ca fetele unui gospodar să se

culce în carul  încărcat  cu fîn, adus de cu seară şi  lăsat  în ogradă.
Flăcăii  au deschis  poarta şi  au tras carul  afară din sat,  în noaptea
aceea cu lună.

   Fetele s-au trezit dimineaţa cu roua în păr şi pe obraji.
   – Unde sîntem, Casandră?
   Au alergat acasă şi au adus vitele.
   Gospodarii  abia  sculaţi,  scărpinîndu-şi  purecii  somnului,

ziceau către fetele lor:
   –Halal fete are Costan! Uite, se şi întorc cu carul cu fîn! Halal

fete! Nu ca voi, puturoaselor...
   Şura noastră e chiar lîngă drum. Are un oblon mare. Pentru

ca să descarci fînul din pod, opreşti carul în drum, lîngă perete, şi
arunci fînul cu furca. Unul îl ia şi-l înfundă pe sub streşini.

   Ca să te sui la noi în podul şurii, pui piciorul pe gardul de
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nuiele, făcut chiar lîngă perete. După aceea nu-i mare lucru ca să te
vezi în pod.

                                                              
*

   În sat la noi,  la horă, au venit  o dată bosăncenii,  cei mai
bătăuşi oameni din partea locului, şi au omorît cu cuţitele o fată şi
doi feciori.

   Altă dată au venit  poienarii,  mereştenii şi  racovenii şi  au
jucat flăcăii şi fetele noastre numai după hatîrul lor.

   Le  zicem  „corlopeţi“  şi  „corjani“.  Ei  ne  spun  nouă
„corduneni“.

   Se obişnuieşte ca la venirea lăturenilor, banda cu trîmbiţă şi
viori să le zică, în semn de bun venit şi prietenie, un marş.

   Pe vremea aceea banda cînta „Deşteaptă-te române. “
   Între regăţeni era vestit  unul Calistru.  Spărgător de hore,

bătăuş temut, într-o duminică a venit fără tovarăşi la horă la noi.
   Jocul  s-a  oprit,  fără  să-l  oprească  nimeni.  A trecut  un

murmur:
   – Calistru...
   Mic,  îndesat,  cu mintean nou, cu chimir înflorit.  Şi-a tras

cuşma pe ochi:
   – Hai noroc, flăcăi...
   Ai noştri sînt mai fricoşi. Se bat doar între ei.
   Andrei-trîmbiţaşul s-a ridicat cu trîmbiţa la gură şi a început

marşul. (Îl cunoştea bine pe Calistru. Cînta, cîteodată, cu banda lui
prin Moldova.)

   Calistru s-a dus de-a dreptul  la  bandă tăind cale printre
flăcăii strînşi grămadă. A făcut semn bandei să nu mai cînte.

   – Bădiţă Andrei, zi-mi o jale...
   Andrei, în picioare, cu trupca la cer, cînta cîntecul miresei

care s-a înecat la Nămoloasa, în Siret. Calistrat a strigat o dată: „Zi,
măi...“ şi a început şi el:

                               În Siret la Nămoloasa,
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                               Unde s-a-necat mireasa...

   Calfele  horei,  cu  grămada  flăcăilor  în  spate,  s-au dus la
bădiţa Andrei:

   – Opreşte... Cine-i mare aici?...
   Calistru cînta cu ochii în pămînt. Avea ochii mici, albaştri.
   Andrei a întrerupt cîntecul. Calistru s-a întors spre flăcăi:

avea în ochi lacrimi.
   – Mă feciori, am vrut şi eu o jale...
   Femeile vorbeau cu mîinile la gură:
   – Oare de ce plînge Calistru?
   – E trecut de beat, spunea una.
   – Are ceva pe suflet, spuneau altele.
   Calistru a spus flăcăilor:
   – Măi băieţi, am venit şi eu o dată la voi...
   Apoi:
  – Dacă nu-mi sînteţi prieteni, îmi sînteţi vrăjmaşi...
   Şi a scos de sub brîu, de la spate, un pistol:
   – Zi-i, bădiţă Andrei...
   Din grămada de fete a pus ochii pe una, pe soră-mea.
   – Frumoaso, vină-ncoa’...
   A prins-o de mijloc cu dreapta, iar în stînga ţinea pistolul.
   – Zi-i, bădiţă Andrei...
   Bădiţa Andrei a început un joc „în doi“, pe care l-a jucat pe

tăpşan numai Calistru cu soră-mea.
   Cînd s-a oprit banda, Calistru a strigat către flăcăii strînşi

grămadă:
   – Muierilor... Vi-i frică de un om? Hai...  Cine are curajul?

Mama voastră, nagîţi...
   Şi-a deschis chimirul şi l-a scuturat ţinîndu-1 ridicat într-o

mînă. Din chimir au curs zornăind bani de aur. I-a cules în pumn şi
i-a turnat în trîmbiţa lui bădiţa Andrei.

   – Na, bădiţă, şi mulţumesc de cîntec...
   Şi şi-a încins chimirul. Şi-a tras cuşma pe ochi şi a zis:
   – Cu bine, muierilor...
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   S-a dus întins la soră-mea şi a bătut-o pe umăr:
   – Bună fată! Am să te mai văd...
   După ce a ieşit pe poartă, feciorii noştri s-au luat după el.
   – Lasă-l dracului! a spus unul.
   Calistru a urcat poteca Oadeciului, printre mesteceni, spre

codru.
   Pe soră-mea n-au mai jucat-o flăcăii nici în duminica aceea,

nici în alte duminici. Spuneau:
   – S-o joace Calistru... Să vie Calistru s-o joace...
   Calistru n-a mai venit în sat la noi ziua.
   În sat la dînsul era un om aşezat. I se dădea cinstea cuvenită

celui mai stătut dintre flăcăi.
   Mai avea fraţi, dar nici unul nu semăna cu dînsul la chip şi la

iuţeala sîngelui.
   Babele îi spuneau:
   – Însoară-te, mă! Te ajung copiii din urmă...
   Umbla pe la hramuri, pînă departe sub munţii Neamţului.

Se ducea la hore peste şapte sate. Căuta pe cineva parcă...
   Se întorcea totdeauna în sat la dînsul, nemulţumit.
   Îl luase vremea pe dinainte. Flăcăii de seama lui erau acum

gospodari aşezaţi, cu plozi şi cu greutăţi.

*

   În podul şurii  la  noi,  prin  uşa mare  a oblonului dinspre
drum, după vreo cinci duminici, într-o noapte a urcat un bărbat.

   Era lună. Cîinii lătrau a senin şi singurătate.
   Foşnetul fînului m-a trezit. Umbla un om...
   Mama dormea pe prispă.
   Soră-mea, pe care a chitit-o într-o duminică vestitul de peste

hotar, a şoptit:
   – Calistru...
   Omul din umbră a răspuns:
   – Frumoaso, am venit la tine...
   Soră-mea s-a sculat în cămaşa albă.
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   – Dă-te jos, bădiţă! Te aud surorile...
   – Am venit cale de jumătate de noapte pentru tine. Proastă!

Vină-ncoa’...
   Mama a intrat în şură, a urcat scara. Auzise vorbă.
   – Hei, cine-i acolo?
   Soră-mea a răspuns:
   – A venit un om pe care nu l-am ştiut niciodată...
   – Să te dai jos, omule! i-a spus mama. Că de nu, strig să vie

vecinii...
   – Proastelor... a spus omul din umbră şi s-a coborît pe uşa

oblonului.
   Cînd a pus piciorul pe gard, au pîrîit vreascuri şi au lătrat

cîinii a om străin. Calistru a sărit de pe gard drept în picioare şi a
apucat-o la deal, pe drumul care duce în Mereşti.

   În Poiană s-a auzit cineva răcnind, apoi pîrîituri de garduri.
După  cîtăva  vreme,  după  ce  s-au  liniştit  cîinii  de  departe  şi  din
vecini, la noi la portiţă zgrepţăna o mînă.

   Calistru se tîra pe brînci, pînă la noi la portiţă.
   În pîrîu, acolo în uliţa întunecată, i-au ieşit  înainte flăcăii

satului şi l-au înjunghiat în spate şi în coaste.
   Mama a sculat surorile. L-au adus pe Calistru în casă şi l-au

culcat în lăicere, pe zestre.
   –  Dacă  nu  te  astîmperi...  îl  dojenea  mama;  dacă  nu  te

astîmperi...
   Calistru spunea:
   – Mătuşă, se face ziuă... Trebuie să mă duc! Mă prinde ziua

aici...
   Şi cînd încerca să se ridice, recădea pe pernă.
   –  Stai  pînă  mîine!  îi  spunea  mama.  Numai  pînă  mîine.

Duşman de-ai fi şi tăieturile tot ţi le-oi lega...
   Noi n-aveam nici cal, nici căruţă. Carul nostru era vechi şi

hodorogit.  Îl  făcuse tata tocmai pe vremea însurătoarei lui. Aveam
numai o vacă, şi cînd începea căratul cîmpului împrumutam încă una
de la un vecin. Oamenii cu o singură vită se întovărăşesc pe vremea
plugului şi a căratului.
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   Abia se luminau depărtările cînd mama a strigat o vecină.
   – Marioară, hăi! Dă-mi vaca s-aduc nişte lemne din pădure...
   L-au culcat  pe Calistru în  car  şi  au pus deasupra lui  fîn

proaspăt, atîta cît ar roade vitele la proţap, pînă ar încărca lemnele.
   Au înjugat apoi vitele şi s-au dus cu carul scîrţîind. Mama şi

soră-mea, plăcuta lui Calistru.
   Cînd era  soarele sus,  se  întorceau cu carul  cu lemne.  Pe

Calistru l-au dus pînă dincolo de pădure, în Mereşti, unde avea un
văr cu căruţă cu cai.

*

   După vreo două săptămîni, Calistru cu cei patru fraţi ai lui
au descălecat la noi la poartă.

   Eram în ogradă, mă jucam cu mîţa. O azvîrleam în sus, ea
cădea drept în picioare.

   – Mă ţucule, e acasă maică-ta?
   Am lăsat mîţa şi am alergat în grădină:
   – A venit Calistru! Mamă, a venit Calistru...

*

   – Mătuşă, mi-i dragă fata domniei tale...
   – Şi mie mi-i dragă şi dumneata o duci departe. I-ar trebui

un flăcău de pe la noi...
   – Mătuşă, mi-i dragă fata domniei tale. Am avere şi neamuri

bune. Dacă nu mi-o dai, ţi-o fur într-o noapte. Am holteit destul...
   – Încă nu ştie ţese, omule! Încă nu ştie mînui vătalele.
   – Eu nu ţi-o iau pentru mînuitul vătalelor. Mie mi-i dragă şi

am s-o ţin ca pe o duducă, vara la umbră şi iarna la căldură.

*

   După alte două săptămîni, soră-mea aştepta venirea mirelui,
îmbrăcată în şlaiere albe.
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   De la  noi  din  fundul  grădinii  se  văd dealurile  pînă sub
păduri.

   Alecu a venit de la stînă, şi în locul cămăşii ciobăneşti spălată
în zăr şi  în unt  a îmbrăcat iţari  şi  cămaşă albă de in. Pîndeam cu
Alecu, în fundul grădinii, dealurile care se pierd în păduri.

   La margine  s-au ivit  călăreţi.  În  urmă a ieşit  şir  lung de
căruţe. Coborau coastele spre sat.

   Pe  cai  mărunţi,  înveliţi  în  lăicere,  nuntaşii  s-au  oprit  în
poarta deschisă larg.

   Calistru, cu cuşmă neagră pe-o ureche, cu mintean nou, cu
chimir înflorit, îşi ogoia calul mărunt.

   – Stai, mînzule, că nu dau lupii în tine...
   Bădiţa Andrei cînta pe prispă cu trîmbiţa la cer jalea miresei

înecată în Siret la Nămoloasa, cu toată nunta după ea...

XV

   De cum se lua roua şi pînă se întorceau vitele seara de la
luncă  umblam  cu  Anton  pe  malul  pîrîului,  băgînd  prin  scorburi
mîinile pînă la umăr.

   Anton venea la noi prin fundul grădinii. Avea în ochi ceva
care mă înfricoşa:

   – Mă, hai la vrăbii...
   Noi îi spuneam în batjocură:
   – Pîr-poc...
   Şi fiindcă eram vrăbier, tata m-a luat strungar la stîna lui din

luncă. Strigam oilor:
   – Ales... ales, ales...
   Aşa le alegeam: cele sterpe rămîneau afară. Cele cu lapte

intrau în ocol.
   Strungăria mea a durat vreo două săptămîni. Într-o zi, pe

vremea mulsului  de  seară,  tata  s-a întors beat  de  la  tîrg.  Vînduse
brînza.

   Ploua şi venea noaptea.  Cu un ţol în  cap,  mînam oile  la
strungă:
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   – Bîrrr... haram!
   Nu ştiu de ce s-o fi mîniat tata pe mine. M-a întrebat:
   – Mă, cîte oi mai sînt în ocol?
   Eu le-am numărat tare: una, două, trei,  patru, cinci,  şase,

şapte...
   – Şapte mai sînt, tată.
   – Cîte?
   – Şapte...
   – Pui de golan... Îţi dau eu ţie şapte... Piei din ocol...
   Alecu mi-a făcut semn să nu fug.
   Cînd  e  vremea  ploioasă,  oile  nu  stau  la  muls.  Bat  din

picioare şi strănută...
   – Cîte oi mai sînt, mă? m-a întrebat iar tata.
   Am numărat tare, arătîndu-le cu băţul: una, două, trei, patru,

cinci...
   – Cinci mai sînt, tată...
   – Cîte?
   – Cinci...
   – Golanule, îţi dau eu ţie cinci...
   S-a sculat  de pe scăunaşul de muls,  a aruncat găleata cu

lapte şi a apucat o bîtă.
   – Icoana şi precista...
   Bîta a zvîrlit-o pe lîngă capul meu. Am sărit din ocol şi am

luat-o la fugă, devale, printre arini, spre sat.

*

   Tata cumpărase o iapă, despre care oamenii spuneau rîzînd
cînd trecea el cu căruţa:

   – Are spinarea ca ferăstrăul...
   Am alergat pînă la  dîmb, acolo unde drumul coboară  în

luncă. Înnoptase. Tata s-a suit călare, să mă ajungă. Printre arini, s-a
agăţat de crengi şi a căzut suduind. Nălucă sură, în galop spre sat, a
trecut pe lîngă mine iapa.

   Acasă am spus mamei:
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   – Nu mă mai duc la stînă! Oile? Mînca-le-ar lupul...

*

   Tata a luat strungar un băiat de peste apă. Era mic de statură
şi i se spunea printre ciobani:

   – Uite Michiduţă! Mă Michiduţă, bun e caşul? 
Strungarul  Michiduţă  avea  vreo  şaisprezece  ani.  Cîteodată,

ciobanii îl prindeau şi-i trăgeau bernevecii în jos:
   – Mă Michiduţă, ţi-au crescut tuleiele?
   De aceea, poate,  Michiduţă îşi  păştea totdeauna turma în

plopărie, pe malul apei.

XVI

   Popa avea şaisprezece vite. Uneia îi lipsea un corn, de aceea
îi ziceam Cioanca. Strechiind într-o vară, a căzut într-o rîpă şi şi-a
rupt un corn.

   Alteia îi ziceam Căpieta, pentru că lua copiii în coarne. Pe
Ilinca o cumpărase popa de la o femeie pe care o chema Ilinca. Vaca
asta rodea straiele şi traistele cu merinde.

   Alecu era argat la popa. Şi pentru că nu putea păzi singur
şaisprezece vite, mama mă trimitea şi pe mine:

   – Du-te că-ţi dă preoteasa colac...
   Păscătoarea e lîngă drumul cel mare care duce la tîrg. E largă

păscătoarea  şi  e  spre  asfinţit  mărginită  de  o  coastă  pe  care  vitele
popii,  pîntecoase,  nu  se  urcau  niciodată  să  pască.  De  aceea  iarba
creştea mare şi se usca.

    În iarba asta am găsit într-o zi un cuib cu trei puişori în puf.
Pasărea zbura pe deasupra mea: fio-tîc, fio-tîc...

   – Bădiţă Alecu, am găsit un cuib...
   Alecu cînta din trişcă. Vitele păşteau liniştite. Era spre seară

şi musca rea se rătăcise undeva peste porumbiştile verzi.
   – Cîte ouă are? m-a întrebat Alecu, întrerupîndu-şi cîntecul.
   – N-are ouă. Are pui, am răspuns.

43



   – Dacă-s mici, lasă-i acolo...
   Pasărea zbura pe deasupra mea: fio-tîc... fio-tîc... fio-tîc...
   Copiii se fălesc:
   – Mă, am un cuib...
   Unii sparg ouăle cu acul sau cu paiul, apoi le aruncă. Alţii

iau puii golaşi şi-i duc acasă la mîţă.
   Eu mă duceam în fiecare zi la cuib de trei, patru ori, să văd

ce-mi fac puişorii.  Pasărea, cu vierme în pliscul albastru, zbura pe
deasupra mea... fio-tîc... fio-tîc...

   Acasă îi spuneam lui Mandache:
   – Am un cuib cu trei pui golăşei. Ce-mi dai să-ţi aduc ţie

unul?
   Mandache era bolnav, nu ieşise niciodată în cîmp.
    – Îţi dau pălăria şi păpucaşii, dacă-mi aduci un pui...
   Mama îi cumpărase păpucaşi şi pălărie, ştiind că într-o bună

zi are să moară...
   Cei trei puişori au crescut mari. În locul pufului au înflorit

cotorii şi apoi penele. Spuneam lui Mandache:
   – Mîine îţi aduc un pui...
   Cînd mă duceam dimineaţa în cîmp, el îmi da de grijă:
   – Auzi? Să-mi aduci un pui...
   Mama îmi spunea în poartă:
   – Adă-i, mă, un pui...
                                             

*

   Au dat ploi mari care au ţinut cîteva zile. Popa şi-a desfundat
stogurile cu fîn. (Pe ploile mari vitele popii rodeau la iesle.)

   Apoi, într-un tîrziu, popa a strigat la poartă:
   – Lele,  unde-s flăcăii?  Am semne că mîine-i vreme bună.

Dimineaţa scoatem vitele la păscut...
   Bucuria mea: ce-or fi făcînd puişorii?
   Alecu m-a învăţat:
   – Du-te încet, să nu te simtă pasărea! Pune pălăria pe cuib...
   Mă  văd  şi  acum  prin  iarbă,  tîrîndu-mă  în  coate  şi-n
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genunchi, cu gîtul întins, cu răsuflarea tăiată...
   Deasupra mea a apărut pasărea... fio-tîc, fio-tîc, fio-tîc...
   Pe marginea cuibului, trei căpuşoare cu ciocuri galbene. Am

pus pălăria.
   – Na... V-am prins...
   Alecu cînta din trişcă. (Era răcoare şi musca rea nu apăruse

încă de după porumbiştile verzi.) Alecu şi-a întrerupt cîntecul:
   – Cîţi ai prins?
   – Pe toţi. Îi am sub pălărie...
   Pasărea se zbătea deasupra mea: fio-tîc, fio-tîc, fio-tîc, fio-

tîc...
   Cînd  am  băgat  mîna  sub  pălărie,  doi  puişori  au  fugit.

Fugeau cu aripioarele desfăcute, clătinînd firele de iarbă, la deal; au
intrat într-un lan de secară.

   Din ciocul puiului strîns în mînă a ieşit  un ţipăt mărunt:
crrrţ...

   I l-am arătat lui Alecu. El învăţa din trişcă o doină nouă.
   – Du-te dracului! Pui îmi trebuie mie?...
   Pasărea  m-a  urmărit,  zburîndu-mi  pe  deasupra  capului:

fio-tîc, fio-tîc, fio-tîc...
   „Îi voi face puiului o cuşcă în pămînt, m-am gîndit. Dacă-l

pun în sîn, îmi fuge pe mînecă...“
   Am scormonit cu degetele lîngă un muşuroi. Am smuls iarbă

moale şi am aşternut-o în cuib. Beţişoarele le-am împlîntat unul lîngă
altul. Deasupra am pus iarbă moale. Făcusem o colivie rotundă.

   După ce am pus puiul în închisoarea mică, l-am bătut pe
Alecu pe umăr :

   – Încaltea tu nu ştii unde-i puiul...
   – Mai bine i l-ai duce lui Mandache, că el nu poate căuta

pui... mi-a răspuns Alecu, punîndu-şi trişca la gură.
   Spre seară, la părăsirea cîmpului, m-am gîndit aşa: „Dacă

duc puiul acasă, trebuie să i-l dau lui Mandache. Mai bine-l las aici
pînă mîine. Dacă i-aş fi prins pe toţi...“

   În urma vitelor,  pe drumul  mare,  Alecu cînta  din trişcă,
pălindu-se cu degetele picioarelor de pietre.
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   Pe păscătoarea părăsită se auzea pasărea: fio-tîc...  fio-tîc...
fio-tîc...

*

   – Mandache, nu ţi-am adus pui. Au zburat toţi. Să-mi sară
ochii c-au zburat. Să ardă casa pe mine...

   Mandache s-a întors cu faţa la perete şi a început a plînge.
   Mama m-a suduit:
   – Obrazul lui moş-tu... De ce nu-i aduci pui?...

*

   A doua  zi,  în  cuibul  cu  iarbă  moale  am  găsit  pene  şi
ciolănaşe albe.

   Alecu mi-a spus:
   – L-au mîncat astă-noapte furnicile... Gîţul dracului... De ce

nu i l-ai adus lui Mandache? L-au mîncat de viu furnicile. Cum l-or fi
chinuit, Doamne!...

   Îmi lăsasem pălăria la cuib. Ilinca rodea ceva, cu botul în sus.
   – Fugi repede, că-ţi mănîncă pălăria...
   Seara m-am întors acasă cu capul gol.  Pe drum, în  urma

vitelor, Alecu mergea cu trişca sub brîu.
   La marginea satului mi-a hotărît:
   – Să nu mai vii cu mine... Auzi?...

XVII

   Copiii zgîrciţilor n-au prieteni. Taţii lor chiaburi le dau de
grijă:

   – Nu vă faceţi de lucru cu nimeni...
   Ei au în trăistuţe numai mămăligă rece şi ceapă.
   Copiii săracilor îşi amestecă vitele şi le păzesc îmreună. Ei au

în trăistuţe ouă fierte şi caş.
   Copiii zgîrciţilor îşi mînă vitele pe lîngă cîrduri, în fundul
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luncii, acolo unde creşte iarbă grasă, în umbra tufelor.
   – Mă! le spun părinţii. Să veniţi deseară cu vitele sătule...
   Copiii zgîrciţilor stau singuri pe malul apei.  Se ascund în

tufe cînd flămînzesc şi-şi molfăiesc mămăliga şi ceapa. Să nu-i vadă
nimeni. Să nu le ceară nimeni.

   E tare frumoasă viaţa în lumea satului nostru...  Duminica
s-aud din sat chiuituri de nunţi. Copiii îşi spun:

   – Hai de-a nunta...
   Copilele se gătesc cu flori, lîngă vaduri.
   Într-o duminică s-au pregătit de cununie două mirese, două

nunţi.
   – Mirii să fie de peste apă... şi-au propus copiii.
   Vitele rumegau la amiază, în apa pînă la pîntece, la staniştea

de sub mal.
   Cînd au ajuns nunţile la mijlocul apei, acolo unde începe

şuvoiul, băieţii au fugit înapoi.
   În şuvoi se vede umbra unui butuc negru.  Acolo-i  adînc

mare şi în toate verile se îneacă cîte un copil.
   Celor  două  mirese  prinse  de  mînă  le-au  tăiat  şuvoiul

picioarele.  (La nunţile noastre,  copiii  zgîrciţilor se uită chiorîş,  din
tufe, cu limbile scoase.)

   Copilele prinse de mînă au ţipat. Pe cea mai slabă a prins-o
de cămăşuică vîrtecuşul. Şi şi-a tras după ea şi prietena.

   Copiii au fugărit vitele din stanişte în tufării.
   În apă, cap la cap, au rămas rumegînd numai vacile celor

două copile...

*

   Cîteodată  vin  la  apele  rîului  oameni  să  se  roage  pentru
ploaie, poposind la toate fîntînile din cîmp.

   La rîu,  acolo unde-i  adîncul mai mare, se aruncă icoana.
Popa se întoarce pe jos, în sat. Gospodarii rămîn la rîu. Beau tutun şi
sfătuiesc:

   – De-ar da Dumnezeu ploaie...
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   Şi privesc departe cerul.
   În duminica aceea au aruncat icoana în vîrtecuşul cu butuc

negru. Popa, oprindu-se din rugăciune, a arătat cu mîna:
   – Oameni buni, parcă se vede ceva...
   Unul s-a scufundat şi a scos-o de sub butuc pe Ifghenia.
   Copiii  îşi  fugăriseră  cîrdul în fundacuri.  N-au întîmpinat

procesiunea ca-n alte duminici. Popa întrebase la marginea luncii:
   – Oare unde-s copiii?
   Din tufe au ieşit copiii zgîrciţilor:
   – S-au jucat de-a nunta. S-a mai înecat una...
   Oamenii s-au împrăştiat prin tufe, să-şi caute vitele şi copiii.

Pe mal a rămas numai popa,  lîngă Ifghenia,  care mai avea în  păr
cîteva flori de nuntă.

*

   Pe  cealaltă  copilă,  măicuţa  ei  a  strigat-o  pe  nume  toată
noaptea, alergînd pe maluri. Flăcăi cu căngi au căutat coturile pînă
s-a făcut întuneric. Şi pentru că nu era nici unul neam cu înecata, s-au
dus pe rînd spre sat, spunînd:

   – Mîine trebuie să ne sculăm de noapte! Avem de lucru...
   Apele au aruncat-o pe mal a doua zi spre seară, departe, la

vale. Măicuţa ei a dus-o acasă cu carul.
   –  Are  să  ploaie,  spuneau  oamenii  rezemaţi  în  sape,  pe

ogoare. Are să ploaie. Apele lui Dumnezeu şi-au luat vama...

*
                                                                                                            
   Cîteodată trec în luncă la noi caii moldovenilor, chemaţi de

nechezul  iepelor  noastre.  Copiii  îi  prind  cu  arcanul  şi-i  încalecă,
înconjurînd lunca în galop.

   Vin vărăticenii,  oameni iuţi şi răi, şi noi descălecăm şi ne
ascundem în tufe.

   La  amiază,  la  stanişte,  vin  pe  malul  celălalt  copii  de-ai
vărăticenilor. Zvîrlim cu pietre şi ne suduim:
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   – Corlopeţi... Corlopeţi...
   O fată de la noi a trecut odată apa. Era mare, cea mai mare

dintre noi. Cosea altiţe pe pînză de in, pe sub tufe, păzindu-şi vaca.
   În ziua aceea Floreana ei umbla după taur şi  a  trecut  la

cîrdul vărăticenilor.
   –  Fa,  vină  şi-ţi  ia  haramul!  a  strigat-o  de  pe  malul

vărăticenilor un flăcăiandru.
   La vadul acela apa era adîncă pînă la pîntece. Fata a trecut

apa. Cînd s-a întors, avea obrazul muşcat.
   – Ce ai la obraz, fa? am întrebat-o noi.
   Nu ne-a răspuns. S-a tot dus în tufe.
   Pe malul celălalt, flăcăiandrul a cîntat din trişcă pînă seara.

*

   Este sub malul vărăticenilor un ochi de apă. Se spune că în
fundul lui doarme un peşte mare cît l-ai duce într-un coş de car.

   Adesea vin pescari cu poclăiele şi le slobod în adîncul verde.
Le scot totdeauna goale.

   Într-o zi, unul a stupit suduind şi a zis:
   – Ia să văd ce-i în fundul ochiului...
   Pescarul acela avea pe trup păr negru. A intrat în apă pînă la

piept,  pînă  la  gît.  Apoi s-a scufundat  peste  cap.  Cei  de  pe mal  îl
vedeau zbătîndu-se în verdele adîncului.

   Deasupra ieşeau bulbuci mari şi se desluşea o bolborosire.
   – Se îneacă... au spus pescarii ceilalţi şi au sărit de l-au scos

pe mal.
   După ce s-a dezmeticit, a spus, stupind:
   – Să ştiţi că nu-i lucru curat.  Parcă m-a apucat cineva de

picioare şi m-a tras la fund...
   În ceasuri  de  linişte  mare,  în  împrejurimi,  apele ochiului

încep să se frămînte. Unul s-a tîrît pînă la mal în ceasul acela. Ce a
văzut, n-a vrut să spună nimănui. Spunea numai,    făcîndu-şi cruce:

   – De-aţi şti voi ce am văzut...
   Într-o  vară,  venind  apele  mari,  au  cuprins  ochiul...  La
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retragerea  apelor,  ochiul  a  rămas  sec.  Văcarii  suflecaţi  pînă  la
genunchi au scos din mîl un cap de mort.

XVIII

   Mi-a fost totdeauna ciudă pe negustorii de miei. Spuneam
tatălui meu:

   – De ce vinzi mieii?
   El mă suduia:
   – Golane, îţi trebuie opinci. Cu ce să ţi le cumpăr? Venţel,

negustorul cu pîntece mare, bătea la noi în poartă:
   – Bade Ioane...
   Dacă se întîmpla ca tata să doarmă, eu mă duceam să-i spun:
   – Nu-i acasă tata...
   Negustorul pleca la vale, să bată la alte porţi.
   – Spune-i tatii că vin mîine...
   În ocol zbierau mieii. Mamele lor erau date la stînă.
   Tata se trezea şi mă întreba:
   – N-a fost la noi negustorul?
   – Nu. N-a fost...
   A doua zi, tata nu se ducea în ţarină. Spunea:
   – Trebuie să stau acasă. Poate vine negustorul.
   Şi-şi găsea de lucru pe lîngă casă. Cioplea butuci. Da grăunţe

găinilor şi vorbea cu cocoşul care-i ciugulea din palmă:
   – Golanul tatii, golan...
   Mieilor  le  arunca în  ocol  otavă proaspătă.  Îi  prindea şi-i

cîntărea în mîini:
   – Lupuşorilor... Sînteţi grei! De-ar veni capătul vostru...
   Capătul mieilor era Venţel negustorul.
   În  ziua  aceea,  speriam uliul  în  fundul  grădinii.  Strigam:

„Haaa-ihaaa...“
   Uliul  coborîse,  glonţ,  într-o  ogradă.  Femeile  strigau prin

grădini: „Haaa-ihaaa...“
   Cînd m-am întors, negustorul venise. Lîngă ocol se tîrguia cu

tata:
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   – Bade, ceri prea mult...
   – Mult, pe dracu... Mi-s golanii desculţi...
   Şi s-a întors spre mine:
   – Ai spus că n-a fost negustorul...
   Cu degetul în nas, aşteptam să mă bată. Mi-a spus:
   – Intră în ocol şi prinde mieii...
   Negustorul mi-a pus mîna fierbinte pe gît:
   – Frumos băiat ai, bade Ioane...
   – Sărăcie! a spus tata. Apoi, încruntîndu-se, mi-a spus iar:

Treci şi prinde mieii...
   Nu se speriau de mine mieii.  Zburdaserăm împreună pe

tăpşanuri. Întîi i l-am dat tatii peste gard pe cel ţintat cu alb.
   Aveam în primăvara aceea trei miei.
   Negustorul  avea în sat  la noi,  devale,  cărnărie.  Cumpăra

numai carnea. Pielea o lăsa gospodarului. Aşa se şi făceau tocmelile.
   S-au înţeles. Tata a pus banii în pungă. Mielul cel negru şi cel

ţintat se zbăteau la picioarele negustorului, legaţi de picioare.
   – Pe ist brumăriu nu-l vînd. Îl ţin de sămînţă, a spus tata. E

berbecuţ...
   Am înţeles că are să-i jupuiască în grădină la noi şi am vrut

să fug de acasă. Eram la poartă, cînd m-a strigat tata:
   – Adă cuţitul cel mare...
   Am văzut întîi cum negustorul apăsa genunchiul pe pieptul

mielului. Am ţipat şi am vrut să fug. Tata m-a strigat iar:
   – Te ucid... Stai acasă...
   Sub genunchiul  tatii  se  zbatea  mielul  celălalt.  Brumăriul

zbiera în ocol. Ceilalţi doi au răspuns zbierînd. Numai de cîteva ori,
pentru că pe urmă a ţîşnit sîngele. Tata a suduit, zvîrlind cuţitul:

   – M-a împroşcat în obraz... Mi-am pătat cămaşa cu sînge...
   L-au agăţat cu picioarele de dinainte în pruni. Negustorul

s-a spălat pe mîini. Eu i-am turnat apă cu ulcica de lut, lîngă prispă.
   S-a dus apoi şi s-a întors cu brişca.
   Închizînd portiţa, a spus:
   – Noroc, bade Ioane. Dă, Doamne, şi la anul...
   În brişcă, pe un sac, sticleau ochii bulbucaţi ai mieilor. Tata a
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pus pielea cea neagră şi cea ţintată cu alb pe o prăjină, după ce le-a
presărat cu sare.

   – Păzeşte-le, mi-a spus; să nu le tragă vreun cîine.
   Şi a ieşit pe poartă cu coasa. Pînă în seară mai era vreme.
   În ocol zbiera brumăriul.

XIX

   Moldova are drumuri zgrunţuroase, care îţi sîngeră tălpile
picioarelor după cîteva ceasuri de mers.

   Ţarinele  Moldovei  sînt  vinete,  fîntînile  împotmolite,
drumeţii întunecaţi.

   În zori de ziuă, pe deal la conac, boi şi oameni se pregăteau
de arat.

   O căţea cu ţîţe mari a coborît înaintea mea lătrînd, pînă la
jumătatea dealului. A strigat-o unul care îşi înjugase boii:

   – Na, puiţă, na...
   Pe deal, m-a întrebat omul care înjugase:
   – Ce cauţi pe-aici, mă ţîcule? Te cunoşti că eşti din Cordun.
   – Vreau să mă tocmesc la pluguri! Ştiu mîna vitele.
   Boierul  cu  părul  zbîrlit  privea  din  pragul  conacului

orînduirea plugurilor.
   – Ce-i cu băiatul?
   – Vreau să mă tocmesc la pluguri, coane! Sînt din Cordun.
   Cu cuşma în mînă, am spus boierului că m-a fugărit tata de

acasă. Şi n-am unde mă duce.
   – Bine! Du-te cu plugurile! a spus boierul.
   Mă usturau picioarele. Strîmbam gura la fiecare pas.
   – Ce-i, mă ţîcă? mă întreba plugarul, pe lîngă boi.
   – Mă dor tălpile, moşule! Mă ustură al dracului...
   Moşul ţinea plugul de coarne. Eu îndemnam cu harapnicul:
   – Hăis... hăis la brazdă...
   Cînd ne întorceam cu brazda a doua, a apărut pe deal la

conac soarele roşu.
   – Uite soarele... mi l-a arătat plugarul, adăugind: îndată vine
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mîncarea...
   Cordunul meu împădurit s-a văzut din negură. Moşul îmi

urmărea privirea:
   – Eşti dintr-acolo...
   Soarele s-a ridicat de două prăjini, şi carul cu mîncare a venit

scîrţîind. Plugarul meu a dezjugat boii.
   – Mînă-i mai încolo, pe bahnă, s-apuce puţin... 
Înfulecînd din pîinea neagră, cleioasă ca glodul, mi-a venit în

gînd fuga.
   Apa din bahnă am trecut-o cufundat pînă la gură. Pe mirişti

zburau înainte-mi păsări fumurii speriate.
   Spre seară îmi spălam picioarele la noi la rîu. Lut amestecat

cu sînge.
   Moldova are drumuri zgrunţuroase care îţi sîngeră tălpile

picioarelor.
   Noaptea am strigat la poartă, cu glas de femeie străină. În

prag, glasul mamei:
   – Care-i acolo?...
Cîinele mîrîia.
   – Hei, care-i acolo? a întrebat iar mama.
   Prin gard am văzut-o, umbră înaltă, spre poartă. Am spus

încet, să nu m-audă cîinele:
   – Mamă...
   Cu ea de mînă, am păşit pragul. Tata plecase cu trei tovarăşi

la coasă.
   – Vine de-abia după patru săptămîni,  îmi spunea mama,

umplîndu-mi pentru a treia oară strachina.

XX

   Oamenilor noştri, cînd vorbesc despre pămînt, li se aprind
ochii, strîng în pumni ceva nevăzut.

   – Pămînt... Dac-aş avea mai mult pămînt...
   Altul spune:
   – Am dat copiilor pămînt, şi nu-s mulţumiţi...
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   Celălalt îi răspunde:
   – Trimite-i în ţintirim, că acolo este pămînt pentru toţi...
   Deseori, pentru pămînt se sfădesc şi se bat satele învecinate.

Odată  au  venit  de  peste  apă  oamenii  din  Hancea.  Au  fugărit  în
porumbişti vitele noastre în cîrd şi au cuprins lunca, mînînd dincoace
cîrdul lor.

   În luncă la noi creşte printre arini iarbă moale şi bună.
   Ai noştri au venit jumătate de sat şi s-a început bătălia cu

sapele.
   – E-al nostru pămîntul! strigau cei din Hancea.
   – Na-vă pămînt! răcneau ai noştri, tăindu-i.
   Apa îşi  schimbase cursul,  lunca Hăncenilor  rămînînd de

partea noastră.
   Femeile ţipau, chemîndu-şi bărbaţii:
   – Costane, au să te ucidă...
   – Vasile, asta îţi trebuie ţie?
   Alta striga, îndemnîndu-şi bărbatul:
   – Taie-i bine pe corduneni... Mînca-i-ar spînzurătorile...
   La urmă, hăncenii au lăsat sapele şi s-au zvîrlit în rîu.
   Vitele de la noi sînt florene şi bune de lapte. Ale regăţenilor

sînt vinete, cu coarnele mari, şi li se văd coastele.
   Vitele noastre scoase din porumbişti au năvălit boncăluind

în cîrd asupra vitelor de dincolo.
   Acelea sînt slăbănoage. Oamenii le ţin vara în soare, toamna

în ploi şi iarna în viscole, legate în pari dinaintea uşii. Ale noastre au
grajduri, pe la noi sînt fîneţe mănoase, lucernă şi trifoi.

   Cîrdul  hăncenilor  a  trecut  apa  în  fugă.  Oamenii  noştri,
suduind,  le  trînteau cu  ciomegele.  O juncă  de-a  noastră  a  luat  în
coarne un viţeluş de-al lor care mugea căutîndu-şi mama. Junca i-a
împlîntat un corn sub pîntece. Viţeluşul a gemut şi a rămas trîntit pe
malul apei, la noi.

   Era spre seară şi ai noştri şi-au pornit cîrdul spre sat. Cîrdul
de dincolo urcase de mult dealul.
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*

   Dacă  mergi  pe  cărare  prin  porumbişti,  auzi  deodată  un
foşnet.  Te  opreşti  şi  asculţi.  Cineva  roade  ştiuleţii.  Zăreşti  printre
tulpinele  galbene o  namilă.  Strîngi  bîta  în  mînă:  un bursuc.  Cînd
strigi,  îşi  face  cărare  foşnitoare  de-a  latul  ogoarelor.  Dacă  intri  în
porumbişti, găseşti ştiuleţii cu pănuşile desfăcute.

   Oamenii săraci îşi au ogoarele ba în locuri nisipoase, pe care
le răscolesc degeaba, ba sub păduri, unde vin bursucii în cîrduri. Cei
cu ogoarele în nisipuri nu şi le mai ară. Cei cu ogoarele sub păduri se
scoală de lîngă muieri în puterea nopţii, îşi pun furca cea de fier sub
suman şi urcă spre păduri. Unii se plimbă pe haturi cu furca în mînă
pînă la ziuă. Alţii, care au ogoare învecinate, se întovărăşesc cîte trei-
patru şi aprind focuri mari. Din cînd în cînd strigă: „huooo...“ spre
păduri.

   Din sat se văd focurile. Copiii, noaptea, ies afară. Cînd intră
în casă spun:

   – Mamă, ard focuri pe deal...
   – Nu-i nimic, li se răspunde. Sînt focurile bursucului.
   Ferească Dumnezeu să te prindă omul care pîndeşte noaptea

pe haturi că-i rupi din ogor o buruiană, o frunză...
   Îţi împlîntă furca în inimă, şi, după ce te-a omorît, te stupeşte

pe obraji. Se duce apoi, de bunăvoie, la judecată.
   Unul  a  urmărit  bursucul  prin  rîpi,  pe  dealuri,  pînă  la

vizuină. Cînd să intre în adînc, i-a înfipt furca în şale, ţintuindu-1 de
pămînt. După ce i-a pierit suflarea, l-a luat în spate şi s-a coborît pînă
acasă.

*

   Se întîmplă ca tatăl să tragă de moarte, şi-i vin feciorii în
puterea nopţii:

   – Dă-ne pămînt!
   Omul îşi lasă pămîntul femeii, ca să aibă cu ce trăi pînă la
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moarte.
   Se canoneşte să-şi dea sufletul, şi feciorii îl apucă de piept:
   – Ne dai pămînt?
   Mama lor geme îngenuncheată la picioarele patului. Omul

moare cu lacrimi la colţul ochilor. Feciorii scrîşnesc:
   – Am rămas păgubaşi...
   Mama cearcă să-i domolească:
   – Lăsaţi, pentru Dumnezeu, pînă ce-1 scoatem din casă...
   Omul doarme între lumînări, şi feciorii strigă către mama

lor:
   – Să ne dai nouă pămîntul! Auzi?...
   În  urma sicriului  mama boceşte  amarnic.  Feciorii  păşesc

încruntaţi, alături.
   La  coborîrea  din  deal  de  la  ţintirim,  acasă,  începe

deznodămîntul. Fiecare pune mîna pe ce apucă: straie, plug, coasă,
greblă, vite — şi ies cu ele pe poartă suduind:

   – Măcar cu atîta să ne alegem...
   Mama rămîne în prag, bocind.

*

   În  pădure,  odată,  tatăl  tăia  lemne  cu  cei  doi  feciori.  La
amiază fumase o pipă şi se odihnea cu faţa în sus.

   Feciorii, însuraţi, erau nemulţumiţi de pămîntul căpătat.
   Unul s-a oprit din lucru şi a şoptit la urechea celuilalt:
   – Uite cum doarme tata! Parc-ar fi murit...
   Tăiau cu ferăstrăul un gorun. Tatăl, cînd s-a întins la odihnă,

le-a spus:
   –  Să  nu cadă  gorunul  pe  mine!  Să  mă treziţi  cînd  va fi

aproape...
   Feciorii, cu ochii în pămînt, trăgeau la ferăstrău: zîng, zîng,

zîng, zîng...
   La  vîrf,  crengile  gorunului  au  început  să  se  clatine,

presimţind prăbuşirea. Feciorii, cu ochii în pămînt, trăgeau înainte la
ferăstrău: zîng, zîng, zîng, zîng...
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   După prăbuşire au chiuit. Pădurarul le-a răspuns prelung
din bucium.

   Cînd acesta a apărut printre copaci, feciorii au strigat:
   – Vino repede! A căzut gorunul peste tata...

*

   Trăieşte în sat la noi un chiabur care niciodată n-a spus o
vorbă bună cuiva. Îl întrebi:

   – Ce mai faci?
El îţi răspunde răstit:
   – Treaba mea! Vezi-ţi de drum...
   Sau:
   – N-ai văzut o juncă fugind încolo?
   El ţi-o taie scurt:
   – Mănînce-o cîinii! De ce nu ţi-o păzeşti?
   În anii de sărăcie oamenii se usucă. Chiaburul are în podul

casei coşuri cu făină, cît ar da la jumătate de sat. Femeile strigă la
poartă:

   – Bădică, împrumută-mi! Îţi vin la lucru. Îţi dau îndoit...
   El răspunde:
   – Am, dar nu dau...
   Vitele lui sînt cele mai lăptoase. Are în ogradă fîntînă cu apă

rece. Seacă pe arşiţă fîntînile de pe coaste,  şi  oamenii cu carele cu
butoaie coboară să ia  apă de la fîntînile  din vale.  Chiaburul leagă
poarta cu lanţuri. Pune obloane pe fîntînă.

   Oamenii spun:
   – Îl are pe dracul! L-a clocit la subsuoară...
   Într-o vară demult, pe la miezul nopţii, au bătut peste sat

clopotele.
   – Arde...
   La focuri, satul întreg sare din aşternut, ia căldările şi aleargă

strigînd: „Foc... foc...“
   Sînt pline drumurile de oameni descinşi, în cămăşi albe, cu

capul gol.

57



   – Unde arde? se întreabă la garduri vecinele speriate.
   Atunci ardea gospodăria chiaburului. Satul întreg s-a strîns

la poarta lui. Nimeni n-a spus: „Doamne fereşte...“ Nimeni n-a sărit
să stingă para focului.

   Chiaburul, cu mîinile cruciş, se uita cum îi arde avutul.
   În vara următoare, în noaptea aceleiaşi zile, i s-a mistuit şi

noua gospodărie.  Şi  de atunci,  în  toate  verile,  o  mînă nevăzută  îi
pune foc în puterea nopţii.

   Chiaburul are, totuşi, vitele cele mai lăptoase, coşurile pline
cu făină.

   Vorba lui e tot răstită.
   – Ce mai faci, bade?
   – Ce-ţi pasă? Păzeşte-ţi drumul...
   Îşi închide noaptea uşile cu drugi de fier pe dinăuntru.

XXI

   Se spune că dacă treci în puterea întunericului pe la balta
Morarului,  îţi  iese  înainte  calul  negru.  Ţi  se  aşază  de-a  latul
drumului, sforăind.

   Aici,  cîndva,  a  fost  omorît  un  morar,  în  chimirul  căruia
ucigaşul a găsit numai cinci fifirigi.

   Lîngă drum, malurile bălţii sînt umbrite de sălcii. Noaptea,
între  crengile  lor  pînă pe  apă,  e  întuneric  mare.  La răsăritul  lunii
întîrziaţii văd în întunecimea aceea cum se aprind focuri.

   Se  spune  despre  un  haiduc  de  departe  că  ar  fi  călătorit
demult pe aici, pe o noapte cu negură. Mîini rele l-au smucit de pe
cal,  l-au jefuit  de  aurării  şi  l-au înecat  în  baltă.  Calul  lui  negru  a
nechezat prin ţarini şi i s-a pierdut urma.

   Numai  că  şi  astăzi,  dacă  treci  pe  acolo  în  puterea
întunericului, calul negru despică apele şi îţi iese înainte.

   Unii spun că se iveşte la drum cînd trec întîrziaţii, aşteptînd
ca odată şi odată să treacă pe-acolo mîinile rele care i-au prăpădit
stăpînul.  Le-ar  înfige  dinţii  în  pîntece  şi  i-ar  zvîrli  în  baltă  peste
ciolanele haiducului...
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   Oamenilor buni calul negru nu le face nimica. Dacă te ştii cu
sufletul curat, poţi trece pe lîngă dînsul încotro ţi-i drumul.

   E frig mare în fundul apelor, dar calul negru nu se poate
bucura de  căldura soarelui.  Nu se poate ivi  ziua sub maluri  să-şi
încălzească spinarea. Cei care iau apă din izvorul de sub mal, ziua la
secerat, spun că aud în baltă nechezatul calului negru.

   L-ar putea mîntui de viaţa fără sfîrşit  o fată mare care ar
intra goală, despletită, în val, cînd se aprind în adînc focurile lunii.

   Dar cîte dintre fetele satului au curajul să meargă noaptea să
mîngîie calul haiducului?...

   Mamele îşi sperie plozii:
   – Te zvîrl calului negru, dacă nu-ţi ţii botul...
   Adevărul este că nici unui copil calul negru nu-i face rău.

Pentru că în întunecate vremuri a crescut împreună cu un copil care
mai tîrziu, încălecîndu-1, a luat drumul haiduciei.

   ...Eu am omorît cîini. Am gîtuit pui de vrabie. Am zdrobit
sub picioare convoiuri de furnici care îşi cărau sacii albi de-a latul
drumurilor. Am prins cu mîinile pui de şarpe şi m-am înveselit de
şuierul lor mărunt cînd îi pişcau furnicile, cînd îi puneam pe jeratic.
Eu am tras cu pumnul peste gură viţeluşilor, am împlîntat cuţitul în
pîntecele vacilor grele care nu grăbeau dealul.

   Cum să nu-mi iasă mie înainte calul negru?
   Aşa mă gîndeam, grăbindu-mă spre stîna din luncă. Între

sălcii se aprindeau focurile. Era ceasul cînd calul negru despică apele.
   La stînga se aflau cele trei fîntîni părăsite, în fundul cărora

latră căţeii pămîntului. La dreapta, stufăria cu apă adîncă, peste cap.
Satul, în urmă, departe...

   „Am să fug. Pînă la stînă e puţin...“
   În  dreptul  bălţii  mi-a  pierit  răsufletul.  Mi  s-au  înmuiat

picioarele, mîinile.
   Calul negru, de-a latul drumului. Scormonea ţerna cu copita.
   ...Alergam pe malul bălţii, cu părul măciucă. M-am uitat în

urmă: sălciile se vedeau parc-ar fi fost de pîclă. În stuhărie, din mal în
mal, un drum cît ai merge cu barca. (Tăiaseră calicii stuf.)

   „Tot atîta...“ m-am gîndit.  Apa era întîi  pînă la genunchi,
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apoi pînă la brîu, pînă la gură. M-am scufundat peste cap, şi mi-a
rămas pălăria deasupra.

   Spre stînă, foşnea în urmă porumbiştea. Calul negru alerga
după mine.

   La tîrlă tata răscolea jarul. Îmi curgea apa din cămaşă.
   – Ce-i, mă?...
   – Tată, mi-a ieşit înainte calul negru...
   – Eşti mare şi prost! mi-a răspuns tata, stupind în foc.

XXII

   Tata îmi spunea:
   –  Tu  nu  eşti  bun  de  nimic!  Strici  degeaba  mîncarea  şi

încălţările.
   Peste zi păşteam oile, şi noaptea veneau lupii la stînă. Peste

zi păşteam vitele, şi noaptea se îmbolnăveau.
   Dacă seceram,  îmi  tăiam degetele  cu  secera.  Dacă  tăiam

lemne la trunchi, îmi săreau aşchii în frunte.
   Ai mei s-au sfătuit:
– Să-l dăm de-acasă, şi aşa nu-i bun de nimic...
   Tata s-a gîndit:
   – La argăţie...
   Mama a sărit:
   – Eu l-am crescut...

– Atunci,  la fierărie,  a spus tata, strigîndu-mă de pe afară.
Mă, îţi place fierăria? Ai să potcoveşti cai...

   Eu am răspuns, ca totdeauna:
   – Nu. Mie nu-mi place nimic...
   – Atunci să-mi piei din ograda mea. Fă-te tîlhar! Hoţ de cai.
   Era în ajunul Sînzienelor, şi  mama era dusă la tîrg de cu

seară.
   În tîrg la noi, de ziua Sînzienelor se scoate racla sfîntului Ion.

Vin oamenii de departe, cale de două săptămîni cu căruţele. Vin alţii
tocmai din ţara sfîntului, de dincolo de Marea Neagră.

   Femeile pornesc de cu seară şi ajung la mănăstire cînd bate
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clopotul cel mare la miezul nopţii.
   Rămăsesem acasă numai eu cu tata. M-a strigat de pe afară:
   – Mîine te duci la potcovar...
   – Nu. Eu nu mă duc la potcovar...
   – Nu? Atunci piei din ochii mei...
   Şi s-a aşezat singur la masă.
   Ziua te poţi ascunde în ţarină, poţi dormi pe haturi.  Dar

noaptea încotro să te duci?
   M-am furişat pe sub garduri, pînă la miezul nopţii. Cînd a

bătut cocoşul nostru din aripi, am sărit gardul în ogradă.
   Îl auzisem pe tata cum încuie portiţa.
   Cîinii crescuţi de mine lătrau la străini şi la tata. Cei crescuţi

de  tata  lătrau  la  străini  şi  la  mine.  Nu-mi erau dragi,  pentru că-i
crescuse tata. Îi băteam în legătoare cînd rămîneam singur acasă. Pe
cei crescuţi de mine îi bătea tata, fugărindu-i peste garduri.

   Cîinele s-a smucit în lanţ, mîrîind a străin.
   M-am apropiat cu mîinile întinse:
   – Taci... Nu mă cunoşti? Eu sînt...
   Cîinele lătra smucindu-se. Mi-am băgat în sîn mîna sfîşiată

de colţii lui.
   Tata a ieşit în prag:
  – Piei... Cine-i acolo?
   Cîinele lătra, smucindu-se spre gard.
                                                                                                

*

   A venit întins la mine.
   – Tu eşti? Îţi place potcovăria?
   I-am răspuns ca totdeauna:
   – Nu. Mie nu-mi place nimic...
   – Atunci piei din ograda mea...
   A descuiat portiţa şi a încuiat-o în urmă-mi.
   Întîi m-am gîndit să dau foc la casă. (În grădină mai licărea

jar: făcuse mama leşie peste zi.)
   Mi-am adus aminte de mama: ar rămîne pe drumuri...
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   M-am pălit de-o piatră, în mijlocul uliţei. Trîntit în colb, cu
piciorul la gură, îmi sugeam sîngele. Mă ustura degetul.

   Sculîndu-mă,  am  ridicat  piatra  şi  am  zvîrlit-o  la  noi  în
fereastra dinspre drum.

   În noaptea aceea am apucat drumul tîrgului.
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Partea a doua
MOARTEA TATĂLUI MEU

I

   
   După ani şi ani, m-am întors iar în sat la noi. Mi-am coborît

sumanul din podul casei şi opincile din podul coteţului. Mi-am şters
sapa de rugină şi am pornit cu tata la cîmp. În ziua aceea peste ţarini
alerga vîntul rece. Veneau grăbite negurile lui octombrie.

   Ploua cu omăt, şi tata rezemat în sapă gemea:
   – Ne apucă iarna...
   Îşi  sufla  în  mîini,  încreţindu-şi  obrazul,  îşi  smulgea

picioarele din hleiul ogorului şi săpa mai departe cuiburile de cartofi.
   Eu şedeam pe vine şi  strîngeam în coşarcă,  în  urma lui,

cartofii reci. Îmi încălzeam din cînd în cînd degetele în gură sau la
subsuori.

   Sub car, învelită în ştergarul de cîlţi, mama ne lăsase pîinea
de orz cu usturoi.

   Au cuprins-o pe biata mama durerile de şale, şi cu pumnii la
spate, sub brîu, s-a dus în grabă mare spre sat, cu capul în pămînt. În
ţarina goală, în drum spre casă, mama părea o vietate de basm.

   Frigul ud ne trecea prin bulendre. Dinspre sat venea dangăt
de clopot, rupt de vînt. Ziua aceea tulbure se scurgea ca o leşie peste
cîmpul pustiu.

   Vacile noastre rodeau haturile pe aproape. Din cînd în cînd
întorceau boturile spre noi şi mugeau.

   Tata îmi da de grijă:
   – Vezi, mă, să n-apuce vreun cartof...
   După ce umpleam coşarca îl chemam:
   – Vină, că-i coşarca plină...
   Tata lăsa sapa înfiptă în hlei, şi amîndoi răsturnam cartofii în
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coşul carului.
   Cunoştea tata multe semne de-ale văzduhului. Prin negură,

ochiul lui ciobănesc a bănuit amiaza. M-a chemat:
   – Haidem, mă, să mîncăm...
   A desfăcut în dosul carului ştergarul, a rupt în patru pîinea

de orz, a dezlegat sarea şi şi-a făcut cruce spre neguri. Apoi a început
să molfăie pîinea cu usturoi, în genunchi, cu sumanul în cap. După
ce a sfîrşit pîinea, a adunat de pe ştergar firimiturile şi cu palma căuş
şi le-a aruncat în gură. S-a ridicat, şi-a făcut iarăşi cruce, şoptind în
mustaţă:

  – Mulţumim, Doamne...
   Eu nu-mi făceam cruce.  Tata se mînia  pentru asta şi  mă

ghiontea:
   – Căpcînule... Mai rău ca vitele...
   Îmi dîrdîiau dinţii de frig. Îmi venea să-mi duc picioarele la

gură, sau să mi le bag în sîn.
   Tata se uita peste păduri. Nouri mari se îngrămădeau peste

măguri.
   O vacă, cu botul la cer, rodea un cartof găsit pe ogor.
   Tata şi-a aruncat sumanul şi a fugit la dînsa.
   – Se-neacă, haramul... Vină repede-ncoace...
   A pus funia în coarnele vacii şi a legat-o de car. Şi-a suflecat

mîna pînă la umăr şi i-a băgat-o în gură. Vaca se smucea gemînd.
   – Ţine-o de coarne! răcnea tata. S-a înecat...
   Cartoful, prea mare, i se oprise în gît. După multe gemete şi

smucituri, vaca noastră a căzut cu ochii înroşiţi, cu bale lungi la gură.
Tata îşi izbea cu pumnii în frunte, şi-a zvîrlit cuşma sub car şi suduia
de cer şi Preacurată. Apoi a răcnit:

   – Ce mă fac, Dumnezeule?
   A luat  un resteu de la  jug şi  l-a  băgat  în  gura  vitei,  să-i

împingă cartoful pe gît. Cealaltă vacă se apropiase de car şi se uita la
noi cu urechile speriate.

   – Gata! S-a sfîrşit, a gemut tata.
   S-a chinuit pînă s-au arătat semnele întunericului.
   După aceea mi-a spus:
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   – Deşartă carul...
   Vaca prăvălită pe o parte, cu un corn înfipt în pămînt, cu un

ochi mare, înroşit, la cer, zbătea din picioare, rar, şi-i tremura trupul
din ce în ce mai încet.

   Am deşertat carul. Tata sta îngenuncheat lîngă vacă. Apoi
şi-a scos mîna plină de bale din gura ei şi a strigat:

   – Dă-mi cuţitul...
   Cuţitul meu era scurt şi tăia ca briciul. Tata l-a apucat între

degete, şi-a cercetat cumpăna mîinii şi a izbit drept în pieptul vacii. A
ţîşnit o şuviţă de sînge drept în obrazul tatii...

   Apoi m-a trimis acasă, să dau ştire. Alergam peste mirişti şi
înaintea mea alergau umbre vinete: venea noaptea din toate hotarele
lumii...

   Mama gemea în aşternut, pe prispă. La vestea mea, a sărit în
picioare. Îşi smulgea părul, fugind spre poartă şi blestema:

   – Vai de omul sărac...
   A fugit peste ogoarele întunecate, pînă la ogorul nostru. Tata

plîngea cu fruntea rezemată de pîntecele mare al vitei moarte. Mamei
îi curgea sînge din tălpile picioarelor. Pe mine m-au trimis iar în sat,
să chem în ajutor oamenii şi să împrumut o vacă de la vecini.

   Oamenii au scuturat din umeri:
   – Plouă şi-i noapte. Cum să merg în cîmp pe vremea asta?
   Şi nimeni n-a vrut să-mi împrumute o vită.
   – Căci, spuneau vecinii, cum să-ţi dau vita? E noapte şi poate

călca în vreo groapă. Să facă tat-tu ce ştie...
   Apoi iarăşi pe drumul cîmpului fugeam ca o sălbăticiune

speriată de întuneric.

*

   Rîul venea mare, vîntul zbuciuma arinii din luncă. Tata m-a
trimis  să  strig  la  rîu,  să  mă audă  Alecu  de  la  stîna  de  pe  malul
celălalt.  Acolo  se  vedeau  la  sclipetul  jarului  umbre  de  cîini  şi
picioarele unui om plimbîndu-se în jurul focului.

   Cu mîna la gură am strigat:

65



   – Măăă, Alecu, măăă...
   Strigătul meu a fost sfîşiat de larmele vîntului. Într-un tîrziu,

pe malul celălalt un cîine a urlat prelung. Apoi glasul lui Alecu s-a
auzit rupt de vînt:

   – Cine mă cheamă?
   Şi iarăşi alergau numai vînturile. La stînă zarea de foc s-a

stins.  La  spatele  meu  alergau  tufăriile  negre.  Pe  malul  celălalt  a
zbucnit foc de puşcă într-o pată verde.

   – Cine mă strigă acolo? a întrebat iar glasul lui Alecu.
   Buciumul unei stîni a început să auie prelung.
   – Alecule, treci de partea astalaltă... am strigat eu.
   Mi-a cunoscut glasul, şi a trecut rîul. M-a suduit întîi şi m-a

întrebat:
   – De ce m-ai strigat?
   I-am istorisit nenorocirea de pe ogorul nostru şi m-a apucat

de mînă:
   – Haidem repede acolo...
   Păşeam în urma lui şi-i prindeam din vînt frînturile glasului:
   –  Credeam  că  mă  strigă  necuratul.  Cînd  e  vînt  mare...

Totdeauna... Ducă-se pe pustii...
   Mergînd aşa, Alecu s-a prăpădit printre tufe... Totuşi vedeam

înaintea mea o umbră.
   Deodată a izbucnit în întunecimi o limbă de foc. Am luat-o

într-acolo.  Ai  noştri  tăceau,  îngenuncheaţi,  cu  mîinile  întinse  spre
para focului. Vaca moartă părea o dihanie vînătă. Mama sta chircită
pe proţapul carului.

   Cînd m-am arătat la limbile focului, tata a stupit spre mine,
sculîndu-se:

   – Ptiu... Ucigă-te crucea... Credeam că-i necuratul...
   M-am culcat în lut, la picioarele mamei. Mîinile ei îmi căutau

obrazul.
   Spre răsărit de ziuă, Alecu s-a întors la stînă, şi a venit cu

ciobanii vărăticeni. Au urcat cu parii vaca moartă în car, cu picioarele
în sus.

   Cu toţii am împins pînă acasă. Tata şi-a pus gîtul în jug şi a
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tras carul alături de vita stingheră.
   Cartofii  au rămas pe cîmp. Un om din alt  sat,  trecînd în

amurgit tulbure pe acolo, i-a încărcat în căruţa lui şi i-a dus acasă la
dînsul.

   Ogorul a rămas nesăpat.
   Viforniţa a venit la noi peste cîteva zile şi în casă era umed şi

frig.
   Tata gemea pe cuptor, cu genunchiul stîng săgetat. Auzea în

ciolanul piciorului ca o ţiuitură.
   S-a zvîrcolit cu gura strînsă, a dărîmat cărămizile sobei.
   Mama şi-a pus broboada neagră în dimineaţa aceea de iarnă,

şi a trîntit uşa, pierzîndu-se în viscole:
   – Nu mai pot sta... Mă duc încotro m-or duce ochii...
   Pe la aprinsul lămpilor s-a întors albă ca varul, cu picioarele

degerate în papucii rupţi.
   Tata blestema pe cuptor:
   – De m-ar lua odată dracul...
   Apoi tăcea şi clătina din cap, vreme de cîteva ceasuri,  pe

marginea cuptorului.
   Simţea cum vine moartea în ungherele casei, între bulendre

şi coji de cartofi mucegăite. Vorbea singur:
   – Dacă m-aş duce pe zece, pe douăzeci de ani. Chiar pe o

sută...  Să  ştiu  că  vin  înapoi!  Aşa...  toarnă  peste  tine  trei  care  de
pămînt...

II

   Alecu  dormea  într-un  colţ,  pe  laiţă.  Sfîrşise  oieritul  de
aproape o lună. Mama torcea lînă lîngă sobă. Tata clătina din cap pe
marginea cuptorului. De cîteva zile nu vorbise deloc.

   Mama îl ruga în răstimpuri:
   – Ioane, scoate măcar o vorbă...
   Tata clătina din cap şi se uita la dînsa cu ochii tulburi, în

lumina cît sîmburele a lămpii. Afară alergau răcnind zăpezile.
   Aproape de miezul nopţii, tata a încercat să se dea jos de pe

67



cuptor. A recăzut şi i-a spus mamei, care a înlemnit cu fusul în mînă:
   – Noaptea asta... îndată... Vine Mandache din ţintirim...
   În horn ţiuia viscolul. Alecu a sărit de pe laiţă. Lampa s-a

stins şi cineva clămpănea la uşa de afară.
   –  Vine Mandache...  a gemut tata,  căzînd de pe marginea

cuptorului.
   Mama a încercat să aprindă lampa. Tata şoptea din ungherul

unde zăcea:
   – Nu aprinde...
   Pe întuneric, mama cu Alecu l-au ridicat înapoi pe cuptor şi

s-au culcat pe întuneric.

*

   A doua zi, mama a adus din pod făină de grîu şi a făcut
colaci. A chemat copiii săraci de pe uliţa noastră şi le-a dat pomană
de sufletul lui Mandache.

   Tata, de pe marginea cuptorului, rîdea la dînşii,  dînd din
cap:

   – Mîncaţi, mă, că pe-al meu îl mănîncă rădăcinile...
   Pe la amiază a cerut opincile. A coborît de pe cuptor, sprijinit

de umărul mamei.  A cerut  cîrja.  S-a aşezat  pe laiţă.  L-a strigat pe
Alecu de afară:

   – Să-mi aduci un lemn de stejar de doi metri! Ferăstrăul şi
barda...

   Pînă  în  seară  a  cioplit  lemnul,  strîmbînd  faţa  la  fiecare
lovitură de bardă; l-a tăiat cu ferăstrăul, ajutat de Alecu, şi a făcut o
cruce mare, groasă.

   A săpat pe cruce numele lui Mandache cu o sîrmă înroşită în
foc; iar mai jos numele lui.

   După ce a sfîrşit lucrul, a hotărît:
   – Mîine o ducem la ţintirim...
   – Cum s-o ducem? s-a mirat mama. Pe drum sînt lunecuşuri

şi ţintirimu-i tocmai pe deal...
   Tata s-a cuibărit pe cuptor şi a răspuns:
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   – De aceea visez că vine Mandache acasă. I-aţi făcut cruce
numai dintr-o ţandără şi a smuls-o vîntul...

III

   Spun oamenii de pe la noi că dacă citeşti Psaltirea cu glas
tare, de la o scoarţă la alta, flămînd, ţi se vindecă boalele şi-ţi fuge
necazul din casă.

   Tata a trimis-o pe mama să împrumute de la popa Psaltirea,
şi cum s-a întunecat, a pus lampa într-un cui, deasupra capului. A
făcut spre noi semn cu degetul:

   – Pssst...
   Şi a început să citească cu glas plîngător, tărăgănat. Alecu

zîmbea spre mama, la primele rînduri ale cîntecelor împărăteşti.
   Apoi a coborît în casa noastră o tăcere de biserică, mama a

aprins într-un hîrb tămîie şi a înlemnit pe laiţă, cu ochii la tata.
   Alecu adormise cu faţa luminată, cu mîna sub cap, cu un

picior pe pămînt, cu celălalt pe laiţă. Pe la miezul nopţii, glasul tatii a
scăzut. Şi-a făcut cruce de cîteva ori şi a reînceput tînguirile şi laudele
împăratului.

   Cîntau cocoşii de ziuă. Mama, adormită pe laiţă, a sărit în
picioare. Glasul tatii încetase de mult. Lampa fumega, iar el dormea
cu faţa pe cartea cu psalmi. Mama s-a uitat pe cuptor la Psaltire.

   A văzut  scoarţa  din  urmă,  cu  arhanghelul  roşu.  A stins
lampa,  şi-a trecut uşor mîna peste capul tatii şi a aprins focul.

   Mama  nu ştia  carte.  Pe  vremea  învăţăturii  ei,  părinţii  o
ascundeau  după  uşă.  Blestemau  oamenii  îmbrăcaţi  ca  la  tîrg  şi
spuneau în urma lor :

   – Anticrişti... Aceştia-s Anticrişti...
   Haina neagră  a domnilor  aducea nenoroc.  După cum se

spunea,  cărţile  erau  scoase  din  teascurile  necuratului.  Numai
Psaltirea era purtătoare de bine şi ceaslovul, pe care bunicul îl purta
în desagă.

   Tata a sărit speriat, îngîna vorbe fără şir. L-a strigat pe Alecu:
   – Trezeşte-te... S-apropie mîntuirea...
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   A recăzut cu faţa pe Psaltire şi umerii i se zguduiau de plîns.
Abia i se auzeau vorbele înecate în gît:

   – Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila ta...
   Afară  încetaseră  vînturile.  În  ogradă  se  înălţau  cetăţi  de

omăt.
   Pe poartă cînta cocoşul.
                                                     

IV

   – Am visat că a venit  la mine îngerul.  Mi-a spus: „Tu vei
rezidi Sionul, Ioane! Iată, îţi tămăduiesc piciorul! Pune-1 în pămînt.
Vino după mine...“ Şi-mi arăta o cîmpie mare, de grîu: „Uite, toate
sînt  ale  tale...  Lasă-ţi  muierea  şi  casa!  Ce-ţi  trebuie  ţie  necazurile
pămîntului?“ Eu m-am dus pe urma îngerului, şi am început a pipăi
spicele grîului. „Ale mele sînt?“ „Ale tale“... mi-a răspuns îngerul. Tu
n-ai avut niciodată grîu de ajuns...“

   Aşa ne povestea tata visul lui, şi-i curgeau de pe faţă picături
de sudoare.

   – Da. Am visat că mi s-a tămăduit piciorul...
   Noi i-am spus:
   – Încearcă, tată! Coboară-te...
   Tata şi-a slobozit piciorul bolnav. Cînd a atins pămîntul cu

degetul cel mare, a gemut ca şi cum ar fi încercat o apă prea fierbinte.
   – Nu pot! Vai... Cum mă săgetează...
   S-a cuibărit la loc, a luat Psaltirea şi i-a întins-o mamei:
   – Du-i-o popii înapoi...
   Mama s-a întors de la popa cu altă carte.
   – Uite, Ioane, îţi trimite popa cartea asta...
   Tata i-a făcut semn că nu-i trebuie, şi s-a întors cu faţa la

perete.

*

   A dormit, horcăind, cîteva ceasuri. Striga prin somn. Apoi s-a
întors cu faţa spre noi.
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   – M-am întîlnit cu Mandache. La un răscruci şedea cu mîna
întinsă şi mi-a cerut pomană.

   Mama i-a arătat cartea popii:
   – Ioane, asta-i sfînta scriptură! De ce nu citeşti într-însa?
   Tata a gemut.
   – Cît am să stau priponit de piciorul meu? Cît?... Coborîţi-mă

jos...
   A lovit cu piciorul cel sănătos în sobă. O cărămidă a căzut în

horn, despicată, şi casa s-a umplut de fum.
   – Toate se strică. Toate... a spus tata.
   Apoi:
   – Deschideţi uşile larg, să iasă fumul...
   De afară a năvălit frigul, cu mii de cuţite. Tata s-a acoperit cu

ţolul.

V

   Şi-a încălţat opincile, a îmbrăcat cojocul şi a ieşit în ogradă
sprijinit în cîrjă. Alecu rînea gunoiul:

   – Lasă furca şi  vino încoace! a  strigat  tata.  De ce nu dai
mîncare la vacă?

   Alecu s-a oprit dinaintea lui, cu furca în mînă:
   – Am hrănit-o, tată!
   – Golanule, de ce rage vaca?
   Vrînd să-l lovească, a ridicat cîrja în care se sprijinea şi a

căzut pe o coastă în balta din mijlocul ogrăzii. Alecu a vrut să-l ridice.
Tata a scrîşnit din toate măselele:

   – Lasă-mă! N-am înţepenit încă...
   S-a  ridicat  singur,  tîrîndu-se  cu  mîinile  prin  glod.  Nişte

oameni se uitau peste poartă, rîzînd.
   – Păziţi-vă drumul, tîlharilor! i-a suduit tata, potrivindu-şi

cîrja în pămînt.
   Era ud, şi mama l-a strigat în casă. El s-a prefăcut că n-a

auzit-o  şi  a  intrat  în  şură.  M-a găsit  acolo,  pe sanie,  citind biblia.
Citeam  parabola  fiului  risipitor.  Tata  s-a  oprit  dinaintea  mea,  cu
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cuşma pe ochi:
   – Dihanie... Ce pierzi vremea aici?
   – Citesc evanghelia, tată...
   Tata a suduit şi s-a lovit repede cu pumnul peste gură:
   – Doamne, iartă-mă...
   Apoi, către mine:
   – Fugi de-aici, păcătosule...
   În ogradă, Alecu şedea rezemat în furca de fier. Mi-a făcut

semn să intrăm amîndoi în grajd. După ce s-a uitat în toate părţile
mi-a spus:

   – Să ştii că tata se preface. Nu-i bolnav...
   M-am uitat pieziş în ochii lui Alecu:
   – Nu. Nu-i bolnav, i-am răspuns. Se preface... 
Alecu a aruncat furca şi a ieşit pe poartă. Tata l-a strigat din

şură:
   – Încotro, bre? 
   – Treaba mea... i-a răspuns Alecu.

*

   Mama i-a  întins  strachina cu  mîncare,  pe  cuptor.  Tata  a
mirosit-o şi căuta sfadă:

   – Nu-i bună mîncarea! Strici degeaba apa şi focul...
   A oftat, spart, şi a prins a blestema:
   – Mînca-v-ar, pe toţi, viermii...
   Şi vorbea singur, clătinînd din cap:
   – Eu am să vă las repede... Scăpaţi de mine... Singuri, o să fiţi

de rîs...
   Apoi, după o pauză:
   – Femeie, iartă-mă şi tu... Nu te potrivi! Mi-i frică de moarte!

Adă-mi repede mîncarea...
   Mama plîngea, sunînd blidele în vatră. În tindă s-au auzit

paşii lui Alecu. Era aproape miezul nopţii.
   Pînă la ziuă tata a gemut. Eu dormeam pe laiţă, lîngă Alecu.

De cîte ori se văieta, Alecu mă ghiontea, şoptindu-mi în ureche:
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   – Auzi... auzi...
   O singură dată i-am răspuns:
   – Aud! Prefăcutul...
   Tata a auzit şi a spus în întunerec:
   – Aşa să ai tu noroc, cum mă prefac eu...

VI

   În dimineaţa albă de Crăciun, îmbrăcat în cămaşă de in, a
cerut biblia, şi mai apoi grăia singur:

   – Într-o zi ca asta m-a făcut pe mine mama...
   A început să citească despre steaua magilor.
   –  Şi  iată  că  steaua  pe  care  o  văzuseră  la  răsărit  mergea

înaintea lor, pînă ce a venit şi s-a oprit deasupra staulului, gîngăvea
glasul lui, şi Alecu mi-a făcut semn cu ochiul.

   După-amiază,  tata  s-a  îmbrăcat  şi  a  ieşit  în  ogradă,  cu
piciorul îndoit, sprijinit în cîrjă. Apoi a ieşit în drum. Noi ne uitam pe
fereastră în urma lui.

   În casă parcă s-a făcut mai multă lumină, ograda ni s-a părut
mai frumoasă după ce-a dispărut tata, şchiopătînd, după colţul şurii.

   Oamenii de pe drum se opreau şi se uitau lung în urma lui:
   – Cît e de slab Ion al Tomei...

*

   Se necăja aşa, şi ne încurca la treabă. Noi îl suduiam în gînd:
   „De l-am pune pe jeratic, să vezi cum ar fugi... Ar lăsa cîrja

dracului“...
   Mama ne-a auzit o dată şi ne-a spus, cuprinsă de grijă:
   – Daţi-vă seama... Cade pe voi păcatul...
                                                    

VII

   Şedea noaptea pînă în geana zilei, cu coatele pe fereastră. Pe
întuneric, îi bănuiam capul zborşit, cu bărbia pusă pe mîini. Sta de
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vorbă cu cineva din întunericul de afară.
   Cîteodată venea lîngă laiţă şi  cu mîna fierbinte ne  căuta

obrajii. Odată m-a apucat de păr şi mi-a şoptit încet:
   – Scoală-te! Tu-mi eşti mai drag. Vină să-ţi arăt...
   Îmi strîngea mîna în mîna lui asudată de călduri.
   Am sărit  din aşternut şi am vrut să ţip. Tata mi-a apăsat

mîna pe gură:
   – Păcătosule... Taci! Vino să vezi cum merg pomii...
   Cu ochii zgîiţi la fereastră, mă uitam la cele două rînduri de

pruni.  Umbrele  lor  ca  ghearele,  negre,  se  clătinau  pe  omătul  din
grădină. Luna ardea, undeva, peste case.

   – Uite-i cum vin spre fereastră... De nu s-ar îngrămădi toţi
deodată... Tu nu-i auzi? Păcătosule! Nu toţi păcătoşii pot vedea asta...

   Plînsul meu a răsunat în întunericul casei.
   – Tată... Dă-mi pace...
   Frigul de sub laiţă mă pişca de picioare. M-am smucit şi în

aşternut l-am cuprins pe Alecu cu amîndouă mîinile.
   Mama s-a dat jos din pat şi a aprins lampa. Tata, cu capul

zborşit, se uita în grădină. S-a întors şi a făcut semn cu mîna:
   – Stinge lampa! Se sperie...
   Şi iar se uita afară, cu mîna la gură. Apoi:
   – S-au oprit... Păcătoşilor... Voi nu pricepeţi semnele...
   Mama îşi ştergea ochii de plîns:
   – Ioane... Ioane...
   – Plîngi,  strănepoată a Sarei,  îi spunea tata, ţinîndu-se de

scaune şi de horn, în mersul lui spre pat.
   Şi o privea din mers, cu ochii stufoşi de sub cuşma ţuguiată

pe care n-o scotea niciodată din cap.
   Alte nopţi citea cu glas tare apocalipsul. Umbrele fiarelor din

vedenia  sfîntului  Ioan  se  desprindeau  din  cuvinte  şi  apăreau  pe
pereţi.  Eu  îmi  acopeream  capul  cu  ţolul.  Strîngeam  pleoapele  şi
vedeniile apocalipsului apăreau undeva în mine. Mi-era frică şi mă
strîngeam lîngă Alecu, care sforăia liniştit în somnul al doilea dinspre
ziuă.

   Tata întrerupea din cînd în cînd cititul, îşi sprijinea cotul pe
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carte şi rostea tare:
   – Ce va fi atunci...

VIII

   Mama  a  ascuns  biblia,  ca  să  nu  mai  ardă  lampa  toată
noaptea.  Şi  în  afară  de  asta,  avea  pe  la  ochi  dungi  albăstrii  de
nesomn.

   Tata, în cele dintîi nopţi, a dormit liniştit. Nu mai vorbea
prin  somn,  nu  se  mai  văita  apucîndu-şi  genunchiul  săgetat  de
moarte. Odată, pe cînd trecuse de mult miezul nopţii, a trezit-o pe
mama, ghiontind-o cu piciorul cel sănătos.

   – Femeie, aş bea o ţigară...
   – Omul lui Dumnezeu, i-a răspuns mama, de unde să-ţi aduc

tutun în ceasul acesta de noapte?
   – Du-te, împrumută de undeva... De nu... Vai! Va fi rău de

voi...
   Şi a rîs fioros. Noi ascultam holbaţi în întuneric.
   Mama s-a sculat şi a ieşit afară. I-am auzit glasul la gard:
   – Bade Tuhai...
   A sculat vecinul şi i-a adus tatii tutun. El a sucit o ţigară, în

hîrtia groasă, şi a fumat-o pînă la buze. Din noaptea aceea s-a dat iar
pe fumat. Se lăsase o dată, datorită mamei, care i-a pus în tutun păr
de capră.

   În altă noapte a cerut rachiu. Mama a luat dintr-o legăturică
bani şi s-a dus prin troiene să scoale crîşmarul.

   Acum tata bea şi fuma mai mult ca înainte de boală. Mama îi
spunea cîteodată:

   – Ioane, astea-s lucrurile dracului! Eşti bătrîn şi bolnav...
   – Femeie, răspundea el, am citit Psaltirea şi nu mi-a ajutat

nimic...
   Eu, aproape fără să vreau, am spus:
   – Citeşte parabola bobului de muştar! Pomul umbros care

umbreşte  pămîntul  şi  odihneşte  păsările.  Credinţa  care  mişcă
munţii...
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   Alecu mi-a luat din gură cuvîntul:
   –  Crede  şi  te  vei  mîntui...  Statornicie...  Isus  umblînd  pe

valuri... Învierea lui Lazăr... Cum să te mîntui, dacă nu crezi? Numai
cititul n-ajută...

   –  Rătăciţilor...  Căpcînilor...  a  scrîşnit  tata,  zvîrlind  în  noi
urciorul  cu  apă  fierbinte  de  pe  sobă.  De  unde  ştiţi  voi?  Cum  îl
învăţaţi voi, ticăloşilor, pe un bătrîn ca mine, care a colindat lumea
asta întreagă? Unde-aţi fost  voi,  mai departe decît pînă la tîrg? Vă
faceţi mai cuminţi decît popa...

   – Popa... a rîs Alecu, ştergîndu-şi apa de pe cap, ne spune să
postim trei  sferturi  de  an.  De ce nu ne pune să  citim biblia,  cum
spune acolo: „Cercetaţi scripturile...“?

   – Du-te, fugi şi rîneşte bălegarul grajdului, ereticule! a răcnit
tata,  cerînd mamei un lemn de lîngă vatră,  să-l  lovească.  Piei  din
ochii mei, Satană...

   Ieşind, Alecu mi-a făcut semn să-l urmez. În grajd, a scos din
sîn o biblie mică, învelită într-o batistă de in cusută cu flori.

   – Tu n-ai fost niciodată acolo... Peste cîteva zile vine Prorocul,
să ţină predica. Să nu spui nimănui. Am să te iau acolo. Ne rugăm cu
lacrimi. Nu ca la biserica lor... De trei săptămîni merg acolo...

   – Unde? l-am întrebat eu, înlemnit cu biblia în mînă.
   – În pădure. În mijlocul pădurii. În bordeiul de lut. Acolo se

adună fraţii Domnului... Adevăraţii creştini...
   (Băgasem de seamă că de cîtva timp Alecu zîmbeşte mai des

şi vorbeşte mai blînd. Nu mai suduia de cruce şi Dumnezeu, şi gura
lui, cînd horăia noaptea, nu mai mirosea a tutun.)

   Mi-a spus apoi punîndu-şi biblia în sîn:
   – Îmi pare rău că l-am mîniat pe tata... I-aş cere iertare... El

nu înţelege. E cu inima înăsprită...
   Mai apoi,  în  casă,  a  căzut în  genunchi,  lîngă sobă,  şi  i-a

cuprins picioarele. Tata a răcnit, plecîndu-se să-l lovească:
   – Vaaai... Mă ucizi...
   Alecu şoptea:
   – Iartă-mă... Te-am mîniat... Iartă-mă...
   Apoi a fugit afară.
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   –  A înnebunit...  A înnebunit...  se  văita  tata,  cercetîndu-şi
picioarele.

   Mama înlemnise cu o strachină în mînă.
   Pe mine mă cutremura plînsul...
                                               

IX

   Noaptea următoare mi s-a ivit în vis diavolul de pe icoana
din biserică. S-a desprins din flăcările roşii, cu ochii albi, cu aripile
negre, repezind spre pieptul meu furca.

   Îmi arăta convoiurile condamnaţilor la muncă veşnică, în
drum spre cuptoarele iadului.

   – Uite, colo... Vezi...
   Între un negustor cu balanţa legată de gît şi un călugăr cu

sticla de rachiu în buzunar mergea tata, ţinîndu-se în cîrjă. Din cînd
în cînd îşi ridica ochii spre înalturi, acolo unde se desparte drumul
iadului de cel al raiului. Se ruga:

   – Doamne... Am pătimit prea mult. În minele Americii şi la
coarnele plugului. Cu ce te-am supărat, Doamne, Dumnezeule?...

   Diavolul care-l mîna din urmă cu biciul de foc l-a lovit peste
spate şi l-a repezit. Tata a căzut în genunchi. Şi convoiurile veneau
mereu,  călcîndu-l  în  picioare.  Au trecut  peste  dînsul  condamnaţii
vreme de o zi,  şi  în  cele  din urmă a  rămas singur pe drumul  de
zgură.

   Diavolul care mă ţinea de mînă a sărit  înapoi pe icoană,
alergînd spre porţile iadului.

   Din înălţimi cobora spre tata un înger care semăna cu mama,
aşa cum am văzut-o cîndva pe o poză din tinereţe.

   ...Mă zgîlţîia cineva şi am deschis ochii. Mama, în cămaşă
albă, mă întreba încet:

   – De ce plîngi prin somn?...

X

   Într-o duminică mă porneam la biserică. Alecu, din prag,
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m-a apucat de mînă:
   – N-o să te mai duci de multe ori la biserica lor...
   Din  papucii  rupţi  mi  se  vedeau  obielele  de  lînă  roşie.

Sumanul, care-l purtase tata şi Alecu, era cîrpit pe la poale şi cu găuri
în coate.

   Se tămîiau frunţile plecate cînd am intrat pe uşă. O femeie a
şoptit în urma mea, de ajuns de tare:

   – Uite cît e de rupt...
   Iar alta:
   – Îi ies obielele din papuci...
   Mi s-a urcat sîngele în obraji şi m-am întors din mijlocul

bisericii. Din prag m-am uitat o dată la icoana Maicii Domnului şi la
izgonirea din rai.

   – Afurisit... Să fiu afurisit dacă oi mai veni! Să mi se usuce
mîinile şi picioarele...

*

   Am intrat în casă, plîngînd, şi l-am apucat pe Alecu de mînă:
   – Du-mă cu tine acolo...
   Pe drum zîmbea îndurerat de povestirea mea. La urmă mi-a

spus:
   – Aşa sînt ei toţi... Se duc să-şi arate veşmintele. Farisei...

*

   Cărarea trecea printre două dealuri. În faţa noastră pădurea
părea o cetate neagră, cu acoperişuri de argint.

 Alecu îmi arăta urmele:
  – Uite cît de mulţi s-au dus acolo...
   Printre urmele de papuci şi opinci se vedeau în omăt urmele

unor picioare desculţe.
  –  Prorocul...  Urmele  Prorocului...  mi  le  arăta  Alecu,

oprindu-se  şi  privindu-le;  uite  degetele  picioarelor...  uite  călcîiul...
Lăudat fie Domnul...
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   În inima pădurii, între văgăuni, am alunecat pe povîrnişuri,
pînă la bordei. Urmele se sfîrşeau la uşa închisă. Alecu a bătut de trei
ori şi ne-a deschis un om în mintean alb ca varul.

   – Lăudat fie Domnul... a salutat Alecu.
   – În vecii vecilor... a răspuns omul în mintean alb, închizînd

uşa cu zăvorul.
   Lampa ardea atîrnată în mijlocul încăperii. O masă aşternută

cu alb. O biblie deschisă.
   Credincioşii căzuţi cu feţele la pămînt. Cîte un glas mai tare

striga: „Doamne, eu păcătosul...“ şi se stingea iar în şopot. Din ochii
lor, pe obrajii lor, curgeau lacrimi şi sudoare pe pămîntul bordeiului.
Mirosea a busuioc uscat şi a piele de oaie dubită.  Pe pereţii  vineţi
lunecau picuri de apă.

   Alecu a îngenuncheat la uşă, şoptind:
   – Doamne, Dumnezeule...
   Şopotul  lui  s-a  amestecat  cu  celelalte  şoapte,  care  parcă

spuneau pămîntului ceva grav şi grabnic.
   Cel dintîi s-a ridicat Prorocul, flăcăul acela fugit de la casa de

nebuni. L-am cunoscut după pletele lungi şi după faţa care semăna
cu a  lui  Isus.  Ceilalţi  s-au ridicat  pe  rînd,  mai  şoptind  resturi  de
rugăciuni.

   Îşi ştergeau cu mînecile sumanelor obrajii şi ochii. Prorocul a
vorbit despre chinurile celor dintîi martiri şi asemăna adunarea din
pădure cu adunările celor dintîi creştini.

   În ochii lui ardea o flacără ciudată, care mi-a prins privirea
ca într-un farmec.

   –  Pe  noi  ne  fugăresc,  spunea  el,  pentru  că  noi  spunem
adevărul, Isus a fost stupit pe obrajii amîndoi. De ce să ne temem de
hula altora? De ce să ne furişăm ca şerpii, ca fiarele?...

   Am  urcat  iar  povîrnişurile.  Pe  cărarea  dintre  dealuri,
Prorocul  mergea  desculţ  prin  omăt,  înaintea  tuturora.  Erau  vreo
zece-doisprezece bărbaţi.

   În urmă, pădurea părea o cetate neagră, cu turnuri de argint.
   Cărarea trecea printre muşuroaie ieşite de sub omăt ca nişte

cuşme negre. Prorocul a ridicat braţul:
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   – Vă binecuvîntez, vietăţi în întuneric...
   Oamenii opriţi în cărare au început un cîntec. Cerul albastru

părea o boltă a unei biserici fără hotare.
   Prorocul a luat un bulgăre de omăt şi l-a dus la buze:
   – Domnul Dumnezeu ne-a aşternut calea cu argint. Nici cel

mai meşter dintre argintari n-a văzut argint mai curat...

*

   Cei  care  ne-au  văzut  coborînd  dealurile  ne  aşteptau  la
marginea satului. Bărbaţi cu cojoace miţoase, femei îmbrobodite pînă
la  ochi.  Prorocul  îi  binecuvînta.  Cîţiva  au  rîs.  Alţii  şi-au  ridicat
cuşmele în faţa omului care mergea desculţ prin omăt. În urma mea
unul a spus încet:

   – S-o fi uns pe tălpi cu untură de drac...
   De pe la toate casele ieşea mulţimea de oameni. Vestea se

răspîndise repede:
   – Vine Prorocul...
   Răscrucile şi podurile erau pline de lume.
   Prorocul s-a oprit. S-a uitat pe rînd la credincioşii lui, ca şi

cum ar fi căutat pe cineva. Şi-a oprit ochii pe Alecu:
   – Frate, unde stai tu? Merg la tine...
   Alecu s-a alăturat de el. Încerca să-i spună că nu s-ar putea...

Îi vorbea despre tata că e bolnav. Prorocul a zîmbit între plete:
   – Ferice de tine că te-am ales...
   Femeile şopteau:
   – Se duce la Ion al Tomii...
   Ograda noastră s-a umplut de lume.  Copiii  se suiseră pe

poartă şi pe garduri. Prorocul, pe prispă, a ridicat mîna...
   ...În clipa aceea a ieşit afară tata, ţinîndu-se în cîrjă. Cu gura

strîmbă a răcnit:
   – Cine eşti? Ieşi afară din ograda mea...
   Şi a stupit pe picioarele desculţe ale Prorocului. Ţinîndu-se

de blana uşii, l-a lovit cu cîrja peste mînă. Omul desculţ a întins şi
mîna cealaltă:
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   – Loveşte-mă şi peste asta, frate...
   Copiii au sărit de pe garduri, la suduirile tatii. Oamenii au

ieşit  pe rînd din ogradă,  murmurînd cu ochii  în  pămînt.  În  urma
tuturor a ieşit Prorocul, rostind:

   –  Te iert, frate!
   Tata, cu cîrja ridicată, răcnea la dînsul din prag:
   – Proroc mincinos! Ieşi... Du-te dracului...
   S-a tîrît pînă la şură, unde Alecu plîngea cu capul în mîini,

gemînd:
   – Doamne... Doamne... Doamne...
   Tata l-a lovit cu cîrja peste cap şi l-a fugărit pe poartă:
   – Ticălosule! Ţi-ai părăsit credinţa... Ieşi din ograda mea...
   Prorocul a fost prins şi dus între baionete înapoi la casa de

nebuni. Figura lui s-a şters din amintiri şi nimănui nu i-a părut rău.
Cum nu ne pare rău după o pată de soare de pe perete...

   Alecu s-a dus de-acasă, şi veştile despre el spuneau că îşi bea
tot cîştigul braţelor într-un tîrg depărtat.

XI

   Tata slăbise tare. Mama îl ridica în braţe şi-l punea în coşul
carului. Înjuga vitele şi se duceau amîndoi la cîmp.

   De la noi, cînd e linişte multă, se aud clopotele cele mari de
la mănăstirea sfîntului din Suceava.

   Odată, în asfinţit, tata şedea singur la car şi asculta clopotele
depărtate. Mama a venit cu braţul de porumb şi l-a găsit plîngînd cu
capul pe genunchi:

   – Vai mie... Vai mie...
   Se uita la mama, cu ochii înroşiţi.
   – Du-mă la sfîntul...
   Mama a hotărît:
   – Mîine dimineaţă!
   În seara aceea a vorbit cu un căruţaş care mergea a doua zi la

tîrg.
   Ardea cerul la răsărit cînd a strigat la poartă căruţaşul:
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   – Bade Ioane... Se face ziuă...
   Mama l-a dus în braţe pînă în căruţă. Căruţaşul a plesnit

calul, şi căruţa a pornit duruind.
   De la marginea satului se văd depărtările. Tata a ghiontit

căruţaşul, arătîndu-i cu mîna spre răsărit:
   – Gavrile, uită-te, parcă arde cerul...
   Omul a rîs cu toată gura, şi-şi îndemna calul:
   – Ghi... Lupule...
   – Ce pricepi... Ce pricepi dumneata... a răspuns tata, apoi a

adormit în fînul din fundul căruţei.
   L-a trezit căruţaşul la poarta mănăstirii. Omul acesta cu rîsul

rău, care nu l-a ajutat să coboare din căruţă. Tata s-a tîrît cum a putut
şi  s-a  sprijinit  cu  spatele  de  zidul  clopotniţei,  să-şi  tragă  sufletul.
Picioarele nu-1 puteau ţine şi a alunecat încet, lîngă zid, văietîndu-se.

   O doamnă cu văl negru i-a aruncat la picioare un ban. Tata
l-a  luat  între  degete  şi  i  l-a  zvîrlit  în  urmă.  Doamna  a  intrat  în
mănăstire.  Asupra banului s-au aruncat  trei  copii desculţi.  Tata se
blestema, izbindu-şi capul de zid.

   În faţa lui, un cerşetor bătrîn, rezemat de un castan, cerea cu
mîna întinsă:

   – Miluiţi-mă, creştini!
   Au trecut alte doamne şi au aruncat cîte un ban la picioarele

tatii. Cerşetorul şi-a lăsat mîna în jos şi a venit la dînsul:
   – Om bun, mie nu-mi dă nimeni...
   – Ia-ţi banii, omule! i-a răspuns tata. Eu am venit la sfîntul.

N-are cine mă ridica...
   Cerşetorul a adunat banii din colb şi tata s-a apucat de braţul

lui:
   – Ajută-mă...
   A intrat în ograda mănăstirii, sprijinit de braţul cerşetorului.

O alee  de tei  duce pînă la  uşă.  Aici  tata s-a  uitat  la  barba albă  a
cerşetorului şi i-a spus:

   – Sameni cu sfîntul Niculai...
   Şi a intrat în biserică.
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*

   Călugărul de o sută de ani i-a citit la căpătîiul sfîntului de
ducă-se-pe-pustii. De slăbiciunea trupului şi a sufletului. L-a lovit cu
crucea de argint peste genunchiul bolnav, şi a răsunat biserica din
şapte bolţi cînd s-a văietat tata. Apoi tata a sărutat pe rînd chipurile
săpate în argint de pe racla mucenicului. I-a curs sudoarea în boabe
de  pe  frunte  la  picioarele  călugărului.  Şi  într-un  tîrziu  hîrşîitul
picioarelor lui şi ţăcănitul rar al cîrjei lui au ieşit afară din biserică.

   ...L-a cuprins o mare deznădejde. Aştepta de două ceasuri la
poarta  mănăstirii  şi  căruţa  nu  mai  venea  să-l  ia  acasă.  Căruţaşul
iubea rachiul  şi  de bună seamă dormea cu capul pe masă în vreo
crîşmă.

   Băteau clopotele de vecernie şi căruţa nu mai venea. Tata a
pornit în cîrjă, spre poarta tîrgului. Îndoit de şale, cu cuşma ţuguiată,
trecea  printre  grupuri  de  oameni  care  se  dădeau  la  o  parte,
privindu-l cu zîmbete strîmbe:

   – Săracul om...
   S-a  oprit  pe  dealul  tîrgului,  să  se  uite  la  îngrămădirea

acoperişurilor peste care soarele în amurg îşi aprinsese focurile. La
stînga, între brazi, un glas de fată cînta pe ruinele cetăţii.

   Tata  s-a  aşezat  sub  stîlpul  pe  care  o  mînă  de  lemn,  cu
arătătorul întins,  arăta calea satului nostru:  „La Nuci,  16 km“. S-a
uitat  multă  vreme la  inscripţie.  Şi-a  proptit  capul  în  pumni  şi  se
tînguia:

   – 16 kilometri... Ce mă fac, Doamne...
   Apoi a izbit cu pumnul osos peste genunchiul bolnav:
   – Cît ai să mă ţii priponit? Cît?...
   Şi  şi-a  încordat  toate  ciolanele.  S-a  apucat  de stîlp  şi  s-a

ridicat în picioare. Prin ciolanul bolnav a simţit ca o răsuflare caldă.
Parcă o mînă i-ar fi ţinut cuprinse încheieturile genunchiului.

   Şi  aşa a pornit  la  drum, uitînd cîrja  sub stîlp.  Arătătorul
mîinii de lemn i-a arătat calea, cînd s-a uitat în urmă, şoptind:

   – Slavă... Slavă ţie, Ioan-cel-Nou de la Suceava...
   De bucurie, vorbea cu pomii de pe marginea drumului:
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   – Mergeţi la tîrg, pletoşilor? Drum bun...
   Înnoptase de-a binelea cînd l-a ajuns în mare fugă căruţa cu

care venise. Omul, beat, cînta, îndemnîndu-şi calul. A oprit lîngă tata:
   – Dumneata, bade Ioane?...
   – Mînă înainte! i-a spus tata. Eu vin pe jos. Cît mi-i de dor să

umblu... De cînd n-am mai umblat...
   Omul  şi-a reînceput cîntecul,  după ce şi-a bătut  calul  cu

scîndura pe care şedea. Căruţa se îndepărta cu roţile scăpărînd.

*

   Căruţaşul a strigat la noi la poartă:
   – Cumătră, badea Ion vine în urmă, sănătos...
   Şi a dat bici calului.
   Mama a intrat în grajd şi a plîns, cuprinzînd gîtul vacii. Cu

broboada pînă la  ochi,  cu furca  cea  de  fier  sub suman,  a  ieşit  pe
poartă şi a apucat drumul spre tîrg.

   Aproape de miezul nopţii, a ajuns la podul de la jumătatea
drumului.  Tata se odihnea rezemat de apărătoarea podului.  Îngîna
poate un cîntec, poate o rugăciune.

   În mijlocul drumului s-au îmbrăţişat sărutîndu-se. Spre ziuă
au ajuns acasă.

   ...Şi a durat bucuria tămăduirii cît durează odihna ciorii în
par.

   Culcat pe pat, îşi mîngîia genunchiul. Şi a auzit iar ţiuitura.
   Şi au reînceput vaietele...

XII

   S-a sculat şi a cerut mamei un fuior de cînepă. A împletit
funia lungă de doi metri. I-a încercat tăria. A ochit cuiul din grindă.
Apoi a ascuns funia sub căpătîi.

   A luat biblia, a deschis-o, a gîngăvit cîteva clipe. A închis-o şi
a rămas cu ea pe genunchi.

   A intrat mama şi l-a întrebat unde-i funia.
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   – Am zvîrlit-o în foc! i-a răspuns. N-am răbdare la împletit.
   Dar mama i-a bănuit gîndul şi i-a spus:
   – Ioane, ai muncit şaizeci şi cinci de ani. Şi-ţi vinzi sufletul

dracului tocmai acum...
   Tata a stupit într-o parte:
   –  Eu mi-am trăit  veacul!  Mi-am lăsat  sănătatea şi floarea

anilor în minele Americii!  Am mai mers o dată pe picioare...   Mi-i
de-ajuns. De ce nu mă seceră mai repede?

   Mama a plîns în broboadă:
   – Ioane, dă-mi funia... Nici n-or să te ducă pe la biserică dacă

faci una ca asta. Să te îngroape ca pe un cîine... Nu... Ioane...
   – Sufletul mi-i  singurul lucru pe care-s stăpîn eu. Fac ce

vreau! Chinuri mai mari nu pot fi nici dincolo. Fleacuri... Trei care de
pămînt deasupra...

   Mama a găsit funia. Tata i-a smucit-o, şi amîndoi au tras de
dînsa, pînă ce mama a aruncat-o în flăcări. Funia, arzînd, se încolăcea
ca un şarpe vînăt.

XIII

   Vorbea cu mama, dîndu-i de grijă:
   – Să mă căutaţi bine! Să nu mă îngropaţi viu! Se întîmplă la

unii.  Nu  mai  bate  inima.  Se  trezesc  în  groapă  şi  se  zvîrcolesc  în
sicriu... Pe unul l-au dezgropat după şapte ani. L-au găsit întors cu
faţa în jos. Pricepi tu? Racla să fie de stejar. Să bată bine capacul. În
pămînt sînt broaşte rîioase. Şerpi. Să nu intre...

   Era tîrziu noaptea şi, întins pe pat, privea undeva departe.
Mama cerca să-l liniştească:

   – N-ai grijă... N-ai grijă!
   – Cum să n-am grijă?
   –  Ioane,  cum  vorbeşti  tu  aşa?  Tocmai  acum...  Am  trăit

împreună patruzeci de ani...
   – Aşa-i... iartă-mă! a spus tata şi şi-a tras ţolul peste cap.
   În vecini cînta un cocoş.

85



XIV

   Horcăitul lui însemna apropierea sfîrşitului. Arăta spre gît că
se înăbuşă. Ochii i se scufundau în fundul capului şi-i ieşeau umerii
obrajilor.  Ne  făcea  semne  să  ne  apropiem  şi  ne  spunea  şoptit  la
ureche:

   – Mi-i frică... Văd întunericul... Oare sînt chinuri mai mari?
   Neamurile,  venite  după moştenire,  portăreii,  veniţi  după

datorii, şedeau pe laiţă şi fumau. Fumul de tutun îl îneca şi el făcea
semne cu mîna. Mama s-a întors spre oameni:

   – Stingeţi ţigările...
   Unul, trăgînd un fum, i-a răspuns:
   – Aşa moare mai repede...
   Apoi a povestit celorlalţi cum s-a chinuit tatăl lui, şi numai

fumul de ţigară l-a ajutat să moară.
   Spre ziuă au plecat pe la casele lor, uitîndu-se din uşă spre

patul tatii:
   – E tare moşneagul! Nu mai moare...
   Simţeam că-i  aude,  şi  m-am repezit  la  topor.  Mama m-a

liniştit:
   – Las’ că-i aude Dumnezeu...
   Tata şi-a întrerupt horcăitul şi se uita spre uşă.
   Se făcea din ce în ce mai mic. Ţolul pe genunchii lui îndoiţi

făcea pe pat un cort vînăt. Vream să-i cer iertare.
    Îi spuneam:
   – Tătuţă... Iartă-mă... Tătuţă...
   El a încercat de cîteva ori să-mi răspundă. Nodul din gît îi

întrerupea glasul. Se vede că şi-a chemat în piept ultimele puteri, şi a
horcăit, tare:

   – Dumnezeu... să te ierte... Vezi să nu te mănînce străinii şi
pe tine!

   Lacrimile tulburi îi scăldau obrazul, i se scurgeau în gaura
adîncă de sub gîtlej.

   Umbra  unui  nour  mare  întuneca  ograda  şi  ferestrele.
Picioarele tatii s-au lungit spre sobă. A căzut cortul vînăt. Mama i-a
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pus în mînă lumînarea aprinsă. Eu plîngeam, cu fruntea rezemată de
blana uşii.

   Neamurile şi portăreii au intrat boncănind din picioare. Tata
a deschis ochii spre dînşii. Din gura lui am desprins o singură vorbă,
ca aburul:

   – A... fa... ră...
   Lumînarea aprinsă a căzut pe pat, lîngă dînsul. Braţele lui au

cuprins  gîtul  mamei.  Afară  lumina  soarele.  Un  portărel  tuşea  în
spatele celorlalţi, care şedeau în mijlocul casei cu căciulile în mîini.

   Mama s-a întors spre dînşii:
   – Fugiţi la clopote...

laşi, iunie-august 1938
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TURMELE

88



I

   Focul a răsărit deodată şi s-a înălţat la cer plescăind din mii
de aripi de aramă.

   După ce i-a privit înălţimea, baciul a păşit repede pînă la
marginea povîrnişului şi  se  uita  la  negurile  alburii  îngrămădite în
văgăuni.

   Asculta încordat, căci din clipă-n clipă trebuiau să s-audă
primele turme.

   Focul plescăia tot mai vajnic, ca să se vadă din toate părţile
nopţii, să-l zărească toţi ochii ciobăneşti din negură.

   Urlau cîini pe crestele depărtate, zărindu-l. Nechezau cai, iar
chiotele, buciumele, nu mai conteneau.

   Strungarii plîngeau cu glas tare, în timp ce băietanii şi bacii,
suduindu-i să tacă, abia-şi ţineau şi ei plînsul.

   – Mînaţi... porunceau bacii, săltîndu-şi pe umeri traistele şi
desagii.

   Şi  apucau  de  căpăstru  căluţii  încărcaţi  cu  cojoace,  cofe,
ceaune, legate unele peste altele. Turmele, căzute în somnul fierbinte
de după miezul nopţii,  se îndărătniceau în faţa bîtelor;  berbeci cu
coarnele vînjoase se întorceau deodată, gata să se repeadă. Focul de
pe Toroiaga se zărea cînd de culoarea aurului, cînd alb ca varul, cînd
roşu ca sîngele.

   Sălbătăciunile fugeau mai adînc în inima nopţii, ascultînd
mersul noroadelor de dobitoace trezite într-un ceas neobişnuit.

   Vîrtejuri  de turme năvăleau dinspre Piatra  Arsă,  dinspre
Vîrful Ţiganului, şi mai departe, se furişau pe potecile strîmte de la
Piciorul  Lung,  ţinînd  calea  tot  către  Răsărit,  unde  abia  se  zărea,
mărunt cît un vîrf de unghie, focul de pe Toroiaga.

   Calea  Laptelui  se  făcea  tot  mai  albă  şi  cîrduri  de  pîcle
se-ngrămădeau pe creste şi cu cît se apropia ziua, ciobanii grăbeau
oile mai tare, coborînd către valea largă, unde se revărsau ca-ntr-un
fluviu negru în turma fără început şi fără sfîrşit.

   Dulăi  mari  se  întîlneau  bot  în  bot,  prin  întuneric,  şi
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se-ncingeau sfîşieri. Oamenii, izbeau cu ciomegele în coaste, în boturi
şi în capete cu ochi roşii.

   Cai încărcaţi cu desagi grei se-ngrămădeau unii într-alţii, se
călăreau  nechezînd,  izbindu-se  cu  copitele.  Ciobanii,  îmbrăcaţi  în
cojoace  cu floacele  pe dinafară,  se  loveau piept  în  piept,  umăr  în
umăr, se iscodeau unii pe alţii:

   – Din care munţi?
   Dar nu mai aveau cînd răspunde, căci alţii li se loveau de

piepturi, de umeri, scurgîndu-se de pe toate cărările.
   Deasupra,  între  ei  şi  cer,  stăruia  o  negură,  şi  numai  în

răstimpuri negura aceea se spărgea, şi cerul curgînd printre vîrfurile
munţilor li s-arăta îngust ca o cărare albastră.

   În răstimpuri s-auzeau frînturi de glasuri:
   – Ne-aşteaptă cătane, la Ţibău...
   – Vin călăreţi din urmă...
   – Au astupat trecătorile, înainte...
   Şi grăbeau pasul,  amestecîndu-şi picioarele mari,  cu tălpi

înfierbîntate, printre răsmiile de picioare ale turmei fără sfîrşit.
   – Mai repede... s-auzeau porunci de printre goruni.
   Şi  ei  ghionteau  caii,  oile,  strungarii  şi  cîinii,  cu  vîrful

măciucilor, îşi săltau mai bine traistele şi desagii şi deveneau tot mai
îngrijoraţi, cu cît păioara de negură care-i despărţea de cer se înălbea.

   Începeau a-şi  desluşi  unii  altora  feţele  şi  se  vedeau ochi
încruntaţi,  obrazuri  albe  de  băietani,  chipuri  de  baci  vechi.  Femei
trupeşe, cu broboadele pe ochi, vorbeau cu glasuri tari, plîngătoare:

   –  Eu mi-am uitat  fuioarele  de  in...  grăia  una.  Ieri  pe  la
asfinţit, încă mai torceam pe prispă...

   – Lasă... Eu, ieri, mi-am îngropat băiatul. L-am ţinut pe masă
numai două zile...

   – Se spune că acolo unde mergem sînt cîmpii mari... Omul
meu a fost pe-acolo în tinereţe...

   Dar cele mai multe treceau încruntate-n broboade. Păşeau
repede, aduse de spate, şi ochii le fugeau pe spinările turmelor.

   Copite ascuţite le călcau pe picioarele goale şi ele icneau şi
păşeau mai repede, tăcînd sub desagii grei.
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   Cîini  flocoşi  li  se  ţineau  după  catrinţe,  copii  speriaţi  le
rătăceau urma prin turme şi începeau a plînge, apucîndu-se de poala
femeilor  străine.  Ţipau  şi  răcneau,  cînd  pipăind  lîna  turmelor,
simţeau deodată spinări aspre de cîini.  

   Legăturile de pe cai se desfăceau, se rupeau aţele şi funiile, şi
ceaunele se rostogoleau ologind miei şi cîini.

   Oamenii se plecau repede, să-şi apuce de pe jos cojoacele,
dar turma năvălea fără cruţare şi cei plecaţi spre pămînt abia dacă
apucau să se mai ridice, căci copitele îi călcau pe mîini   şi-i doborau.
Cînd s-auzeau  răcnete,  toţi  se  opreau,  se  fereau,  dar  din  spate  îi
împingeau mii  de  boturi  umede,  cu răsuflările  fierbinţi.  Strungari
rătăciţi,  traşi  în  întuneric,  la  marginea  drumului,  plîngeau
strigîndu-şi bacii.

   Iar focul de pe Toroiaga se arăta tot mai alb, în întîmpinarea
zorilor: pe faţa lui,  fugarii  zăreau cum se mişcă un om şi se uitau
drept în sus, din mers, cum omul acela parcă le face semne.

   – Rămas bun... răcneau către înălţimi.
   Iar  focul,  arătîndu-se în  răstimpuri  uriaş ca un copac de

flăcări, se făcea tot mai alb, şi fugarii desluşeau atunci la picioarele
omului un cîine mărunt ca furnica.

   – Oare baciul Drambă rămîne? întrebau glasuri înfiorate.
   – Rămas bun!... Rămas bun! strigau ei şi glasurile nu li se

înălţau nici pînă la jumătatea măgurilor.
   Iar baciul Drambă asculta cum trec ei pe sub negură şi făcea

semnul crucii, cu vîrful băţului, asupra adîncului.
   Copacul de foc a căzut în scrum în faţa soarelui, care s-a

arătat, deodată, roşu.
   Baciul  l-a privit  îndelung — şi cînd s-a întors spre  foc a

văzut doar o movilă de scrum şi cîteva scîntei galbene; şi pe cînd era
să  se  îndrepte  din  nou  spre  soare,  a  văzut  cîteva  flăcări  roşcate
furişîndu-se în pădure; îşi  croiau cărăruşă prin ierburi,  săltau, cîte
una, peste butucii întîlniţi, se agăţau de fire lungi de iarbă; urcau în
florile buruienilor; coborau repede, alunecînd drept înainte, dansînd
vesele în jurul poienelor rotunde, din ce în ce mai sprintene, pornind
din  nou  spre  umbra  pădurii,  unde,  la  intrarea  lor,  au  ţipat  nişte
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păsări.
   Cîinele baciului, văzîndu-le, a prins să latre alergînd după

ele.
   Iar  flăcările,  însufleţindu-se,  horeau  roşii  ca  sîngele,  în

poiene de ierburi.

II

   Urcau pieptiş  şi  unora  le  venea să-şi  scoată  de  sub brîu
fluierele de aramă, să cînte, cînd poposeau pe culmi. Dar tuturora le
era teamă de Ironim Buhosu. Înalt, pietros, cu pletele mari revărsate
pe umeri, acesta mergea îndîrjit, cu băţul în mînă. Căutau pe copaci
semnul crucii făcut din două muşcături de topoare de către cei ce cu-
noşteau bine munţii şi se aflau înainte.

   Cînd se oprea el, feciorii din urmă îl întrebau prin semne.
Fără să le răspundă, el pornea mai departe, urca pripoare, cobora văi,
cepăia repede din opincile sprintene, în lungul pâraielor spumoase.

   Străbătea întunecimi de păduri pe unde semnul drumului
abia se mai zărea.

   Cărarea urca uneori tot mai sus şi mai sus, înfăşurîndu-se
împrejurul munţilor.

   Sus pe Creţala, baciul s-a întîlnit faţă în faţă cu soarele.
   După ce  a  măsurat  cu  ochii  întinderea  şi  a  găsit-o  bună

pentru popas, aştepta pîlcul de băietani.
   – Oprim... a rostit el, făcînd semn cu mîna.
   Băietanii şi-au dezbrăcat ţundrele, întinzîndu-se la odihnă

sub vînturi.
   Unul din ei a tăiat dintr-un brad o creangă mare şi a înfipt-o

în pămînt, loc de odihnă pentru baci.
   – Nu-mi trebuie... a răspuns Ironim, căci începutul turmei se

ivise pe creastă.
   Întîi  s-a arătat  un berbec negru,  cu gît  scurt,  cu coarnele

răsucite  în  lături  şi  după  ce  a  iscodit  largul  platoului,  a  pornit
înainte dîrz,  urmat de cîţiva miei.  Apoi s-au arătat,  strecurîndu-se
prin  cărarea  pietroasă,  una  cîte  una,  oile  de  lapte,  cu  lîna  mare
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atîrnîndu-le.
   Berbecul cel mare a venit pînă dinaintea lui Ironim Buhosu şi

s-a oprit, cu capul în pămînt.
   Cîinii, mai trudiţi decît turmele, cum se iveau pe tîmplă, se

trăgeau deoparte şi se întindeau cu botul pe labe.
   Ironim Buhosu, uitîndu-se cum urcă mereu norodul necăjit

de  dobitoace  şi  oameni  — cum într-o  clipă  umple  tot  platoul,  —
văzînd  copiii  aceia  cu  cuşme  cît  muşuroaiele  —  strungarii  —  cu
picioarele  însîngerate,  femeile  cu  broboade  pe  ochi,  rupîndu-şi
coastele sub greutatea desagilor — se întreba: „Oare am făcut bine?“

   De la răsăritul  soarelui  îi  spunea un glas  că  tot  norodul
acesta va avea un sfîrşit crîncen.

   I  se  părea  că  toţi  oamenii  strînşi  grămezi,  cap  la  cap,  îl
iscodesc pe ascuns.

   Oare mai era departe pînă-n ţarini? Căci la Răsărit se zăreau
numai munţi şi munţi.

   Cei  care-i  vorbiseră  despre  Moldova  i-au  legănat  lîngă
tîmple  lanuri  de  grîu  şi  o  viaţă  liberă.  Cînd  au  răsfirat  în  palmă
pămîntul  acela  adus  în  săculeţe  şi  pungi,  înaintea  ochilor  lui  au
crescut cîmpuri de holdă proaspătă, păşuni cu ierburi mustoase şi
parcă văzuse răsărind sate ca din pămînt.

   E adevărat că-n munţii Maramureşului duceau trai de cîine,
după ce grofii şi baronii îi alungaseră din moştenirea obştească.

   Munţii nu mai erau ai lor.
                                                         

III

   Într-o noapte a venit legea nouă. Străji domneşti au răsunat
din goarne; au bătut clopotele, în semn de schimbare a lumii.

   Din oameni liberi  — ciobanii  Maramureşului  au devenit
într-o noapte robi. Trebuiau să dea domnilor toată grăsimea turmelor
şi a pămîntului.

   Cînd venea vremea oieritului, bacii trebuiau să se înfiinţeze
întîi,  cu  capetele  descoperite,  la  pragul  domnilor,  pentru  a  cere
îngăduinţă.
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   Domni pîntecoşi şi domnişori spîni îi stupeau în obraz şi-i
plesneau cu biciul.

   Ura ascunsă mocnea, gata să se prefacă blestem.
   În sus, pe valea Vişeului,  pe valea Izei pînă-n Marmaţia,

viaţa pămîntenilor era şi mai crîncenă. Acolo, legile vechi căzuseră cu
totul, de mult. Rînd pe rînd, bacii vechi, crescuţi în rînduiala obştilor,
îşi plecau grumazurile în faţa pajurilor.

   Dar cu cît intrai în sălbătăcie, oamenii îşi păstrau legea.
   De la Piatra Arsă la Toroiaga, de la Vîrful Pietrosului pînă

sus la Repega şi mai la Apus către Mihailec — munţii stăteau ca un
zid, apărînd viaţa cu orînduiri vechi.

   Oşti cu platoşe urcaseră văile Ruscovei; străbătuseră valea
Socolovului  alte  oşti  —  iar  altele  pătrunseseră  pînă-n  potecile
Botiţului şi  ale  Noviciorului.  Din sute şi  mii de oşteni,  s-au întors
doar cîţiva, abia nimerind drumurile de scăpare.

   Astfel, încă mult după stricarea legilor, ciobanii din partea
asta a sălbătăciei vieţuiau în uriaşa cetate a munţilor sfinţind legea
veche.

   Cînd înflorea primăvara pe culmi, la bisericuţele de lemn
răsunau clopotele. Acolo, sub streşinile joase, se adunau bătrînii din
cătunuri, şi stînd pe scaunele lungi, întocmeau rînduiala păstoriei de
peste an.

   „Oile să  fie amestecate în turme, şi toată mana lor şi  lîna lor
împărţită frăţeşte să fie, după curgerea verii.

   „La fel,  oamenii din obşte să se bucure deopotrivă de tot rodul
muntelui: fie lemn, fie fîn, fie sălbătăciune prinsă.“

   Astfel gîngăvea glasul celui mai vechi dintre baci, desluşind
cu caznă slovele ceaslovului aşezat pe genunchi.

   Pe  turnuleţele  înalte,  subţiri,  uruiau  hulubii  sălbatici  şi
soarele, furişîndu-se printre culmi, întindea pînă sub streaşină punţi
de raze.

   În văi s-auzeau şuvoaiele primăverii.
  –  „Dumnezeu  este  domnul  munţilor... gîngăvea mai  departe

glasul cititorului. Dumnezeu l-a făcut pe om după ce-a trecut o seară şi a
trecut o dimineaţă şi a fost ziua de hodină a Domnului; Dumnezeu l-a făcut
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pe om curat ca flacăra focului — şi dîndu-i în sarcină munţii lumii i-a zis:
«Să nu fii lacom! Trăieşte în pace cu fraţii tăi oamenii şi împarte cu dînşii
rodul,  ca  cu  nişte  fraţi...  Nu-i  bai  că  unu-i  chior  şi  altu-i  şchiop;  tu
împacă-te cu toţi oamenii buni deopotrivă şi nu-i deosebi...»“

   Iar  după ce bătrînul  îşi  punea ceaslovul în  desagă,  bacii
porneau  înapoi,  fiecare  către  cătunul  lui,  în  timp  ce  pe  turlele
bisericuţei de lemn uruiau hulubii sălbatici.

   –  Dumnezeu  este  Domnul  munţilor...  murmura  Ironim
Buhosu, privind turmele, oamenii şi cîinii  îngrămădiţi  şi căzuţi  de
trudă.

   S-auzeau plînsete de copii, glasuri mari de sfadă.
   Toţi ciobanii aceştia, sleiţi de urcuşuri, îl priveau. Oare nu

după porunca lui porniseră la drum?
   Dar care dintre feciorii aceştia cu plete lungi pe umeri ar

ridica  glas  să-l  învinovăţească?  Turmele  urcau  mereu.  Platoul  nu
putea cuprinde toată vietatea aceea şi focuri de popas se aprinseseră
în lungul povîrnişului, în tot lungul cărării, pînă jos în sihlele negre.

   Trecuseră pe lîngă depărtatul vîrf al Toroiagei, pe la ceasul al
treilea dinspre ziuă, urcînd şi coborînd fără hodină, şi acum soarele
sta gata să asfinţească, iar vîrful Toroiagei era aşa de aproape de ei,
abia la o bătaie de săgeată. Dac-ar fi dat cineva chiot pe Toroiaga, s-ar
fi auzit pînă aici.

   Dar  toţi  munţii  părăsiţi  erau  încă  aşa  de  aproape  —
strălucind în culorile asfinţitului.

   Crestele  pleşuve  stăteau  în  urma lor  tîmplă-n  tîmplă,  şi
asfinţitul le punea pe vîrfuri cununi roşii.

   Iată cum strălucesc măgurile Stînii lui Verticu, iată mai în
fund Toroiaga, zimţindu-şi spinările vinete în adîncimea cerului; iar
după umerii  uriaşi  ai  Toroiagei,  Vîrful  Ţiganului  parcă anume s-a
ascuns,  şi  i  se  zăresc  numai  cîteva  stînci  negre,  pe  faţa  soarelui
rotund ca un blid.

   Şi închipuirile văd cum stîncile acelea capătă înfăţişări de
călăreţi.

   – Cătanele... rosteşte înfiorat careva, arătînd cu mîna zările.
   Oamenii părăsesc locurile, speriaţi.
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   – Unde vedeţi cătanele?
   Mii de ochi, mii de mîini întinse arată stîncile negre de pe

Vîrful Ţiganului.
   Din păduri urcă umbrele. Vîntul bate mai cu putere.
   Turmele căzute în somn se cutremură.
   Cîinii îşi caută loc printre picioarele oamenilor şi prind a

urla, cu boturile întinse către depărtările părăsite.
   Urletele coboară povîrnişul către alţi cîini, către alte turme,

ghemuite în dosul stîncilor; coboară pînă jos în pădurile negre unde
se  zăresc  limbi  de  flăcări  —  şi  oamenii,  cu  urechile  aţintite  spre
înălţimi, se întreabă:

   – Oare de ce urlă cîinii sus?
   Zvonuri rele, pornind de pe tîmplă, trec din om în om:
   – De pe munte se zăresc călăreţi...
   Baci cu capul gol veneau înaintea lui Ironim şi-l întrebau:
   – Se spune că au zidit Cîrlibaba; e adevărat?
   – Spuneţi oamenilor că asta nu se află. Avem trimişi înainte

şi ne-ar fi dat veste.
   Şi răspunsul umbla din om în om; înconjura muntele, tot în

jos, către pustie, unde luminau focurile.
   Femei  cu  desagii  sub  cap  dormeau  de-a  latul  cărării,

amestecate printre bărbaţi şi cîini.
   Gemeau  visînd  clopote  bătînd,  focuri  năprasnice.  Altele

aşezate în genunchi, priveau ca vrăjite albăstrimile de la Răsărit.
   Pe obraji li se citea o mirare mare. „Doamne, să fie adevărat

că dincolo de albăstrimile acelea începe ţara lanurilor?“
   Vorbeau una cu alta, cu mîinile la gură:
   –  Să  fie  adevărat,  Marinţă?  Oare  cum  o  fi  arătînd  faţa

Moldovei ?
   Marinţa, o fată durdulie, îmbrobodită cu tulpan negru, se

uita în pămînt; cînd vorbea, îşi tot îndrepta ochii mari spre răsăritul
crestei, unde Ironim Buhosu sta singur.

   – Am auzit de la Buhosu că lume frumoasă ca acolo nu se
mai află...

   Ar  fi  vrut  să  mai  rostească  ceva,  dar  pomenind numele
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Buhosului, toate feţele celorlalte femei s-au îndreptat spre dînsa.
   Cît era de frumoasă, muierea dracului... Parcă cine nu ştie ce

era între ea şi Buhosu?
   Şi apoi, de ce nu s-a luat în urma carelor, pe drumul cel bun

al Borşei? Are ea turme, să urce munţii o dată cu ciobăniţele? Are ea
bărbat  cioban,  care  să-i  fi  poruncit  să-l  urmeze,  aşa  cum  le-au
poruncit lor bărbaţii?

   Pentru cine poartă ea în desagă pîine de grîu, învălită în
ştergar alb de in?

   Şi cum îi miroase sînul a busuioc, puiţa...
   Ele-s îmbrăcate  în ţundre vechi,  afumate,  cîrpite cu nişte

cusături mari cît dinţii calului. Altele, abia se desluşesc din cojoacele
flocoase şi pieptul lor e uscat, supt de-atîtea rînduri de plozi... Sînt
boţite la faţă, trecute înainte de vreme.

   Ea, cu toate că e de anii lor, e tînără, roşie ca bujorul. Are glas
lin, ales, şi cînd vorbeşte parcă sună viorile...

   – Sînt şi dincolo dealuri luminate... grăia ea, mai departe. Au
fost unii oameni de pe la noi...

   Blidul soarelui se furişase de mult după Piatra Arsă.
   Spre Răsărit, crestele prindeau a se întuneca. Umbrele din

păduri se împreunau cu alte umbre, din cer.
   Păsări vinete săgetau pe deasupra, mirate de-atîtea strigăte,

de-atîtea focuri mărunte prinzînd putere la începutul nopţii.
   Şi  cu  cît  cobora  întunericul,  ochii  se  îndreptau  tot  mai

iscoditori către  Ironim Buhosu,  care-l  chemase la  dînsul pe Misail
Şperlă. Se vedeau amîndoi arătînd cu mîinile spre Răsărit.

   – E adevărat tot ce-ai grăit tu? A poruncit Pastei să pornim? îl
întreba Ironim; că altfel...

   Şi prin ochii lui iuţi a trecut ca un tăiuş.
   – Adevăr este... a răspuns Misail, clipind repede şi uitîndu-se

mereu într-o parte.
   Se descoperise, iar pletele gălbui îi cădeau încîlcite pe umeri.
   – Că altfel... a vorbit el mai departe, ce hram aş fi avut, să

spun minciuni?
   – Îţi cunosc tot neamul... a încheiat Buhosu.
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   În inima popasului plîngea un copil. Urlau şi hămăiau cîini,
nişte femei ţipau. Fluiere de aramă nevăzute împrăştiau o tînguire
peste zarvă.

   – Ian auzi... a reluat baciul, după o tăcere scurtă. Parcă se
scufundă Sodoma...

   Strigătele, urletele, glasul fluierelor răsunau pînă sub poalele
muntelui.

   –  Ce veste a adus tatăl  tău,  Caligraful?  A cumpărat  ţara
aceea?

   –  Ca  şi  moşii  noştri  cei  vechi,  coborîm şi  ne  ducem...  a
adăugat Ironim, după o vreme. În urma noastră cresc alţii şi au să
pornească şi ei...

   – E aşa cum ţi-am spus... a rostit băietanul. O s-avem grîu şi
păşuni.   Loc şi  lemn pentru sat...  S-au plătit  dincolo bani grei,  ca
arvună. Domnul acela a iscălit în faţa judecătorilor, la Suceavă. Şi-a
făcut cruce, căci e creştin ca şi noi...

   – Haidem la oameni... i-a răspuns Buhosu şi a pornit înainte.
   S-au arătat la focuri. Au tăcut fluierele nevăzute. Femeile îşi

alinau pruncii. Uncheşii tolăniţi în ţundre şi-au întrerupt vorbele.
  –  Ce  spune?  Ce  spune?  întrebau  glasuri  depărtate  din

întuneric.
   – Cînd pornim? întreba o femeie, cu glas plîngăreţ.
   – Cum se zăreşte de ziuă... a răspuns baciul.
   Ochii înflăcăraţi ai Marinţei îl pîndeau din întunecimi.
   – Poate ospătezi ceva... l-a întrebat ea.
   Toate şoaptele au tăcut, aşteptînd răspunsul baciului.
   – Dulăul... a spus încet o femeie, îi trebuie muiere tînără.
   Şi o iscodeau pe Marinţa, cum tot caută cu mîinile în desagi.
   – Voia lui Dumnezeu! a rostit baciul, gîndindu-se la drumul

de la răsăritul soarelui.
   Şi  s-a  depărtat  în  întunecimi.  S-a  oprit  între  brazi,  la

marginea  cîrdurilor,  şi  s-a  întins  pe spate,  cu  capul  rezemat  de  o
tulpină.

   Dar somnul nu voia să-l cuprindă. Sta cu ochii deschişi spre
întunecimile vinete de sus, ascultînd zarva oamenilor şi a turmelor,
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începută din nou.
   Ca şi dînsul, mii de oameni poposiţi pe munte stăteau cu

faţa-n sus, privind căile singuratice din cer.
   Moşnegi  străvechi  îşi  continuau  sfaturile  întrerupte;  sau

istoriseau  despre  întîmplări  din  văile  Moldovei  unde  fuseseră  în
tinereţe.

   Pămîntul lin de după munţi răsărea în închipuiri, unduindu-
şi grîiele galbene, mînîndu-şi apele verzi.

   – Şi e bine? E bine acolo? întrebau glasuri de femei.
   – E drept că-n Suceavă se află un sfînt? întreba printre tuse

Ion Pipirig, un băietănaş galben la faţă.
   După ce şi-a stupit sîngele din gură, pe poala cămăşii, şi l-a

privit lung, tot pipăindu-1 cu degetul, a adăugat:
   – Am auzit că lecuieşte boli...
   A prins să tuşească mai tare, apăsîndu-şi pieptul scorojit cu

pumnii.
   O bătrînică uscată, pesemne maică-sa, s-a ridicat repede şi-l

ţinea cu amîndouă mîinile, de tîmple.
   – Vai, Ionică... ai să mori pe drum...
   Băietanul i-a răspuns vesel, sfîrşindu-şi tusea:
   – Pîn’ la Suceavă, la sfîntul, trebuie s-ajung...
   S-a aşezat pe pîntece, cu capul în mîini, privind întunecimile.
   Bătrînica i-a acoperit umerii cu cojocul şi el a adormit, visînd

la sfîntul mîntuitor de boale.
   Stelele străluceau din pleoape de aur şi pîcle albe pogorau

pînă deasupra popasului.
   Vîntul vuia cu glas larg. Scîntei roşii se desprindeau sărind

de pe la focuri şi lunecau line în întunecimi, pe deasupra adormiţilor.

IV

   Ea îi spunea lin:
   – Am urcat jumătate din noapte pîn’ la tine, Ironime... Ai să

mă iai, dincolo? Mi s-a zbătut pruncul în pîntece...
   Sta cu ochii în cer şi umerii lui au cuprins-o deodată, largi,
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încît i se părea că o întunecă un munte.
   –  Dincolo...  între  şipote...  ai  să  rodeşti...  îi  spunea  el,  în

ureche.
   – Da... da... în ţara aceea... între şipote... suspina Marinţa.
   Turmele dormeau. Nici un glas omenesc nu s-auzea. Doar

din cînd în cînd, Ilie-Surdul,  al cărui foc mai ardea sub stejari,  îşi
sfădea muierea.

   Avea glas tare, aspru ca piatra. Muierea lui, măruntă, adusă
de spate, umbla năucă în jurul focului.

   – Sînt flămînd... striga Surdul,  ghiontind-o cu vîrful bîtei.
N-auzi ?

   La  glasul  lui,  oamenii  au  început  să  se  trezească.  „Face
Surdul mîncare...“ îşi spuneau ei şi după ce priveau cerul la Răsărit,
se culcau pe partea cealaltă.

   Care dintr-înşii nu era deprins cu glasul tare al Surdului?
Baci de pe şapte măguri îi cunoşteau viaţa pe degete. Îi auzeau cînd
stă la masă şi nu-i ajunge cina, cînd îşi suduie muierea, cînd mînă
oile.

   Şi cu cît îmbătrînea, grăia tot mai aspru, mai tare.
   Într-o  noapte,  ciobanii,  veghind  pe  la  focuri,  au  tresărit

auzindu-i  glasul.  Surdul  nu mai  suduia,  nu mai  blestema că  nu-i
ajunge mîncarea; glasul lui tare, rar, rostea o rugăciune. Măgurile îi
duceau cuvintele din loc în loc:

   „Atunci... cei săraci... vor putea...  trăi; şi cei... nenorociţi... vor
putea... locui în linişte... Iată: un fum... vine... de la Miazănoapte.“

   Şi de-atunci în fiecare noapte, la ceasul ştiut, singurătăţile îi
ascultau rugăciunea.

   Şi aici,  în mijlocul turmelor adormite,  după ce a înfulecat
mîncarea,  şi-a  descins  cureaua  lată,  s-a  aşezat  în  genunchi  şi  a
început să se roage către pîclele de la Răsărit.

   Glasul lui se auzea rar, tare, împrăştiind ca o presimţire urîtă
peste turme:

   „...Cei nenorociţi vor putea locui in linişte... Iată: un fum vine de
la Miazănoapte...“

   La  spatele  lui,  muierea,  băgînd  în  traistă  ceaunul,  îl
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blestema:
   – Să te roadă viermii... Că mă baţi zi şi noapte... 
   Iar glasul Surdului căpăta puteri tot mai mari:
   „Pentru cei rătăciţi în pustie, Doamne...“
   Oamenii treziţi ascultau cu ochii căscaţi în întuneric.
   Unii se ridicau, privind focul sărac, unde muierea Surdului

nu mai sfîrşea de pus o tigăiţă în traistă. Flacăra lumina spatele lat,
de namilă, al Surdului, care nu mai sfîrşea cu rugatul.

   Cîţiva s-au trezit bolborosind:
   – „Pentru cei rătăciţi în pustie, Doamne.“
   Cei de la piciorul muntelui, ascultînd rugăciunea, spuneau:
   – Aici, glasul lui sună altfel...
   Dar acolo jos era întuneric adînc. Focurile pieriseră de mult.

Luna abia întindea pînă la ei cîteva punţi de raze. Negurile de pe
munte, coborînd acolo, se făceau mai negre ca întunericul.

V

   Înaintea străjilor se afla Gheorghe Bonţoi,  cel  care îngînă
bine păsările.

   Sfatul obştesc îi dăduse pe seamă doisprezece băietani tot
aşa sprinteni  ca dînsul,  să  cerceteze înainte rîpile,  şi  dac-ar  întîlni
pericole,  să  vestească  din  buciume,  tot  în  urmă,  din  băietan  în
băietan, pînă la turme.

   Trecuse ziua întîi, iar acum se arăta ziua a doua, şi Bonţoi cu
băietanii lui tăceau acoperiţi de păduri.

   Li  se  trimisese şi  lor  porunca de oprire,  iar  pentru  a  nu
adormi,  se  chemau  unul  pe  altul,  de  la  depărtare,  de  un  ceas,
îngînînd corbii :

   – Cra-cra...
   Glasul cobora rîpi, urca măguri, din om în om, tot în urmă

către Apus, spre turmele de pe munte.
   Capăt de strajă aici era ţiganul Varan, negru ca corbul, cu

ochi mari, bulbucaţi. Sta pe povîrniş, culcat pe cojoc, cu gîtul lung
întins înainte, ascultînd vuietele depărtării.
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   –  Cra-cra...  răspundea  din  vreme-n  vreme,  răcnind  cu
mîinile pîlnie — şi vinele gîtului i se umflau pîn’ la plesnire, ochii i se
bulbucau mai  tare  şi-i  vîjîiau  tîmplele,  dînd răspuns  tîlharului  de
Bonţoi care anume croncănea aşa des, din cine ştie ce văgăuni, rîzînd
de negreaţa lui.

   Strungarii prezăriţi îi veneau pîn’ la spate, să-i vadă faţa cînd
strigă. Dulăi vineţi se aşezau pe pîntece, lîngă umerii lui, cu urechi
ciulite.

   Cînd scotea el glas de corb, cîinii mîrîiau a sălbătăciune.
   – Ce veste? l-a întrebat pe la miezul nopţii Ironim Buhosu,

lungindu-se lîngă dînsul.
   – Pînă acum, nimic...
   Şi după ce şi-a aţintit o ureche spre susurul depărtărilor, a

adăugat:
   – Nimic...
   – Slavă lui Dumnezeu... a rostit baciul, dar din tăceri            s-

apropia iar, cu grabă, glasul de corb speriat.
   – Asta ce-i ? s-a înfiorat baciul, întinzînd gîtul.
   Straja  şi-a  încordat  pieptul,  şi-a  ghemuit  umerii  şi

bulbucîndu-şi ochii a scos un răcnet fioros:
   – Cra-cra...
   După  aceea,  îndreptîndu-şi  faţa  pletoasă  spre  baci,  i-a

răspuns, mînios:
   – Se joacă Bonţoi...
Şi  şi-l  închipuia  pe  băietanul  aflat  la  douăsprezece  ceasuri

depărtare — cum rîde singur, în întunecimi, după ce dă semnul.
    –  Auzi...  a  rostit  mînios  Varan,  în  timp  ce  corbul  din

întunecimi s-apropia din nou.
   Şi după ce a răcnit din toate puterile, s-a gîndit o clipă, după

aceea a rîs către baci:
   – Am să-i trimit o vorbă — şi eu...
   Şi clătinîndu-şi capul într-o parte şi-n alta a şi început:
   – Pu-pu-pu... Pu-pu-pu...
   Într-o clipită, stihiile s-au umplut de glasuri.
   – Cîntă pupăza? se întrebau ciobanii, trezindu-se.
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   – Nu vă jucaţi... a spus Buhosu, către Varan.
   – Să adormim... a rîs ţiganul şi a prins s-asculte din nou, cu

faţa devenită deodată gravă, speriată parcă, tăcerile fără capăt.
   Dar, deodată, la Răsărit, departe, s-a auzit un bucium.
   Varan a sărit în picioare, şi-a ridicat tulnicul lung, gata să şi-l

ducă la gură.
   – Stai... l-a oprit baciul.
   Dar l-a întrerupt degeaba, căci răsunetul depărtat urca spre

ei în grabă, din colnic în colnic.
   – Dă glas... i-a poruncit baciul, şi cînd a răsunat întîia oară

tulnicul, cîinii au început a urla, copiii ţipau, muierile blestemau cu
glas tare smulgîndu-şi părul:

   – Izărî-s-ar pămîntul...
   Şi-şi  căutau  cu  grabă  desagii,  îmbrăcîndu-se  din  fugă.

Numai turmele dormeau liniştite, rumegînd cu boturile spre pîcle.
   Băietanii şi bacii răcneau 
   – Tăceţi... Tăceţi.
   – De-acum, totuna-i de noi... a rostit un baci şi după ce şi-a

făcut cîteva cruci largi, şi-a stupit în palme, apucîndu-şi drughineaţa
de vîrf.

   – Totuna-i de noi... i-a răspuns altul. Unde-i Buhosu?
   – Cătanele... cătanele... s-auzea răcnind din toate părţile.
   – În păduri... Fugiţi în păduri...
   – Au lovit carele de pe valea Cişlei... striga careva şi spaima

prindea puteri.
   Toţi  alergau  şi  întrebau  unde  se  află  Misail  Şperlă,  că-1

chema baciul, să vie la dînsul îndată.
   – Şperlă... Unde-i Şperlă?
   Dar încrucişatul se şi înfăţişase sub ulmi.
   – Tot acum, ia băietanii şi pleacă... Părinţii noştri se află în

pericol...
   –  Care  merge,  flăcăi?  a  întrebat  Misail  către  ciurdele  de

băietani.
   Dar care era să nu meargă? Îngrămădiţi umăr in umăr, cîteva

sute de flăcăi erau gata.
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   – Apăraţi-ne părinţii... le-a strigat Ironim Buhosu. Loviţi fără
cruţare...

   – Haidam... a poruncit careva.
   – Coborîţi repede... a adăugat baciul. Ţineţi potecile, drept

către  Ghila  — şi  de-acolo coborîţi  spre  Miazăzi.  Mişeii,  poate  rup
podurile.

   Norodul de pe platou tăcea. Doar plînsete de plozi se mai
auzeau.

   –  Opriţi  carele  şi  aşteptaţi-ne...  striga  mai  apoi  Ironim
Buhosu, în urma feciorilor.

   La marginea turmelor s-auzea glasul straşnic al Surdului.
   Muierea lui ţipa.

VI

   Mai aveau de întîrziat pe munte vreme de-un ceas, căci pe
zările Răsăritului nu se arătase încă nici o geană.

   Ironim Buhosu nu se mai dezlipea de Varan, care asculta
pustniciile, cu gîtul întins.

   În spatele lor, se-ngrămădiseră zeci şi sute de oameni, tăcînd,
cu desagii pregătiţi, de-a gata, la picioare. Cîinii, presimţind plecarea,
scheunau ascuţit, răsuflînd repede.

   Se întocmeau sfaturi, dar Buhosu întorcea capul, spunînd
supărat:

   – Tăcere... Nu poate auzi omul...
   Şi  glasurile  se-ntrerupeau.  Închipuirile  prindeau a toarce.

Oare ce se întîmpla acum pe valea Cişlei? Nu le luaseră vitele? Nu le
omorîseră  copiii  şi  părinţii?  Se întrebau în  gînd,  cutremurîndu-se:
„unde ne ducem ?“ Încă ieri le era aşa de bine... Ce vînt rău bătuse
aşa  deodată  pe  munţi?  „Dacă  ne-am  furişa  de  aici,  şi  ne-am
întoarce?“  îşi  grăiau  unii,  în  sinea  lor.  „Aşa  deodată...  E  aşa  de-
aproape Toroiaga şi  Vîrful  Ţiganului  şi  Piatra  Arsă...“ Într-o zi de
mers ar ajunge la stîni...

   Unii gemeau. Auzindu-i, alţii tresăreau, speriaţi. Şi rîdeau
fără rost, şi lacrimile le cădeau pe mîini.
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   O femeie ofta, pomenind numele Maicii Domnului.
   – Să tacă... s-a auzit supărat un glas de bărbat.
   – Să se fi dus, toate, cu carele... a adăugat alt glas.
   – Osul dracului... a spus glasul al treilea şi sfada se întindea

din ce în ce.
   –  Tăcere...  a  strigat  Ironim  Buhosu,  întorcîndu-se  spre

oameni. Aşa... cum vreţi s-audă Varan?
   – Dă-1 dracului, cioroi... a spus careva.
   – De ce? l-a întrebat altul. Fără el...
   Aşa era. Fără Varan, nimic nu se putea de-acum.
   Ce-i dacă era ţigan? În obşti nu se face deosebire... Toţi sînt la

fel,  fraţi.  Nu-şi  împart  munca  deopotrivă?  Varan,  din  corturar,
devenise  în  cîteva  veri  om  la  rînd.  Cine  se  pricepea  mai  bine  ca
dînsul  să-ţi  întocmească  din  fier  aruncat  un  ceaun  de  urdit?  Nu
înzestrase  el  obştia  toată?  Pîn’ la  venirea  lui,  cît  colindau după o
unealtă de fier?

   Ce-i dacă era negru la faţă ? El era acum fratele, tovarăşul...
   – Nu, fără Varan nu se poate...
   Tăceau, uitîndu-se ţintă la spinarea încordată a ţiganului.
   Dar singurătăţile nu mai spuneau nimic.
   Cine ştie în ce sihlă se furişase Bonţoi, după ce sunase din

bucium?
   La fel, celelalte străji. Cît n-ar da Varan acum să audă măcar

cîrîitul de corb!
   Şi toţi îşi închipuiau înaintea lor grozăvii.
   Marinţa sta singură în umbră, aşezată jos, cu desagii de-a

gata pe umeri şi simţea cum i se zbate pruncul în pîntece. „E pruncul
lui...  îşi  spunea  ea,  privind  umbra  puternică  a  baciului  şi   parcă
simţea palma lui mare, bună, lipindu-i-se pe pîntece şi liniştindu-i-l.
De acum în jumătate de an am să nasc... plănuia ea, închipuindu-se
pe un ogor verde. Am să gem — şi am să nasc...“

   Închidea ochii şi vedea ziua cînd va naşte pe-un ogor verde,
iar baciul pietros, cu chip împărătesc, rîzînd şi arătîndu-şi dinţii albi,
puternici, îi va ridica pruncul în mîini, sus, juruindu-l soarelui.

   Dar lîngă toate  tîmplele acestea pe care se revarsă plete,
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creşteau  şi  se  întindeau  împărăţiile  pămîntului  de  dincolo,  acum
după ce Bonţoi  răspunsese  din negură,  croncănind,  spre  ciuda lui
Varan,  ca  corbul,  iar  Misail  se  întorsese  cu  băietanii.  Oamenii  au
început a rîde, privind cum se deschid cerurile la Răsărit.

   – Haidam, flăcăi... a poruncit Ironim Buhosu, întorcîndu-se
cu toată faţa spre mulţime.

   Turmele  erau  treze  de  mult.  Berbecii  negri  îşi  întindeau
capetele peste umerii ciobanilor aşezaţi jos.

   În tot lungul potecii, pînă-n vale, răsuna porunca:
   – Haidam, flăcăi...
   Şi baciul a pornit înainte.
   În urma lui s-au ales fluierari, şi fluierele lungi de aramă

scoteau glasuri adînci.
   – Ca la o nuntă... a rostit un glas moale de fată.
   – Ca la o nuntă... a rostit un moşneag, privind focul adînc

din  zări,  şi  a  adăugat,  oprindu-se  şi  privind  fata,  care  stătea  cu
mîinile sub bondiţa caldă a unui băietan: Bată-vă norocul... Dincolo,
are să vă fie bine...

   – Ai să ne fii nun, moş Lazăr... a rîs băietanul.
   Dar trebuiau să pornească,  pentru că-i  năvăleau turmele.

Iarba sfîrîia parcă, sub picioarele grăbite ale oilor.
   Veneau bărbaţi voinici,  desculţi,  suflecaţi  pînă mai sus de

genunchi, numai cu băţul în mînă, iar în urma lor păşeau grăbite, cu
capul în pămînt, femei somnoroase, icnind sub poveri.

   Din cînd în cînd, cîte-un bărbat de aceia, uitîndu-se în urmă,
spunea răstit către muierea lui:

   –  Ţine  bine  traista,  boiereaso...  şi  pornea  mai  repede,
clepăind din tălpile goale, pe poteca umezită de roua răsăritului.

   Iar muierile, sub greutatea desagilor, a traistelor şi a sacilor,
vedeau  roşu  înaintea  ochilor,  în  timp  ce  din  urmă le  făceau  vînt
frunţi şi boturi umede.

   – Aşa-i hramul nostru...  spuneau una către alta, cărînd şi
ajutîndu-se să se ridice. Bărbaţii sînt regi...

   –  Aşa a lăsat Dumnezeu... grăia altă femeie. Mie mi-i greu,
că mi-a ajuns pîntecele la gît... Altfel...
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   Dar n-aveau cînd tăifăsui. Ziua se făcea tot mai albă.
   Tăcînd, se închipuiau coborînd muntele cel din urmă, într-o

ţarină cu vite florene, cu turme grase. Vedeau sate cu arbori mari la
porţi.

   – Doamne... oftau ele, tare, în răstimpuri şi voiau să stea pe
loc, să se minuneze în voie, dar alte femei le împingeau din spate, cu
colţurile tari ale poverilor.

   – E ca-ntr-o nebuneală... a spus una. Şi-i tot venea să se uite
în urmă, să vadă cum străluceşte muntele satului ei, în lumina asta
aşa de roşie. Dar cum era să se întoarcă din mers, cu atîta greutate pe
umeri ? Omul ei, voinic ca un urs, mergea înainte, şi n-o slăbea nici
un pas:

   – Hai, hai, boiereasă...
   Înainte,  departe,  s-auzeau  fluierele  adînci.  Plîngeau,  sau

rîdeau?
   Glasurile li se amestecau printre atîtea alte glasuri. Cărarea

trecea acum pe-o spinare lungă a unui deal cu iarbă arsă, fără nici un
arbore.

   Ei mergeau cîte unul pe poteca strimtă, şi cît erau de mulţi,
cît de lung le era şirul...

   Oi, cai şi oameni mergeau repede, tot unul după altul, în
timp ce îmbulzeala de pe munte se împuţina şi ca dintr-un ghem
vînăt,  se  tot  deşirau unul cîte  unul,  dobitoace şi  oameni,  tot  unul
după altul, grăbind la vale mai repede şi mai repede —   că-i apuca
ziua pe culmi...

   În urmă, crestele ardeau şi străluceau. Şi Toroiaga şi Vîrful
Ţiganului şi Piatra Arsă.

   – Cu sănătate... strigau unii, înainte de a coborî povîrnişul,
făcînd semn cu mîna către munţii înflăcăraţi.

   Şi nodul amar din grumaz îi strîngea — iar ei suduiau — să
nu bage alţii de seamă că-i doare.

   Cu cît ziua năvălea tot mai sus şi mai sus, ei păreau mai
pămîntii la faţă, gurile le erau strîmbe în nişte zîmbete false — rîdeau
chiorîş, spunînd vorbe de clacă.

   Şi ghemul se deşira necontenit.

107



   Cei ce poposiseră la piciorul muntelui, în întunecimi, cum
ajungeau pe  tîmple  şi  vedeau în  faţă  tot  răsăritul,  şi  munţi  şi  iar
munţi care de care mai luminaţi — întîrziau o clipă şi fără să vrea îşi
duceau mîna la cap, gata să se descopere.

   Se tot uitau în toate părţile, pe locul unde poposiseră cei
dinainte.

   Se  vedeau  moviliţe  de  scrum,  focuri  mărunte  încă  mai
arzînd. Pe cioate vechi, unde poposiseră o noapte întreagă moşnegi,
se  vedeau  bucăţi  de  iască,  pipe  —  uitate.  Pe-o  creangă  lină  de
mesteacăn se clătina o iconiţă legată cu lănţişor.

   Numai  muierea  Surdului  mai  umbla  ticăindu-se  în  jurul
omului ei care sta întins cu faţa în jos, sub cojocul cu miţe vinete.

   Din cînd în cînd îşi ridica fruntea şi după ce o pîndea cu
sprîncenele strînse de mînie, o întreba:

   – Ai pus totul ?
   Iar ea se oprea, năucă şi deşerta traista din nou.
   Scotea lucrurile cîte unul, le întindea în mîini, privindu-le pe

o parte şi pe alta.
   A cîta oară se uita ea la cămaşa aceea de in, largă cît să-ncapă

în ea ursul? A cîta oară păturea bondiţa cu burdujel curat, cu flori
mari de lînă?

   Dar strecurătoarea, care mirosea acru a zăr şi a unt rînced?
   Şi iar le ghemuia în traistă, unele peste altele, la un loc cu

resturi dintr-un drob de sare neagră, cu văluşorul de pînză aspră de
cîlţi.

   Soarele suliţa crestele.
   – Haidam mai repede!... a rostit Surdul, în sfîrşit.
   Şi a pornit înainte, păşind greu, cu picioare groase, late, de

namilă.
   Iar  muierea  lui,  pe  umăr  cu  traista  grea  ca  un  butuc,

blestema:
   – Să te roadă viermii, călău...
   Razele îi căutau parcă anume sub basma ochii mici, osteniţi.
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VII

   Din hotarul Borşei şi peste Prislop, pînă-n valea Şesurilor,
şirul de care nu mai avea sfîrşit.

   Boi  negri,  cu  coame  scurte,  trăgeau  din  răsputeri,  în
îndemnul moşnegilor.

   Porniseră înainte de răsăritul soarelui, la glasul de trîmbiţă al
lui Filimon care trecuse galop pe uliţe.

   – Cinstiţi baci... strigase el, la porţi; răsare soarele...
   Iar bătrînii împingeau repede boii cu grumazul în juguri,

scoteau ca un chiot şi ieşeau cu carele grele în drum, uitîndu-se năuci
în urmă la streşinile joase, la uşile rămase în larg.

   – Hai, boiereasă... îşi chemau ei babele care parcă anume se
tot mocoşeau în praguri, făcîndu-şi cruci repezi către vîrful înzăpezit
al Pietrosului.

   – Doamne... boceau ele, păşind spre porţi şi picioarele li se
împleticeau; să nu mai aibă parte, capcînii!

   Şi unul cîte unul carele porneau, către Răsărit.
   Oamenii îndreptau codiriştile spre Faţa Munţilor, spre Ştiol

şi spre strălucitorul Ineu, şi negurile şi zăpezile înalte parcă ardeau,
în timp ce ei îşi scoteau cuşmele pe furiş, făcîndu-şi cruci repezi.

   Boii mugeau în juguri. Copiii, învălmăşiţi printre bulendrele
din care tăceau, cu feţele mirate îndreptate spre munţi.

   Copile cu obraji albi şi îmbrobodite în băsmăluţe, îndreptau
spre zăpezile depărtate feţele icoanelor pe care le ţineau în mîini.

   Şi care după care treceau în graba răsăritului.
   În fruntea lor mergea vornicul Pastei, cu capul gol, cu taşca

de piele la şold.
   Se uita drept înainte, către negura Prislopului şi din cînd în

cînd  îşi  scăpa  capul  în  piept,  gemînd.  În  urma  lui  veneau  aleşii
obştei,  doisprezece moşnegi,  toţi  cu capul gol,  cu tăşti  de piele  la
şold.

   – Blestemul lumii... spuneau bătrînii, năuciţi.
   Abia cîţiva ani trecuseră de la pîrjolul tătarilor de la 1717 —

cînd tot drumul acesta era numai sînge şi vaiet şi toţi uncheşii care
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păşeau  în  urma lui  Pastei  au  luptat  acum cîţiva  ani,  la  Preluncă,
punîndu-şi piepturile în bătaia săgeţilor.

   Se iviseră pe lume atunci, cei doi fraţi, Gog şi Magog, aşa
cum arătau cărţile.

   Făceau semn din  toiag  şi-ndată  se  arătau ca  din pămînt
asupra satelor, oşti cu iatagane-n dinţi: într-o clipită totul se izărea
ca-ntr-un  vîrtecuş.  Pruncii  din  leagăne  erau  smuciţi  cu  vîrful
suliţelor, din fuga cailor cu bale la gură care goneau năprasnic — şi
munţii  parcă goneau după dînşii,  vuind. Multă suflare s-a stins în
acel August roşu, 1717, şi toţi oamenii aceştia se bătuseră cu tabăra
lui Satan şi colb au făcut-o. Toţi au vîlci groase, albastre, pe obraji şi
pe tîmple, semn de la săbiile tătarilor.

   Iată-l pe baciul Motrici, cum abia vede drumul, căci un obraz
i-a fost ars cu ochi cu tot, atunci în cumpănă; iată-l pe Vlad Aramă,
cum abia-şi trage după dînsul piciorul stîng!

   Dar Caligraful Şperlă ?
   Numai el ştie cît de greu urcă, pentru că atunci plămînii i-au

fost străpunşi. E mai înalt decît toţi, şi capul lui cu pălărie vînătă în
chip de hrib, îi umblă prin negura pomilor.

   Iată-l pe Irodion Grămadă, scurt şi lat în spete; şi iată-i şi pe
Timotei  Secure  şi  pe Dormidon Ştiulboană — cum se uită  printre
goruni — pîndind parcă năvala spaimei de-atunci.

   După învălmăşag, Satan fugise din munţi. Dar grăiau cărţile
că are să s-arate iar. Gog şi Magog, fraţii Satanei, s-au ivit, aşa cum
vesteau slovele. Acum, nu mai veneau dinspre Răsărit şi nu mai tîrau
după semnul toiagului oşti cu steag galben. Gog şi Magog s-au arătat
într-un asfinţit,  coborînd din  Apus.  Erau îmbrăcaţi  în  strai  negru,
preoţesc.  Aveau pe  cap  pălării  tari,  cu  margini  late;  la  gît  purtau
mătănii negre şi cruci mari  de aur. Ochii tulburi  abia li se vedeau
prin  ochelari.  Obrazurile  albe  purtau  zîmbetul  umilinţei  şi
milosteniei. Veneau drum lung, tocmai de la scaunul Romei, de unde
aveau hîrtii tari, cu peceţi şi iscălituri. Veneau să judece ciobanii, şi
să-i întrebe pentru ce trăiesc în legea veche a obştilor, ca fraţii — şi nu
fac deosebire între dînşii? Oare încă nu aflaseră că Isus dăduse toată
puterea lumii papei de la Roma şi că toată suflarea trebuia să-i dea
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ascultare acestuia?
   Nu ştiau că nu mai era îngăduit  să trăieşti  liber,  să-ţi  ai

turma ta, pămîntul tău — şi că tot omul trebuia să se supună unui
stăpîn?

   Astfel îi întrebau Gog şi Magog, fulgerîndu-i prin ochelari.
   Unii le-au zărit, jos la poala anterielor, vîrfurile codiţelor.
   Careva i-a întrebat :
   –  N-a  zis  Isus  :  „Trăiţi  ca  fraţii?“  Noi,  numai  legea  din

cuvîntul acesta o ştim.
   – O să primiţi legea nouă... îi fulgerau din ochelari Gog şi

Magog.
   Şi s-au întors în loc, îndreptîndu-se către Apus.
   Păşeau mărunt şi cînd treceau pe lîngă case, cîinii se furişau

speriaţi sub praguri.
   Oamenii i-au urmărit şi au văzut că îndată ce coteau după

munţi, anteriele le dispăreau şi se vedeau ca două arătări negre, cu
cozi bîrligate, cu urechi ascuţite.

   Trăgeau la aşezări domneşti, unde toată noaptea era lumină
mare, de ospăţ şi petrecere.

   Domnii îi aşezau pe scaune scumpe şi le puneau dedesubt
scorţuri în fir greu de argint.

   Pămîntenii pîndeau la geamuri şi vedeau cum după ospăţuri
domnii se retrăgeau în încăperi tainice, împreună cu cei doi oaspeţi
— şi iscăleau hîrtii şi împărţeau bănet greu de aur.

   Şi astfel, după a doua arătare a lui Gog şi Magog, au intrat în
munţi oşti cu pajuri.

   În  umbra  steagurilor,  se  zărea  pîntecul  revărsat  peste
cingătoare al baronului.

   Legea nouă poruncea ca tot omul să-şi plece gîtul.
   Şi rînd pe rînd, au căzut sub legea nouă, satele de pe Iza şi

de  pe  Mara  şi  din  aşezări  de  stăpîni,  deveneau cîrduri  de  argaţi.
Toate se cuveneau domnului,  aşa cum porunciseră  Gog şi Magog.
Cumpăna urca pe Vişeu, tot mai adînc în sălbătăcie. Oamenii simţeau
că nu mai au de ţinut piept numai lăncilor şi săgeţilor.  Şi decît să
tragă la jug şi să nu mai poată răsufla în voie, se ridicau şi apucau
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lumea.
   – Ne batem şi cu împăraţii...  suduiau bacii.  Sfîntul lor de

domni!
   Popi vechi se ridicau înviforaţi şi strigau din faţa altarului:
   – Nu vă lăsaţi, fraţilor! Ei vor să ne facă vite...
   Şi  clopotele  băteau  repede,  în  turnurile  înalte,  ca  din

împărăţia cerului.
   – Apăraţi-vă legea obştilor, oameni buni! Zidiţi munţii, să nu

poată intra pîntecul domnilor!
   Însă,  după prorocirea cărţilor,  Gog şi Magog trebuiau să

învingă.
   Pămîntenii se retrăgeau tot mai adînc în ierburi, urcau tot

mai sus către crestele cu zăpezi, iar Gog şi Magog îi urmăreau, pas cu
pas. Loveau trecătorile cu băţul — şi munţii se dădeau la o parte, să
intre domnul cu pîntecele.

VIII

   Dincolo de munţi, la Răsărit, se aflau păşuni şi ogoare verzi.
Unii îşi luau turmele şi porneau şi după luni şi ani, dădeau ştiri:

   – Veniţi! Aici e lumea altfel; cresc struguri şi grîie...
   Bejenarii opreau pe sub Carpaţi, la poiene luminate, sau se

înfundau în ierburi, către Răsărit, pe Siret şi Prut.
   Întemeiau sate şi obştii, ca acasă la dînşii.
   – Măi fraţi! vesteau ei. Coborîţi şi veniţi! Aici, pămîntul are

lapte şi  miere.  Trăim în legea noastră şi  oamenii  de pe-aici  se  iau
după obiceiul nostru şi întocmesc şi ei obşti. Nu vă lăsaţi ciufuliţi...

   Uneori, băietani duşi de pe-aici cu ani în urmă, în copilărie,
se întorceau cu veşti către bunici.

   Aveau la  pălării  spice  de  grîu  şi  se  făleau,  lăudînd  ţara
Moldovei:

   – Cît vezi cu ochii, spicele strălucesc... Ierburi grase ca acolo
nu se mai află...

   – Cît vezi cu ochii numai soare şi grîu...  Livezi cu meri şi
peri...
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   Şi coborînd din nou spre cîmpie, lăsau în urmă ochi mari,
privind cerul la Răsărit.

   Şi moroşenii plecau, tot mai mulţi şi mai mulţi.
   Acum,  se  urniseră  sate  întregi  deodată,  spre  cîmpiile  de

dincolo.  Legea  veche  căzuse.  Peste  cîteva  zile  trebuia  să  li  se  ia
turmele. Un domn mare sosise din partea împărăţiei şi urca pe Vişeu,
în  trăsură  strălucită,  trasă  de  opt  cai  albi.  În  urma  lui,  păşeau
reghimente de oşteni cu suliţe şi tunuri.

   Butinari furişaţi în păduri îl văzuseră pe domnul acela la faţă
şi-i văzuseră şi pe alţi doi domni, mergînd pe cai, unul în dreapta,
unul în stînga trăsurii.

   Le recunoscuseră faţa: erau tot Gog şi Magog, îmbrăcaţi de
data asta în zală de oştean.

   Unii desluşiseră în ochii cailor lor cărbuni aprinşi.
   – Neamul lor de papistaşi... suduiau moroşenii. Noi legea

ciufulită nu ne-om lăsa-o...
   Şi ridicîndu-se din aşezări, fugeau ca din calea unui foc.
   Şi  dincolo  vor  trăi  ca  fraţii,  nefăcînd  deosebire,  îşi  vor

împărţi cu dreptate mana pămîntului şi a turmelor, la pogorîşul roşu
al  toamnelor.  Cînd  vor  ajunge  dincolo,  îi  va  întîmpina  soarele  şi
holda şi vor îngropa în pămînt mai bun temeliile satelor, vor răsădi
păduri uriaşe, vor opri rîurile şi fluviile, la nevoie, şi le vor supune,
aşa cum au supus aici viforniţele, munţii şi şuvoaiele primăverilor.
Vor arăta, dincolo, legea lor, neciufulită, şi oamenii acelui pămînt îi
vor lua pildă.

*

   Cartea  rînduielilor  obşteşti  se  afla  închisă  într-o  ladă  cu
capac împodobit cu ştergare şi scorţuri, pusă într-un car larg, tras de
doi boi floreni.

   Şase bărbaţi primeniţi cu cămăşi de in, cu bondiţe lungi, albe
şi cu cuşme înalte, păşeau de amîndouă laturile carului. 

   Înainte  mergea  Filimon — trîmbiţaşul,  ţinînd  în  mînă  o
trîmbiţă împodobită cu năframă.
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   În răstimpuri, ţintea cu ochii Ineul luminat în zăpezi şi se
uita spre mohorîtul Pietrosul  şi  după ce-şi oprea răsufletul,  ducea
trîmbiţă  la  gură,  dînd  glas  peste  stihie,  chemînd  la  ascultare
depărtările.

   Cîinii,  furişîndu-se printre roţi, se uitau în urmă şi urlau.
Oamenii  scăpau  mai  tare  capul  în  pămînt.  Femeile  plîngeau,  în
bocete  întrerupte  repede  de  sfada  bărbaţilor.  Una  cîte  una  se
apropiau de care, şi dezveleau din mers icoanele acoperite cu lăicere
de  lînă  şi  cu  basmale  negre.  Se  uitau  la  chipurile  sfinţilor  şi
blestemau:

   – Domnii şi împăraţii... să nu mai ajungă...
   Făceau cruci mari spre faţa aurie a Ineului şi blestemau iar:
   – Nu le ajung avuţiile... Scîndura de sicriu să nu le-ajungă...
   Şi-n tot lungul şirului de care, chipurile împărăteşti de pe

icoane se uitau ţintă în păduri.
   Se vedeau icoane străvechi, arătîndu-1 pe bunul Iosif ducînd

asinul de frîu printr-o pustie, în timp ce Maria, cu pruncul la sîn, se
uita holbată spre nişte aşezări depărtate de piatră.

   –  Aşa  fugim şi  noi...  spuneau femeile  cu prunci  de  ţîţă,
icnind în desaga de dinainte.

   Alte icoane arătau mucenici tineri cu capetele pe butuc, în
faţa tronurilor împărăteşti.

   Se arătau împăraţi şi împărătese sclipind în aurărie, trecînd
printre  turnuri  dese,  în  timp  ce  drepţii  cerşeau  plini  de  bube  la
colţurile uliţelor strîmte şi cîinii jigăriţi le lingeau bubele.

   –  Acesta  e  dreptul  Lazăr...  spunea o femeie.  Vedeţi  cum
domnii stau la masă şi se veselesc? E ca şi-n ziua de azi...

   – Lasă... a vorbit alta... pe cea lume ei vor arde în ceaunul cu
păcură, iar dreptul Lazăr se va desfăta în grădini...

   – Ce folos... suspina a treia, clătinînd din cap. Se spune că
raiul e pe lumea asta... Şi tot cei strîmbi şi răi au parte.

   – Taci... s-a auzit glasul unei băbuţe. Faci păcat...
   – Doamne fereşte... a răspuns, năucă, femeia care vorbise.
   – Ar fi bine dacă ar fi o lume şi dincolo... Am putea să ne

bucurăm, cînd i-am vedea pe bogaţi, arzînd în smoala veşnică...
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   Şi cu cît urcau mai sus pe Prislop, icoanele se luminau tot
mai tare, căci soarele răsărise, alb, pe vîrful Ineului.

   Trîmbiţa cîntăreţului nu mai contenea.
   Dar înainte de a coborî  valea de la  Răsărit  a  Prislopului

înecată toată în umbră, trebuiau să se mai oprească o dată, să vadă
valea obîrşiei.

   Vornicul Pastei a făcut semn celor doisprezece aleşi:
   – Să vie carul cu legea...  a spus el, mohorît,  şi porunca a

pornit tot la vale, din om în om.
   Carele s-au ferit mai la o parte, să facă loc.
   Nişte fete  împodobiseră  jugul carului aceluia,  şi  coarnele

boilor, cu băsmăluţe înflorite şi ramuri verzi.
   Filimon trîmbiţaşul păşea cu fruntea ridicată şi chipul lui

între pletele lungi, negre, era alb ca varul, iar ochii lui mari, speriaţi,
căutau spre vîrfurile pădurilor.

   Carul  s-a oprit  dinaintea vornicului care după o clipă de
tăcere şi-a smucit ochii din pămînt şi a grăit către lungul văii:

   –  Cinstiţi  baci  şi  boieri...  Poate  nu  ne  mai  întoarcem
niciodată...

   În tot lungul carelor moşnegii tăceau, cu cuşmele în mîini.
   –  Şi  niciodată  n-om  uita  răutatea  domnească...  striga

vornicul, bătînd cu vîrful băţului în lada din car.
   Dar  nu  şi-a  mai  putut  sfîrşi  cuvîntul:  un  nod  greu  îi

încrîncena grumazul — căci uitîndu-se în văi îşi zărise casa cu uşa
deschisă larg.

   Şi-a strîns capul în piept, apoi a făcut semn către Filimon,
care şi-a îndreptat trîmbiţa spre zările de deasupra pădurilor.

   După ce Pastei a făcut semn de pornire cu băţul şi carul cu
legea a pornit în sunetul trîmbiţei, femeile au început bocetele, ca-n
urma unui mort.

   – Să tacă... a poruncit vornicul.
   Filimon,  după  ce  a  sunat  prelung  din  trîmbiţă,  a  tăcut,

ascunzîndu-şi faţa în mînecă.
   – Să afle domnii... glăsuia Şperlă-Caligraful. Să afle domnii...

că va veni o vreme...
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   Ceilalţi moşnegi clătinau din plete, se uitau unii la alţii pe
furiş, şi ochii le ardeau şi-i usturau.

   – Tăceţi... a strigat către femei unul din cei şase bărbaţi din
laturile carului. Pe cine-l bociţi?

   – Norocul nostru... a răspuns una.
   Careva a văzut de pe culmea Prislopului cum se unduiau

departe, în urmă, oştenii lui Gog şi Magog.
   – Fugiţi! Fugiţi! au pornit strigătele.
   – Tăcere! a răspuns Pastei. Spuneţi femeilor să tacă. De oşteni

ne desparte cale de-o zi. Mînaţi mai tare...
   Boii negri se încrîncenau în juguri. Din care cădeau legăturile

cu scorţuri, iar plozii, înveliţi în cojoace şi-n sumane, ghemuiţi unii
într-alţii, scoteau ţipete ascuţite.

   Babe vechi, cu capetele amestecate printre capetele copiilor,
se uitau speriate printre picioarele uriaşe ale pădurilor. Se apucau de
sicriele de lîngă dînsele — sicriele pregătite pentru ele în aşteptarea
morţii — şi pe care şi le duceau acum, în carele largi, către ţara cea
nouă. Mîţe vinete şi capete de cîini se iveau din sicrie. Dulăi negri,
legaţi în  lanţuri,  în  urma carelor,  hîrîiau la ele în răstimpuri  — şi
babele îi blestemau.

   Unele din bătrîne, după ce vedeau cum le hurducă graba
asta, se ridicau cu băgare de seamă, se ţineau de draghinii largi şi îşi
mutau bîrlogul  în sicrie.  Îşi  aşterneau întîi  cojoacele,  îşi  potriveau
cîte-o  buleandră  căpătîi  —  şi  se  lungeau  adunîndu-şi  mîinile  pe
piept. Oftau a uşurare, feţele li se descreţeau parcă, şi zîmbeau cu
ochii închişi. Fete sprintene, cu feţele luminoase, torceau din mers,
atunci cînd drumul urca. Urmărind firul lin de lînă albă, împleteau
doruri  şi  visuri,  căci  în  curînd,  devale  la  şesuri,  se  vor  întîlni  cu
turmele şi cu feciorii.

   – Mîine, vă întîlniţi cu băietanii, spuneau vecinele.
   Şi continuau:
   – Oare ce au să vă aducă? Dacă nu era năprasna asta, după

Sfînta Măria...
   Aşa  era:  după  Sfînta  Măria,  la  pogorîrea  turmelor,  se

întocmeau  nunţi.  Fetele,  torcînd,  îşi  aşteptau  ibovnicii  o  vară
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împlinită; după aceea, printre nourii toamnei, porneau conocarii, în
răsunetul trîmbiţelor, urmaţi de călăreţi împodobiţi cu flamuri, să le
poftească la casa mirilor.

   Bătrînii obştei dădeau binecuvîntarea, bînd din ulcioarele de
lut, sub streşinile joase.

   – Poate, dincolo... spuneau fetele.
   Şi pămîntul de dincolo li se năzărea verde. Cîte din ele nu

căpătaseră  juruinţă,  la  urcarea  turmelor?  Ce  bine  ar  fi  fost  dacă
lumea nu s-ar fi izărit aşa deodată... Şi torcînd din mers, se gîndeau
la  sosirea  nuntaşilor  şi  parcă  auzeau  trîmbiţele.  Dar  nu.  S-auzea
trîmbiţa lui Filimon, departe, înainte. Treceau pe lîngă babele ghe-
muite în sicrie şi stăteau de vorbă:

   – Te duci, boiereasă Măndiţă...
   Baba clătina din cap:
   – Mai bine muream aici...
   – De ce? Dincolo-i bine...
   – Cine ştie...
   Şi ochii stinşi ai bătrînelor căutau întîi la picioarele voinice,

desculţe, ale fetelor, după aceea pîndeau nourii care uruiau dinspre
Toroiaga.

   –  Avem  înainte  ape...  spuneau  bătrînele,  închipuindu-şi
puhoaiele.

   Cine ştie în ce adîncimi ploua acum, dar la gurile rîpilor se
arătau  deodată  capete  învălmăşite  de  şuvoaie.  Podeţele  vechi  se
cutremurau cînd treceau pe sub ele, în fugă, apele. Trîmbiţa încetase
şi tăcerea arăta grija căzută deodată peste lungul carelor.

   Uneori, după ce şuvoaiele tăceau, fetelor li se părea că aud în
fundul  pădurilor  tălăngile.  Se  opreau să  asculte.  Dar  erau  numai
închipuiri — îşi auzeau clinchetele în inimă.

   Multe femei se urcaseră la stîni, încă de acum cîteva zile.
   – Oare Marinţa a urcat la deal? a întrebat o mătuşă, şi avea la

colţul gurii un rînjet.
   – Am văzut-o eu urcînd... i-a răspuns Melixina, o fată colţată,

cu spate lat. Cum să nu urce săraca?...
   Mătuşa  a  rîs,  acoperindu-şi  gura  cu  mîna,  dar  printre
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degetele uscate, vinete, i se zărea un colţ lung, galben, drept în faţă.
   Şi-ndată s-au stîrnit vorbe, pe seama Marinţei.
   –  În  fiecare  duminică  urca  la  Ironim...  a  continuat  fata,

căpătînd  acum glas  aspru,  bărbătesc.  I-am văzut  pîntecul,  cînd se
scălda la izvor... şi...

   – Puiţa...  a spus altă femeie, privindu-şi fata care mergea
alături,  torcînd. Dar parcă are s-o ia Buhosul? Că acela-i coadă de
cîine...

   Iar în gîndu-i spunea: „Parcă fata mea n-ar fi bună pentru el?
Ce, e chioară? E şchioapă?“

   Şi tuturora  li  se  năzărea chipul împărătesc al băietanului
trecut de patruzeci de ani. Î1 vedeau mîndru, voinic, spunînd iarna la
clăci  conocării.  Iar  cînd  buciuma el  pe  munte,  la  pogorîrea  oilor,
buciumul lui se deosebea dintr-o sută. „Ce noroc, a avut, puiţa...“ îşi
spuneau femeile şi fetele, gîndindu-se la Marinţa, şi se întunecau la
faţă.

   – Eu pot răsturna butuci... a adăugat Melixina, dar a dres-o
repede: şi pe la mine a bătut gardurile Ironim. N-a vrut să mă dea
tata...

   – Vorba ceea... a rîs o babă, ascultînd-o :
                                            

Handaloc,
la floc...

   Dar de prin care le priveau icoanele cu obrajii chinuiţi — şi
ele tăceau, stupindu-şi în sîn.

  – Doamne iartă... spuneau repede babele.
   Însă chipul băietanului stăruia lîngă tîmplele fetelor, ca un

medalion de aur.
   Se  ştia  că  la  Sfînta  Măria  avea să-i  fie  nunta.  Marinţa  îi

cususe  toată  vara  cămaşa  albă  de  mire  —  la  umbra  gorunilor.
Înflorise năframe şi ştergare, pentru ziua aceea. Zestrea ei de scorţuri
şi  lăicere  se  înălţase  pînă-n  grinzi  şi  mirosea  a  busuioc  şi
dumbravnic.  N-avea  turme,  dar  ibovnicul  ei  nu  voia  avuţie,  căci
bogat era el. Cine avea ca dînsul, atîtea mioare cu lîna ca argintul?
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   – Să fie tat’ tu împărat, şi nu-mi trebuieşte... răspundea el
fetelor care-l chemau seara.

   Ocolind curţi cu şuri înalte, gemînd de turme şi cîrduri de
vite florene — Ironim se ducea de-a dreptul la casa Marinţei,  sub
streaşina pomilor.

    Părinţii ei muriseră acum cîţiva ani, omorîţi de tătari.
   – Ce a găsit la dînsa? a întrebat tare o femeie.
   – Asta, numai un bărbat o poate şti... i-a răspuns, rîzînd, un

moşneag. Mai bine aţi tăcea, că s-aude nu ştiu ce înainte...
   – Vedeţi ce-i acolo! a strigat un glas. S-aud ţipete...
   – Opriţi! Opriţi! răsunau glasuri depărtate.
   Bărbaţii  s-au repezit  la  care,  scoţînd  de pe sub bulendre

topoare, furci şi lănci.
   – Ce-i acolo? întrebau cu glasuri speriate.
   – Podul... Au stricat podul... venea vestea din car în car.
   –  S-au  zărit  înaintea  noastră  călăreţi...  spunea  o  femeie,

alergînd înapoi în lungul carelor. Pregătiţi-vă de bătălie...
   – Doamne... răcneau bătrînele, privind holbate, cu mîinile la

gură.
   – S-a mîntuit... gemeau moşnegii, lăsînd carele şi luînd-o la

fugă cu topoarele ridicate, şi-n timp ce fugeau, îşi lepădau sumanele
şi cojoacele, să nu-i încurce.

   Dar în curînd s-a făcut linişte şi carele au pornit iar.
   – Doamne! spuneau oamenii,  punîndu-şi la loc topoarele.

Adu-mi-i în bătaia ascuţişului...
   – Ce-i acolo? Ce-a fost? întrebau chipuri albe ca varul.
   – Au stricat podul... ca să ne încurce la mers...
   – Mîini vîndute... răspundeau femeile. Ne întîrzie, ca să ne

poată ajunge antihrist...
   Şi  cum  coborau  de  vale,  se  uitau  speriate  la  picioarele

podului,  tăiate  cu  topoarele.  După  tăieturi  se  vedea  că  treaba  se
petrecuse de curînd.

   Dar răufăcătorii nu apucaseră a-şi sfîrşi lucrul. Unul, fugind,
îşi lăsase toporul înfipt în bîrnă.

   Pastei şi ceilalţi aleşi stăteau pînă la brîu în apa tulbure a
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gîrlei, ţinînd podul cu braţele suflecate. Cînd treceau carele, bîrnele
jucau, iar ei strigau:

   – Mînaţi mai repede...

IX

   Ajungînd tocmai atunci la drum, Bonţoi, cu ochii de gînsac
rotunjiţi  de spaimă, s-a întors spre culmi, sunînd din bucium spre
turme.

   – Taci... i-a poruncit Pastei. Nu speria oamenii... Iar Bonţoi
i-a răspuns, iscodind pădurile din jur:

   – I-am zărit cum fugeau... Sînt nişte ţipţeri...
   Dar buciumele clocoteau coborînd spre dînşii. Ciobanii de

sus dădeau răspuns că aflaseră vestea.
   –  Răspunde-le  că spaima a trecut...  a  poruncit  Pastei,  iar

Bonţoi a urcat într-un gorun, s-a aşezat pe o creangă şi înainte de a-şi
face mîinile pîlnie la gură, a rîs către ochii care-l pîndeau:

   – Am o vorbă pentru Varan...
   Şi  a  răcnit  din  răsputeri,  de  două  ori,  adunîndu-şi  tot

răsufletul:
   – Cra... cra...
   Glasul de corb urca măgurile, tot mai departe.

*
   
   În  zori  trebuiau  să  fie  dincolo  de  Ţibău,  în  pămîntul

Moldovei. Îi despărţea o noapte care putea să le aducă pieirea.
   Ţara de dincolo le aprindea închipuirile, stînd întinşi pe sub

care, la popasul din Valea Şesurilor.
   Pe la amurg, s-au auzit cele dintîi semne ale turmelor.
   Ei  părăseau  carele  şi  se  îngrămădeau  la  poteci,  pîndind

împărăţia neagră a pădurilor.
   –  Oare  omul  meu vine?  se  întrebau una pe  alta femeile,

trăgîndu-şi broboadele pe ochi, mai tare.
   – Trebuie să fie flămînzi... spuneau altele.

120



   Întîi s-au arătat la cotitură, între stînci, doi dulăi negri, după
aceea  un  berbec  lăi,  cu  coarne  răsucite  de  multe  ori,  s-a  oprit  în
spatele dulăilor, zbierînd răguşit spre oamenii din vale.

   Pădurile foşneau sub miile de picioare nevăzute. Şi nici un
glas omenesc nu s-auzea.

   – Ironim... au spus nişte femei, deodată, cînd baciul s-a oprit
lîngă cîini, cu capul gol.

   – Pacea Domnului Cristos... a rostit el, pornind din nou la
vale, spre oameni.

   – Turmele... Turmele... s-auzea din toate părţile — şi pădurile
se cutremurau,  cîinii  de la  stîni se  repezeau spre cei legaţi printre
roţile carelor — iar urletele şi izbiturile de bîtă umpleau amurgul de
spaimă.

   Femeile se repezeau la bărbaţii lor şi-i întrebau tare, cu glas
de sfadă, despre sănătatea oilor. Unele îşi căutau cu ochii, în cîrdul
nesfîrşit care le curgea pe dinainte, mioarele — şi cînd li se părea că
şi le-au cunoscut, se repezeau la ele.

   Scoteau plînsete scurte şi se uitau mai departe, căutîndu-şi
alte mioare.

   Berbeci grei se trăgeau la o parte şi după ce îşi  încordau
capetele  spre  lungul  turmei  —  băteau  pămîntul  cu  piciorul  şi
porneau înainte.

   Ciobani cu ochi osteniţi, cum coborau în vale, se-ntindeau la
pămînt cu traista sub cap.

   Vătămătura  le  încrîncena  pîntecele  şi  ei  răcneau,  cu
genunchii la gură.

   Veneau repede băbuţe încîrjoiate şi se plecau spre dînşii:
   – Hai... Hai... Să-ţi tragă mama vătămătura...
   Şi-n timp ce le descopereau pîntecul, bolboroseau:
      
                            O găinuşă roşcată,
                            cu ciocul să bată...
                            Şi din pîntecul lui Ion
                            vătămătura,
                            usturătura,
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                            să iasă,
                            să zboare peste casă...

   După ce ungeau bine pîntecul cu seu, începeau a-şi mişca
pumnii, trăgînd ca un spin nevăzut de sub pieptul băietanilor.

   Varan, răguşit de-a binelea, a coborît cel din urmă, şi îl căuta
pe Bonţoi, dar acesta asculta de multă vreme sfatul obştei, la coliba
pădurarului.

   Acolo, în cercul celor doisprezece moşnegi aşezaţi pe butuci,
Ironim sta în picioare, cu capul gol, cu mîinile  cruciş,  dînd seamă
despre turme.

   – Cînd am auzit vestea, spunea el cu glas înfiorat, am pornit.
Am luat de pe la stîni tot tărhatul, dar unii dintre baci au uitat colo
sus, dulăi în legătoare...

   –  Păcat...  a  oftat  careva  şi  toţi  şi-au  aţintit  auzul  spre
înălţimile întunecate.

   –  După  aceea,  grăia  mai  departe  Ironim,  cu  ajutorul  lui
Dumnezeu,  am poposit  azi-noapte  pe  Creţala.  Oile  au  avut  iarbă
moale — iar oamenii s-au ospătat cu caş din traistă... Cînd am auzit
vestea de bucium a lui Bonţoi — eram gata să trimit băietanii...

   Bonţoi, care pîndea umbrele pădurii, a tresărit.
   – Da... Da... a spus el, repede, neclintindu-şi ochii din pîndă.
   După o tăcere lungă, Ironim a adăugat:
   – Asta-i, cinstiţi baci...
   –  Ar  fi  bine  dacă  numai  asta  ar  fi...  i-a  răspuns  Pastei,

sculîndu-se.
   Şi a făcut semn spre Jordie, un moşneguţ pitic, care stătea

neclintit în uşa colibei:
   – Spune ce e în urmă!
   – I-am zărit... a început moşneguţul, cu glas aspru. Înainte,

vine o trăsură cu cai albi...  Cei doi fraţi din pustie, Gog şi Magog,
călăresc unul de-a dreapta şi altul de-a stînga trăsurii...

   – Ia-n mai taci... s-a supărat Pastei. Care fraţi din pustie?
   Moşneguţul şi-a făcut o cruce mare, de la frunte la buric:
   – Aşa să mă trăsnească... cinstiţi baci...
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   Ceilalţi moşnegi clătinau din plete:
   – Dar cătanele-s multe? La ce depărtare se află?
   – La o depărtare de-o zi... s-a înfiorat Jordie. Eu, ca umbra

m-am strecurat... Au trimis, înainte, oameni, să strice podurile — şi
să întărească graniţa. Iată, asta mi-i crucea...

   –  Întocmiţi  oaste...  a  poruncit  Pastei.  Înjugaţi  carele,  tot
acum...

   Bonţoi suna din bucium, a pericol. Turmele se învălmăşeau
speriate de fuga oamenilor.

   Oastea s-a întocmit  repede, prin întuneric,  în faţa colibei.
Înarmaţi cu topoare, cu furci, cu suliţe, bacii se rînduiau unul după
altul,  în  spatele  lui  Pastei  şi  al  lui  Ironim  Buhosu,  care  stăteau
neclintiţi, ascultînd plînsetele şi blestemele femeilor.

   – În zori, îi stropşim... a rostit Pastei. Haidam...
   Nu grăia nimeni, numai în lungul carelor s-auzeau plînsete

mocnite. Oile grăbeau tot mai tare, la vale. Cei din urma carelor îşi
aţinteau auzul spre întuneric şi parcă auzeau călăreţi şi băteau vitele,
speriaţi — iar roţile scăpărau în fugă.

   Berbeci negri, rătăciţi printre roţi, zbierau răguşit, scurt. Ochi
holbaţi  de  prunci  pîndeau  întunecimile.  Copacii  rămuroşi  arătau
picioare uriaşe, gheare lungi, acum cînd luna răsărise.

   Bătrînele  se  ghemuiau  mai  strîns  între  plozi  şi  purcei,
tremurînd. Cocoşi, legaţi cu aţa de leuci, cotcodăceau speriaţi, prin
somn.

   – Dac-am ajunge dincolo... spuneau femeile.
   Pe marginea drumului s-auzeau scîncetele fetelor, încleştate

de băietani:
   – Ioane, dacă mori, Ioane...
   – Taci... Taci... Ne vedem după răsăritul soarelui...
   Şi  băietanii  se  smuceau din  îmbrăţişare,  apucau la  fugă,

s-ajungă la vreme în pîlcul de oaste.
   – Dacă mori? îl întreba Marinţa pe Ironim.
   Şi-l întreba iar şi iar, apucîndu-1 de braţ:
   – Dacă mori? Dacă mori?
   La  miazănoapte  scăpărau  fulgerele.  Munţii  uruiau  din
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adîncimi.  Codrii  se  treziseră  la  vuietul  puternic  al  vîntoaselor.
Glasurile deveneau mai răstite:

   – Mînaţi... Mînaţi... Ne-apucă ploile...

X

   Îşi  aminteau  de  ploi  vechi,  rozînd  munţii  la  temelii,
împotmolind  potecile  şi  drumurile.  Şuvoaiele  cutremurau  codrii,
dărîmînd arborii, împleticindu-i, schimbînd din loc în loc dîmburi şi
măguri.  Munţii  căscau  guri  uriaşe,  înghiţind  volburi  tulburi
amestecate cu butuci răsuciţi, cu spinări de maluri, şi apele urcau tot
mai  sus,  către  înălţimi,  unde  bacii,  ascultînd  cum  urcă  potopul,
strigau spre cerul tulbure, şi-l arătau cu băţul.

   Tunetele uruiau fără sfîrşit, paisprezece zile şi paisprezece
nopţi.

   Oamenii se simţeau tot mai mărunţi, mai umiliţi, tîrîndu-se
prin gloduri ca rîmele.

   Cînd cerurile se arătau iar, deschizînd porţi albastre, şi după
ce  goana  uriaşă  a  şuvoaielor  se  izăra  printre  largile  cotituri  ale
munţilor, ciobanii nu-şi mai recunoşteau locurile.

   Măguri  întregi erau plecate pe-o parte,  cu toate pădurile
prăbuşite.  Stînci  mari  cît  cetăţile  nu  mai  erau  la  locurile  lor.  Pe
vîrfurile goale, unde niciodată nu se văzuseră stînci, se înălţau după
trecerea apelor pietre goale, cu colţuri ascuţite.

   În urma lor, şuvoaiele lăsau poteci noi, largi, deschise prin
întunecimi, unde picior de om nu călcase încă.

   Şi  după  ce  slava  se  însenina,  ciobanii  suflecaţi  peste
genunchi,  coborau să  cerceteze  potecile  noi,  pătrundeau prin guri
negre  de  iad,  urcau  la  luminişuri,  unde-i  întîmpinau  ceruri
necunoscute.

   Şi tot înaintînd în stihie, aflau deodată poiene luminoase cu
căprioare  şi  iezi,  pîlcuri  de  ierburi  înalte,  fragede,  unde  păşteau
bouri.

   Dădeau veste în urmă: să vină ciobanii, să vadă...
   În toiul ploilor, Ţibăul creştea ca un fluviu, năvălea urnind
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stîncile, învălmăşindu-se cu volburile de la miezul nopţii.
   Acum, era subţire, lin, ca o panglică verde — bun de trecut

cu turmele, cu carele şi cu piciorul.
   Aşa spuneau oamenii care iscodiseră înainte.
   Era miezul nopţii. Cocoşii ghemuiţi prin desagi, cîntau ca

din adîncul lumii.
   Pîlcul de bărbaţi se oprise şi abia îşi desluşeau obrazurile.
   Moşneguţul  Jordie  tot  arăta  cu  băţul  spre  Răsărit,  dînd

seamă:
   – Cătane n-am văzut.... decît una singură... pe-o stîncă... A

fulgerat şi am văzut-o... Ar fi bine să dăm năvală acum, pînă răsare
soarele...

   – Ce zici, Ironim? a întrebat Pastei.
   –  Aşa  cum  spune  Jordie...  a  răspuns  Ironim  Buhosu.

Ascultaţi...
   Departe, spre miazănoapte, munţii prindeau să bubuie, sub

puterea şuvoaielor şi s-auzeau ca nişte răcnete.
   – Dar podurile pîn-acolo?
   – Toate podurile le-am aflat rupte, cinstiţi baci... Dar oamenii

cu topoarele cred că le-au şi tocmit.
   – Orice clipă pierdută ne poate aduce pieirea... a spus un

moşneag.  Ascultă, Pastei: pe cine laşi în loc, dacă...
   Vornicul a răspuns, după o tăcere scurtă:
   –  Dacă mor  eu,  ar  fi  bun de vornic  Ironim...  Să  ai  grijă,

Ironime! În ladă, între foile ceaslovului, se află hîrtia domnului de la
Moldova... Aceea cu care s-au plătit bani pentru pămînt. Păzeşte-o şi
nu te încrede în domni...

   –  Lasă...  Lasă...  rîdea  Ironim,  sec.  Dincolo,  la  răsăritul
soarelui...

   Şi  multe  ar  mai fi  avut  de adăugat  moşnegii  obştei,  dar
vîntul a năvălit deodată, întorcîndu-le sumăieşele peste cap. În urmă,
cîntau  cocoşii  şi  urlau  cîinii.  Oile  zbierau  prelung,  întunerecul  se
făcea tot mai mare.

   Oastea de ciobani pornise cu grabă, înainte, să se aşeze la
trecătoare. Şi-n timp ce munţii vuiau tot mai tare sub puterea ploilor
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depărtate, fugarii se luau la întrecere. Care va ajunge mai repede? Ei,
sau puhoaiele Cimbroslavei?

*

   Cum le  rabdă inima pe fetele  acestea  voinice  să  urmeze
carele  şi  oile?  Poate-n  clipa  asta,  la  Ţibău  a  şi-nceput  bătălia,  şi
oamenii lor cad sub săbii... Una cîte una, ele se desprindeau de care,
fugind tot înainte şi din fugă, se întrebau:

   – Tu, ce ai?
   – Furca de tors...
   În fruntea lor se alesese Melixina, fata cu glas bărbătesc.
   –  Astîmpăraţi-vă...  O  să-i  încurcaţi  la  treabă...  strigau

bătrînele şi moşnegii.
   – Da’ ce, sîntem ţapene? a răspuns glasul bărbătesc al fetei.

Eu pot zvîrli stînci...

XI

   Fuga apei s-auzea înaintea lor, la o sută de paşi.
   – Ţibăul... a şoptit Ironim către Pastei.
   Gura munţilor începea a se desluşi, vînătă.
   Puhoaiele de sus răsunau tot mai tare. Munţi depărtaţi se

hurducau în tunete.
   După ce s-au rînduit în două rînduri, ciobanii păşeau mai cu

grabă,  pe  sub  întunecimi.  În  urmă  s-auzea  larma  carelor  şi  a
turmelor. Mai trebuia încă o jumătate de ceas, şi fuga ar lua sfîrşit,
răsăritul  soarelui  i-ar  găsi  hodinindu-se  în  ţara  de  dincolo.  Dar
Jordie,  care  mergea  cu  paşi  mărunţi  înaintea  tuturor,  s-a  clătinat
deodată, horcăind, cu o săgeată înfiptă drept în gît. Pîlcul s-a oprit,
bulucindu-se.

  – Halt... a răsunat un glas de pe măgură. N-o să ieşiţi din
munţi...

   – Ba, noi o să ieşim... a răspuns Pastei, trîntindu-se repede la
pămînt, căci mai multe bubuituri de flintă s-au auzit deodată.
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    – N-o să ieşiţi... a strigat iar glasul.
   Cîţiva  ciobani,  păliţi  în  umeri  şi  în  frunţi,  s-au  rezemat

repede  de  arbori.  Munţii  de  dincolo  se  poleiau  în  aur,  gloanţele
şuierau dese,  întretăindu-se în  pustia  pădurilor.  Patruzeci-cincizeci
de  puşti  bufneau  toate  deodată.  Mulţimi  de  săgeţi  se  înfigeau  în
arbori. Ciobanii se furişau tot unul după altul, urcînd spre stîncile de
unde curgea focul şi-şi ţineau topoarele,  furcile  şi  suliţele,  ridicate
de-a gata, tîrîndu-se uneori în coate şi-n genunchi, printre bolovanii
uriaşi. Numai Jordie singur, rămas jos în drum, horcăia zbătîndu-se,
în timp ce puştile şi săgeţile de după stînci toate trăgeau într-însul.

   Apucaţi  de  la  spate,  soldaţii  răcneau,  căzînd  cu capetele
zdrobite sub pălitura ciobanilor. Unii îşi aruncau puştile şi săreau în
gol, sau se ghemuiau în cotruţele pietrelor, unde-i spărgeau furcile şi
lăncile.

   – Să mîie mai tare... răcnea Pastei, stînd sus pe-o stîncă, în
bătaia luminii răsăritului.

   Dar tocmai cînd cele dintîi  care intrau în  fugă în  poarta
munţilor,  din  păduri  s-au  azvîrlit  în  drum  cete  de  cătane  călări,
rupînd şirul carelor în două, împuşcînd, izbind cu săbiile, răcnind:

   – Înapoi... înapoi...
   La poarta graniţei s-au ivit alte cătane, ieşite ca din pămînt,

şi bătălia s-a încins în tot lungul văii.
   Filimon cîntăreţul,  stînd în picioare pe lada din car, suna

prelung din trîmbiţă a pericol şi moarte.
   Moşnegi vechi, baci cărunţi, făceau ca un zid vînăt înaintea

cătanelor.  Fetele  şi  femeile  izbeau cu bîtele,  se  repezeau cu vîrful
furcilor  de tors,  ridicau pietroaie colţuroase,  azvîrlindu-le drept în
grămada bătăliei, blestemînd, afurisind, în vreme ce zorile se arătau
tot mai roşii.

   – Mînaţi...  răcnea Ironim, cînd cătanele s-au pus pe fugă,
umplînd pădurile.

   Filimon cîntăreţul dădea de veste că bătălia s-a sfîrşit.
   Turmele speriate,  boii  scăpaţi din jugurile rupte,  grăbeau

fuga spre apa Ţibăului,  care părea de  cenuşă,  căci  puhoaiele  erau
aproape.
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   Căzut lîngă car,  cu tîmpla pălită de sabie,  vornicul Pastei
gemea: 

   – Ironime... să ai grijă... încredere în domni să nu ai... Mergi
cu bine...

   –  Lasă...  Lasă...  îi  răspundea  Ironim,  ridicîndu-l  şi
întinzîndu-l  pe ladă,  în  timp ce lacrimi mari  îi  cădeau pe bondiţa
înflorită.

   – Nu se cade să plîngi... bolborosea... Pastei. Păcat... Eu n-am
văzut ţara de dincolo...

   Dar nu era vreme de plîns, căci mulţimi de oşti veneau din
urmă, iar apele se apropiaseră.

   – Mai repede... mai repede... răcnea Ironim, pe malul apei, în
timp ce turmele, vitele, carele tăiau rîul care se tulbura şi creştea.

   Vite multe scăpaseră în păduri — şi acum femeile trăgeau ele
carele. Bătrîne agăţate de leuci, copii speriaţi, răcneau cînd roţile se-
mpotmoleau  în  mijlocul  Ţibăului.  Bărbaţi  plini  de  sînge  puneau
umerii — şi toată valea se cutremura de răcnete. Berbeci şi ţapi negri
se azvîrleau ca săgeţile peste firul de apă, urmăriţi de dulăi hămăind.
Iar  cei  ajunşi  dincolo,  grăbeau uitîndu-se tot  în sus  către negurile
mari revărsînd potopuri.

   Soarele răsărise pe Obcina, în ţara Moldovei.
   Numai în urmă pe munţii părăsiţi, se făcea tot mai întunerec,

căci veneau cumpenele.

XII

   Şperlă-Caligraful i-a pus repede mucul de lumînare în mînă.
Pastei a deschis ochii mari, privind goliştea bătută de raze; şi-a strîns
genunchii  spre  gură,  încercând  parcă  să  se  ridice  într-un  cot  şi,
ghemuit aşa, se uita la oamenii sfatului obştesc, care stăteau în jurul
lui  în  picioare,  cu  capetele  goale.  Numai  Irodion  Grămadă  tot
smiorcăia, gata să plîngă, dar Dormidon Ştiulboană îl împingea cu
cotul.  Faţa  vornicului  rîdea  către  ei,  în  timp  ce  ochii  i  se
împăienjeneau în şirag de lacrimi.

   Pînă adînc în păduri, norodul tăcea, numai peste vîrfurile
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fără sfîrşit ţipau păsări şi nişte cîini hămăiau departe.
   Ştergarul  de pe fruntea  vornicului se făcea tot  mai roşu.

Boabe  de  sînge  i  se  iveau  din  desimea  sprîncenelor  şi  lunecau
ocolindu-i ochii, tot în jos printre zbîrciturile obrazului. Muşte mari,
albastre,  zbîmîiau  în  tăcere,  dînd  ocoluri  repezi  pe  deasupra
capetelor  descoperite.  Caligraful Şperlă tot  umbla cu mîna pe sus,
prefăcîndu-se că le alungă, ca să nu i se vadă ochii.

   Iar vornicul Pastei s-a lungit deodată lîngă roata carului şi a
murit cu gura căscată, cu ochii holbaţi. Lumînarea dintre degete i-a
căzut pe piept, i-a pîrlit părul vînăt şi s-a stins. Un copil a scos un
ţipăt. Nişte femei au prins a boci, dar s-au întrerupt singure.

   – El n-a avut parte de ţară nouă... grăia Şperlă către Irodion
Grămadă.

   – Cît e de fioros cînd mori... s-a cutremurat acesta. Se spune
că pe ceea lume bacii sînt aşezaţi la stîni luminate...

   Şperlă a dat din mînă, a silă:
   – Cea lume... Aici, în lutul acesta ni-i tot veacul. Iată de ce

trebuie să ne batem ca să trăim cu dreptate...
   Cîteva femei s-au repezit pe la carele înşirate în drum şi s-au

întors cu ştergare şi icoane, împodobind tot locul din jurul mortului.
   Razele piezişe luceau şi străluceau pe obraji albi de sfinte cu

coroane de aur.
   La căpătîi  i-au potrivit  icoana rugăciunii din Ghetsimani,

unde Isus îngenuncheat pe-o piatră privea cerul şi se ruga cu pumnii
strînşi.

   Toată  preajma  se  umpluse  de  scorţuri  cu  înflorituri,  de
lăicere vărgate şi basmale.

   O femeie se repezise de vale, unde clipoteau izvoarele, şi s-a
întors cu cofa plină cu apă, pentru scăldăciunea vornicului.

   Degete scurte, crăpate, altele lungi, galbene, altele negre de
vreme, umblau pe obrazul mortului,  curăţindu-i  pîlcurile de sînge
închegat.

   Doi bani cu chipuri împărăteşti îi acopereau ochii căscaţi. Un
ştergar lung legat pe sub bărbie îi închisese gura.

   Flăcări galbene de lumînări, mici cît unghia, se desluşeau din
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desimile  de  flori  galbene  ale  pădurilor.  Picioarele  mortului
înţepeniseră aşa de tare, că femeile se munceau în zadar să-i scoată
ciubotele,  să-i  spele  tălpile  cu apă proaspătă.  Primenindu-1,  două
băbuţe îl ridicaseră în capul oaselor, şi-l ţineau aşa, în timp ce a treia,
după ce i-a descins cureaua lată şi i-a tras peste cap cămaşa plină de
sînge, i-a îmbrăcat o cămaşă curată, cu flori la poale.

   Spre Asfinţit se zărea poteca strîmtă, urcînd către creştetul
muntelui. Acolo, cîţiva băietani săpau de multă vreme, cu hîrleţele,
mormîntul  vornicului.  Deoparte,  aşezaţi  pe  arbori  putrezi,  aleşii
obştii întocmeau rînduielile noi.

   – Pastei s-a săvîrşit... grăia Caligraful, către Ironim, care sta
în picioare,  cu capul gol.  Şi trebuie să întocmim tot  acum pravilă
pentru vornic nou...

   Sfîrşind,  şi-a  deschis  pe  genunchi  ceaslovul gros,  negru.
Ceilalţi  aleşi,  văzîndu-1  că  se  pregăteşte  de  scris,  s-au ridicat  cîte
unul şi i s-au aşezat la spate, întinzîndu-şi gîturile peste umerii lui.
Caligraful şi-a dat poalele sumăieşului la o parte şi după ce şi-a tras
pieptarul de pe cureaua veche şi lată, încheiată în cătărămi şi bumbi
sclipitori, şi-a vîrît degetele în nişte buzunare, scoţînd mai la iveală
două sticluţe cu dop de lemn.  Dintr-un fund al curelei a tras o pană.

   Şi după ce a ţintit ochii undeva în singurătăţi, cu degetul pus
la gură în semn de tăcere, rostea rar, în timp ce cu pana înflorea fila
galbenă a ceaslovului:

   „Săvîrşitu-s-au  Pastei  vornicul,  în  ziua  Sfintei  Mucenice
Teodosîia, anul 1727, în pădure la apa Ţibăului, pălit de sabie.“

   Îngurzea  flori  şi  semne  ciudate  deasupra  şi  dedesubtul
slovelor. Apoi s-a ridicat de pe arborele putred, şi s-a întors spre sfat:

   – Domniile voastre, cinstiţi baci, ce spuneţi? Bun e feciorul
Buhosului  de  vornic?  Că  n-avem  multă  vreme de  ales...  Îndată  e
seară...

   – Noi, legea n-am ştirbi-o... a grăit Motrici, răguşit. În orice
stare  ne-am  afla,  nu  putem  hotărî.  Trebuie  să  întrebăm  toată
ciobănia...

   – Asta, aşa-i... au clătinat din cap Ştiulboană şi ceilalţi bătrîni.
   Aşa era. Pentru că într-o obşte nimeni nu trebuie să se uite
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chiorîş. Toate răfuielile trebuiau rostite pe faţă, tot omul, fie bărbat
sau muiere, avea drept la cuvânt. Nu erau cu toţii, deopotrivă, fraţi?

   –  Ne-apucă  noaptea...  a  reluat  Caligraful,  privind  cum
luminiţele din jurul mortului se îngălbeneau mai tare.

   – La nevoie, mai stăm o zi şi-o noapte aici... i-a răspuns cu
mînie stăpînită, Irodion Grămadă. Domnia ta, bade, totdeauna ai tras
hăisa... Ce-i dacă ştii înflori slove?

   –  Ian lăsaţi...  s-a băgat  în  vorbă Motrici.  Unde-i  Filimon
trîmbiţaşul?

   La chemarea trîmbiţei, pădurile s-au umplut de freamătul
oamenilor.

   – Baci şi boieri! le-a grăit Şperlă. Îl vreţi voi de vornic pe
flăcăul Buhosului?

   – Îl vrem... a răspuns mulţimea.
   –  Ironim  e  om  voinic...  a  ţipat  o  femeie,  după  ce  toate

glasurile au încetat.
   – Vezi? s-a întors Caligraful către Irodion Grămadă, toţi îl

vreau! Pierdem ziua de pomană...
  – Nu... s-a auzit un glas bărbătesc şi Melixina făcîndu-şi loc

cu coatele, părea un gorun în mers.
   –  Tu  de  unde  ai  mai  ieşit?...  a  întrebat-o  Caligraful,

privindu-i pieptul voinic. Ce vrei?
   – Eu nu-l vreau pe feciorul Buhosului de vornic.  Dacă e

vorba de ramură verde, apoi sînt atîţia flăcăi...
   S-a întors spre un arbore:
   – Hei, Misaile...
   –  A...  s-a  mirat  Caligraful,  uitîndu-se  peste  capetele

oamenilor, la feciorul lui cel încrucişat.
   – Taci, Melixina! Mă faci de rîs... a strigat acesta.
   – Am să-ţi rup coastele... scrîşnea Caligraful, către feciorul

lui. Vrei vornicie, măi?
   – Nu... Nu... ţipau femeile. Ironim... că e voinic şi-i mîndru...
   În spatele lor, mortul rămăsese singur, numai nişte băbuţe

negre se tot plecau spre el, oftînd amar:
   – Hei... lume... voinic a fost şi mîndru a fost... şi s-a stins...
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   Iar Ironim, ridicat pe-un butuc, spunea:
   – Cred că am să fiu vrednic, cinstiţi moroşeni...
   – Caută-n lege... a şoptit deodată Vlad Aramă, ridicîndu-se

în vîrful picioarelor către urechea Caligrafului.
   – Ce să caut în lege?
   – Caută-n lege, că-ntr-un loc spune că cei vechi nu-şi alegeau

vornic neînsurat. Vornicul, trebuie să fie om la rînd...
   – Aşa-i... i-a răspuns Caligraful, cu un fel de spaimă.
   Cele douăsprezece capete pletoase s-au lipit tîmplă-n tîmplă,

sfătuind.
   – Nu se poate... a răspuns Caligraful către norod. Ironim e

neînsurat... Un vornic trebuie să fie om cu căpătuială... Nu fi mînios,
a adăugat către Ironim. Nu fi mînios...

   – Nu facem noi legea? l-a întrebat feciorul. Dacă mergem pe
un drum şi s-a prăbuşit podul cel vechi nu facem lîngă el altul, nou,
pînă trecem? Oprim lumea din pricina unui pod?

   – Noi avem pe legea asta blestem... s-a mîniat Caligraful,
ciocănind repede cu degetul lung în scoarţa ceaslovului. 

   – Să fie altul, atunci... i-a răspuns Ironim, dar s-a răzgîndit şi
s-a întors spre mulţime: 

   – Voi, oameni buni, ce spuneţi?
   – Să te-nsori, bade... a strigat un băietan.
   – Că de asta ne arde... i-a răspuns altul.
   Abia  au  scăpat  dintr-o  fugă  şi  măcar  încă  n-au  zărit

marginile pămîntului de dincolo — şi pierdeau vremea, de clacă.
   – Să pornim mai repede... a răcnit un baci scurt de statură,

urcat pe draghinii unui car şi vorbind, tot făcea semne cu băţul. Aţi
căpiat? se stropşea el către cei doisprezece aleşi. Cumpănă aţi lăsat în
urmă, cumpănă mare ne aşteaptă!

   –  Doamne,  Isuse...  bolborosea  o  bătrînă,  la  căpătîiul
mortului. Iată... se-ntunecă şi vine noaptea...

   Către Maramureş uruia un tunet. Flăcăii care săpau groapa
pe creastă, au coborît în fugă:

   –  Doamne fereşte...  a  rostit  unul,  către aleşii  din sfat.  În
urmă, parcă ard munţii... Se arată sodom de foc...
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   –  Ne-om mai sfădi după aceea...  a  grăit  Caligraful,  către
aleşi. Întîi să îngropăm mortul...

   Poteca strîmtă se întunecase,  arătînd ca o poartă spre un
tărîm al întunericului.

   Filimon a prins a răsuna din trîmbiţă şi sicriul a pornit purtat
pe umeri de patru baci tineri. Femei şi copii aprinseseră ramuri de
brad, iar flăcările, cu cît urcau pe potecă, erau tot mai însîngerate. Nu
vorbea nimeni. Numai Şperlă-Caligraful, ţinînd ceaslovul deschis în
amîndouă mîinile, spunea din timp în timp, în urma sicriului :

   – Păcat de el că s-a săvîrşit aşa de tînăr...
   Şi urcuşul se mlădia,  făcea ocoluri pe după stînci uriaşe,

făcliile se înroşeau în umbra amurgului.
   Apoi, li s-a arătat lumina de sus. Cei doi gropari, stînd cu

capetele goale, sprijiniţi în hîrleţe, unul de o parte şi altul de alta a
gropii, păreau înfăşuraţi în nişte mantii de purpură.

   – Iată împărăţia munţilor... a rostit înfiorat Ironim Buhosu,
îndreptîndu-şi faţa către mulţimea de vîrfuri înflăcărate.

   Munţii ardeau la Apus, alţi  munţi către Răsărit  şi  alţii în
toate  zările,  îngrămădiţi  tîmplă-n  tîmplă,  ca  nişte  uriaşi  adormiţi.
Care  cum  ajungea  sus,  se  trăgea  la  o  parte,  să  se  minuneze  de
arătarea munţilor.

   Îi  cuprindea  ca  un  frig  la  inimă  şi  cutremurîndu-se  se
întrebau: „De ce-i părăsim ?“ Doi cîte doi, întindeau mîinile, arătînd
păşunile de sub nouri.

   – Vezi? Ce luminat ca focul e Ineul... În faţa lui, sub nourul
alb, stă Toroiaga...

   Şi se uitau unul la altul, drept în ochi.
   – Ce-ar fi dacă ne-am întoarce? Acolo e leagănul nostru...
   Cerul dinspre ţara străină era cuprins de neguri mohorîte, de

culoarea cenuşei, şi cît era de luminat cerul de pe munţii lor... Încă
mult timp după ce prin alte depărtări se întindea noaptea — la ei pe
munţi stăruia aurul şi purpura.

   „Unde ne duc, în străinătăţi? se întrebau ei. Pentru ce? Chiar
lege calvină de ne-ar fi dat, să fi murit pe tîrle...“

   Şi  gîndind  astfel,  ochii  le  străluceau  plini  de  roşaţa
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depărtărilor.
   „Pastei e de vină... îşi spuneau ei. El a întocmit fuga...“
   Dar pe Pastei îl slobozeau în groapă acum, iar Şperlă se ruga

cu glas gîngav:
   – Munţi să fim...  şi ne prăbuşim...  numai unul e veşnic...

unul, adevărul.
   Mulţimi  de  ramuri  aprinse  îşi  împreunau  flăcările  peste

groapa vornicului. Ţerna a prins apoi să acopere sicriul în timp ce
tînguirea Caligrafului abia s-auzea:

   – Munţi să fim... Numai unul e pururea viu, unul...
   –  Şi  acum...  să fii  vrednic...  a  spus un ales  către  Ironim,

privindu-l  aspru,  în  timp  ce  braţe  puternice  răsturnau  stînca  pe
groapă.

   – Vrednic am să fiu... a răspuns Ironim. Orice greu aş întîlni,
eu înapoi n-am să dau... Asta o jur pe mormîntul lui Pastei... O dată
cu zorile, pornim... Aprindeţi foc lîngă mormîntul vornicului! Puneţi
butuci zdraveni... toată noaptea să lumineze...

   Neamuri de ale lui Pastei băteau în pămînt o cruce groasă,
iar lîngă cruce rezemau icoana rugăciunii de pe Ghetsimani.

   Rînd  pe  rînd,  coborau  cu  grabă  în  goliştea  întunecată,
urmăriţi de zarea focului.

   Unii mai întîrziau acolo,  uitîndu-se cum se întunecă faţa
munţilor părinteşti.

XIII

   Se ghemuiau în poiene cu umbră, şi faţa luminată a munţilor
le stăruia multă vreme dinaintea ochilor.

   În  adîncimile  codrului  s-auzeau  plînsete  tăcute.  Zarea
focurilor arăta dulăi cu botul pe labe, moşnegi bărboşi stînd rezemaţi
în bîte, plozi mărunţi cît muşuroaiele uitîndu-se în bătaia grăbită a
flăcărilor.

   Era  cea  din urmă noapte  de  popas,  acolo  în  vecinătatea
munţilor părăsiţi — şi nimeni nu trebuia să doarmă. Oameni vechi
întocmeau  sfaturi,  povestind  despre  locurile  viitoare,  pe  unde
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fuseseră în tinereţi depărtate.
   – Odată... povestea Roman Pop, un moşneag cîrn, cu ochi

mari,  odată, pe cînd umblam lumea în golănie către Răsărit, într-o
seară caii noştri şi-au oprit trapul pe malul unei ape mari... Dincolo,
ce credeţi că era? În gura unui cort,  la foc, şedeau patru căpcîni!...
Cum ne-au simţit caii lor, au prins a sforăi...

   – Măi... Măi... se minunau ascultătorii. Şi, după aceea?
   Roman Pop şi-a desfăcut pieptarul:
   –  Ia-n  uitaţi-vă...  vedeţi  zaua  asta  cu  care  mi-i  îmbrăcat

pieptul? glonţ de puşcă a primit şi a scăpărat... Cît vedeai cu ochii,
ţara unde coborîm noi acum era pustietate. Băteau lăcustele şi bolile.
Cît vedeai cu ochii, numai pustie... Puteai fi omorît în toată voia...

   – Dar acum? l-a întrebat careva. Acum cum o fi fiind?
   Moşneagul şi-a înclinat capul pe o parte şi a stat aşa un timp:
   – Cum o fi, cel-de-sus ştie... Dar nu prea cred ca în cîţiva ani

să se fi întocmit lege acolo. Ştiu că oamenii înfundau pădurile...  Şi
numai  aşezări  pustii  găseai,  cît  vedeai  cu  ochii.  Mai  cu  seamă
pămîntenii de acolo trăiau numai în crîşcare... Iată... aşa cum trag boii
noştri în jug, aşa i-am văzut eu pe pămîntenii   de-acolo, cu grumajii
în obadă...

   – Atunci...  s-a cutremurat o femeie.  De ce ne ducem? Pe
capul aleşilor să cadă blestemul... că ne-au scos de prin case...

   – Stai... s-a prefăcut că rîde Roman Pop. Încă nu blestema...
Aşteptaţi...  Eu,  din capul locului,  m-am pus în contra...  Caligraful
m-a suduit.  Ascultaţi,  oameni buni.  Avem să ne muşcăm pumnii...
Rău avea să ne fie aici, dar dincolo o să ne căim...

   Cei ghemuiţi în umbre, la o parte, se ridicau şi s-apropiau de
focul povestitorului:

   – Cum spuneai, bade?
   – Cîini cu colaci în coadă... a răspuns moşneagul. Acolo bat

secetele şi lăcusta. Te poate omorî oricine, fără judecată...
   Iar după o clipă:
   – Vă amintiţi focul tătăresc de la ’717? Atunci cînd ne-am

bătut la Prelunci...
   Care  din  ei  nu  trecuseră  prin  cumpăna  aceea?  Toţi  au
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tresărit,  pîndind  întunecimile.  Vînturi  depărtate  parcă  aduceau
tropote repezi... Vedeau chipuri înspăimîntate, cu iataganele-n dinţi.
Focuri  roşii  luminau  de  după  munţi...  Femeile  fugeau  răcnind...
Cîrduri de oameni, legaţi în funii, răcneau, tîrîţi în urma cailor...

   –  Cine  credeţi  că  a  adus atunci  sălbătăciunile  în  munţi?
Domnul Moldovei, Mihai al Racoviţei...  Ca să-i fie lui bine, a adus
peste pămînt lăcustele... După cît am aflat eu de la oameni drumeţi,
acolo se pare că tot el e stăpîn acum... Ne băgăm în gura lupului...

   – Dacă-i aşa... a tunat din glas Ion Găitan, haidam la sfat...
Să-l întrebăm pe Şperlă: ce are de răspuns la nevoia asta?

   – Şperlă? a rîs Roman Pop. El, dacă ştie face slovele, ne crede
proşti...  El spune că atunci cînd a fost la Moldova, a găsit  binele...
Vorbea de struguri şi grîu...

   – Care mai merge la Şperlă? a întrebat Găitan, sculîndu-se. El
trebuie să răspundă şi să jure... Cui a dat banii noştri? Pe mîna cui ne
duce? Că dacă l-om prinde cu golul...

   Şi oamenii au pornit  prin întunecimi,  spre sfatul  aleşilor,
îndîrjiţi, cu Roman Pop în frunte.

   – Vai de măiculiţa lui Şperlă... rosteau ei.
   Dar Roman Pop s-a furişat după un gorun, şi a rămas în

urmă, cu gîtul întins înspre focul sfatului.
   – Mană ca la Moldova nu se mai află... grăia în întuneric un

glas de bărbat, aproape. Dacă vă amintiţi de rodul adus de iscoadele
israelitene, din Hanaan... Erau struguri grei, că se îndoiau parii pe
care-i duceau. Spicul de grîu era plin cît hulubul.

   – Doamne-Dumnezeule... se tînguia un glas de femeie. Nu-i
aşa, Costane, că o să ne zidim casă de lut?...

   –  N-ai grijă...  i-a răspuns înfiorat bărbatul.  Şi casă de lut
ne-om zidi...

   – Cu răchiţi la poartă... a rostit alt glas de femeie.
   –  Toate...  Toate...  grăia  bărbatul.  Cînd  vezi  ţara  aceea,

parcă-ţi ia ochii lumina soarelui...
   Roman Pop tuşea, apropiindu-se.
   – Pacea lui Dumnezeu... a rostit el.
   –  Vino mai aproape...  l-a  chemat glasul  bărbătesc.  Care-i
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acolo?
   – Grăiai de ţara Moldovei... De unde o ştii?
   – Eu, bade, n-o ştiu... că n-am văzut-o cu ochii mei... Ceea ce

ştiu, am auzit de la Caligraf...
   Roman Pop a prins a rîde, furişîndu-se mai departe, înapoi

către focul lui.
   – Vezi? întreba femeia, tînguindu-se, după o tăcere lungă.

Îmi spunea mie inima că nu-i bine acolo...
   Şi după aceea a prins să bocească:
   – Şi uşa am lăsat-o descuiată... Şi cîinele în lanţ l-am lăsat...

Mînca-v-ar scîndurile patului...
   – Taci... o ogoia, aspru, bărbatul. Ce-o păţi o lume o să păţim

şi noi...
   – Mai am cîteva zile şi nasc... se tînguia femeia, mai departe.

Cum m-ai pornit tu, Costane, cu pîntecele la gură?...
   – Taci...  Taci... s-auzea femeia cealaltă. Ai să naşti dincolo,

pe-o pajişte verde... la răsăritul soarelui...
   – Lasă, mamă... plîngea femeia. Domnia ta eşti cu piciorul în

groapă... Nu-ţi pasă...
   Bărbatul  a  scăpărat  din  amnare  şi  flăcările  mărunte

aprinzîndu-se,  arătau  faţa  albă  a  unei  femei  tinere,  o  băbuţă
ghemuită între doi butuci şi un bărbat cu pălărie mare. Toţi priveau
focul şi tăceau, visînd.

   Gura  femeii  tinere  încremenise  într-un  zîmbet  speriat.
Bărbatul o privea peste flăcări, aşteptîndu-i parcă un răspuns. Numai
bătrîna,  după  ce  flăcările  au  prins  putere,  şi-a  încreţit  toată  faţa
lungăreaţă într-un zîmbet:

   –  Doamne...  Acum la  bătrîneţe...  Parcă  m-aş  duce  la  un
botez...  Îmi  aduc  aminte,  Ioană...  cînd  te-am  făcut  eu...  Eram  pe
munte... Am gemut şi m-am trîntit în rouă... Nu ştiu cum, mi-a venit
să  mă  rog  sfîntului  soare  —  şi  grăiam:  „Sfinte  soare,  răsai  şi
ajută-mă...“ Şi cînd a răsărit soarele, te-am şi ridicat în mîini — şi i
te-am arătat...

   – Taci, mamă... Ce-o da Dumnezeu...
   Dar pădurile s-au trezit deodată, la o chemare de trîmbiţă.
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   – Ce-o fi oare? întrebau bărbaţii. De ce ne cheamă?
   Trîmbiţa răsuna iar şi iar.
   Turmele scufundate în umbră, simţind neliniştea oamenilor,

au prins a ieşi la drum.
   – Nu vă speriaţi... s-auzeau glasuri în toate părţile pădurii.
   – Ce-i ? De ce sună trîmbiţa?
   –  Vă cheamă la sfat...  Hai  mai  repede...  A trecut  miezul

nopţii...
   Un nour mare, alb, se arăta dinspre Răsărit, şi după ce şi-a

zvîrcolit  multă  vreme  trupul  uriaş,  a  încremenit  deasupra
singurătăţilor.  În  pădurile  negre  a  pornit  o  cernere  de  argint.
Simţindu-i prezenţa deasupra, oamenii tresăreau şi tăceau şi cei care
grăbeau  către  locul  sfatului  se  opreau  sprijinindu-se  de  copaci,
uimiţi, şi se uitau speriaţi la aşezarea uriaşă.

   Varan sta în car, cu faţa în sus, cu ochii mari la nour. Cît ai
clipi,  şi-a  înfoiat  plămînii,  scoţînd  glas  răguşit,  prelung,  de  cocoş.
Chiar  şi  bătrînii,  adînciţi  în  sfat,  au  tresărit,  cînd  unul  dintre  ei,
ridicînd din întîmplare faţa spre vîrfuri, a zărit nourul şi l-a arătat cu
mîna  întinsă.  Iar  nourul  rămînea  neclintit  ca  un  ciudat  continent
răsărit deasupra pădurilor.

   Într-un car sta culcată o femeie. O tot întreba un copil:
   – Spune-mi: e adevărat că acolo unde mergem noi se află un

şipot care are să te tămăduiască?
   – Da,  da...  răspundea femeia.  Este acolo un şipot cu ape

făcătoare de minuni. Am să-mi bag în apele acelea picioarele — şi am
să pot umbla...

   A gemut, după un răstimp:
   – Acolo, într-o zi, am să pot merge şi umbla, ca alte femei...
   – Săraca mama... scîncea glasul de copil.
   –  Ian tăceţi...  i-a  întrerupt  de  sub car  un glas  mînios  de

bărbat. Tăceţi şi adormiţi!...
   –  Lasă,  Ioane...  se  tînguia  femeia.  Că eu  numai  alinarea

gîndului o mai am...
   Omul ofta. Scăpăra să-şi aprindă pipa, şi umpluse preajma

de scîntei. Cînd se-nverşuna şi scăpăra mai repede şi scînteile săreau
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mii  şi  răsmii,  i  se  desluşea  faţa  cu  ochii  stufoşi,  plecată  asupra
mîinilor.

   Vite legate la proţap, cîini de pe sub alte care se mişcau în
umbră cu nelinişte.

   „Cît  blestem...  gîndea  Roman  Pop  uitîndu-se  la  carul
neputincioasei.  Caligraful  ar  trebui  spînzurat,  pentru  toată  bejania
asta...“

   Şi a pornit, hotărît, spre sfat.
   Trîmbiţa lui Filimon tăcuse de mult, şi o mare îngrămădire

de bărbaţi şi femei se strînsese împrejurul bătrînilor.
   Caligraful Şperlă sta în picioare şi grăia arătînd cu mîinile lui

lungi către Ironim Buhosu şi către Marinţa.
   – Eu, în numele obştei, vă cunun... Dacă am fi la noi acasă,

am fi băut vinarsuri şi am fi chiuit...
   – Taci... a strigat o femeie, izbucnind în bocet.
   Dar Caligraful vorbea mai departe, fără a o lua în seamă:
   – Ironim... tu te cununi acum cu toată obştia de sub Ineu.

Cum vei duce-o tu, aşa are să meargă... Avem înainte drum lung şi
presărat cu spini...

   Ironim şi Marinţa i-au apucat mîna dreaptă pe rînd şi i-au
sărutat-o.

   Focul de la mormîntul lui Pastei urca drept. În zarea lui se
vedeau  picioarele  suflecate  ale  bătrînilor  care  aruncau  în  flăcări
cetini, cu furcile.

   – Să iai seamă... tuna glasul aspru al Caligrafului mai apoi.
Trebuie să duci la loc verde şi luminat toată suflarea asta... Eu, cum
se arată geana, pornesc înainte, la Răsărit.

   – Aşa-i... i-a răspuns Irodion Grămadă, strîngînd din umerii
largi. Eu şi cu Caligraful pornim către Răsărit cum se arată geana...

   – Să ţii minte... vorbea Caligraful mai departe. Locul unde ne
ducem se cheamă La Nuci. Auzi? La Nuci se cheamă... Mîi pînă la
Cîmpu Lung, sub Rarău... De-acolo, ţii drumul tot la vale, pînă la apa
Sucevii... Peste trei săptămîni, ai să zăreşti turnuri, în tîrgul Sfîntului
Ion...

   –  Am auzit,  bade...  i-a răspuns Ironim. Lasă...  Nu-mi ştii
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vrednicia?
   Roman Pop îşi făcea loc către Caligraf prin roata de trupuri.
   – Unde duci oamenii aceştia?
   Amîndoi bătrînii s-au măsurat cu ochii.
   – Să nu te bagi... i-a grăit Şperlă.
   –  Duci  obştia  la  moarte...  a  scrîşnit  Roman Pop.  Ai să-ţi

mănînci pumnii...
   Sfîrşind,  şi-a  tăiat  drum  prin  mulţime  şi  s-a  pierdut  în

întunecimi.
   – Ei, bade Caligraf, cum e vorba asta? a întrebat careva după

o tăcere lungă.
   –  El  totdeauna  s-a  pus  împotrivă...  a  răspuns  cu  mînie

Caligraful. Cine nu are încredere se poate întoarce...
   Apoi au pornit şopotele:  nu cumva îi vînduse Caligraful?

Trebuia  să  meargă  cu  dînşii,  o  dată  cu  toţii,  la  cumpănă,  să  dea
seamă...

   – Ascultă... a ieşit înainte un baci, arătîndu-şi pumnul. Ai să
mergi odată cu noi, cu toţi...

   – De ce? l-a întrebat Misail. Tata are să meargă înainte...
   – Tu să taci! i-a răspuns baciul. Eu, în oameni încrucişaţi ca

tine, n-am credinţă...
   – Încrucişat e tat’tu... a răcnit Misail, gata să se repeadă cu

pumnii, dar Melixina l-a apucat de braţ, trăgîndu-1 spre dînsa:
   – Lasă-l... îţi pui mintea...
   Dar baciul se mîniase rău şi ridicase bîta.
   – Cu tine am o vorbă veche... striga el, către Misail, gata să-l

pălească.
   – Măiculiţă-Doamne... chiuia Melixina, apucîndu-1 de piept.
   – Nu te pune cu dînşii... s-au amestecat alţi oameni şi baciul

s-a tras la locul lui.
   – Oameni buni... văd că mă bănuiţi... grăia cu glas de dojană

Caligraful. Iată: dacă vreţi, eu nu mai merg înainte...
   – De ce, tată? a strigat Misail. Pentru nişte guri scîrnave...
   – Tu să taci... l-a întrerupt Caligraful.
   –  Taci...  i-a  şoptit  Melixina.  Şi-n  gînd  îşi  spunea:  „Dă,
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Doamne, nenorocire să se-ntîmple... să vadă Buhosul ce-i vornicia...“
De ce adică să fie el în fruntea oamenilor şi nu Misail? Nu-i el fecior
de Caligraf? Nu-i voinic cît ursul? Şi puiţa asta de Marinţa... De ce să
fie  ea  vorniciţă?  „Nenorocire  să  cadă...“  blestema  în  gîndul  ei
Melixina,  uitîndu-se  către  nourul  de  deasupra  care  începuse  a  se
învineţi. „Cît e de frumos Buhosul...“ a tresărit deodată, văzînd faţa
lui  Ironim luminată  de  flăcări.  Şi-i  venea,  parcă,  să  se  repeadă  la
dînsul, să-i spună:

   „De ce, bre ? De ce nu m-ai luat pe mine ?“
   S-a întors spre Misail, şi după ce l-a privit lung, l-a repezit la

o parte, cu umărul, spunîndu-i:
   – Spurcăciunea lumii...
   – Ah... a suduit el, gata s-o lovească.
   Cineva a început a rîde cu glas tare.
   – Tăceţi... îndată e ziuă... au strigat nişte femei.
   Unii  desluşeau  în  pustie,  spre  Răsărit,  întîi  ca  un  plîns

depărtat, apoi ca un cîntec.
   Nourul de deasupra, prinzînd colori ca aurul, pogora parcă

tot mai aproape de vîrfuri.
   Cineva a rostit deodată:
   – Ascultaţi... cîntă Varan din ceteră...
   Şi  glasul  ceterei  s-auzea  mai  desluşit,  prelung,  greu  de

plînset. Apoi s-a desluşit, prin îngrămădirea pomilor un călăreţ pe
cal alb. În urma lui veneau alţi călăreţi şi o femeie striga:

   – Bată-vă para focului... Iată, vin nuntaşii...
   Chiotele  călăreţilor  spintecau  codrii.  Nişte  băietani  au

aruncat în flăcări grămezi de vreascuri. Preajma s-a îmbrăcat într-o
lumină roşie, pînă departe — şi pe sub arbori se vedeau pîlcuri de
turme şi oameni adormiţi.

   Filimon şi-a pus trîmbiţa la gură şi a dat strigătul de nuntă,
ca odinioară în ţara părăsită. Călăreţii s-au oprit înaintea sfatului şi
Bonţoi  care venea în fruntea lor,  cu un toiag gătit  cu băsmăluţe şi
crengi, a început după datină:

–  Bună dimineaţa, cinstiţi socri mari!
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   Bătrînii sfatului se uitau unul la altul.
   Dar Ironim, apucîndu-şi mireasa de mînă, i-a răspuns:

– Mulţumim, cinstiţi conocari..
  
Femeile zîmbeau strîmb şi le curgeau lacrimile.
  – Săracii miri... ce noroc au avut...
   Tras  deoparte,  Varan  însoţea  cuvîntul  conocarului,  cu

acorduri line, cu tîmpla culcată pe ceteră.
   Cînd Bonţoi tăcea să răsufle, el ciupea strunele repede.
   –  Dac-am fi  la  noi  acasă...  vorbea  Ironim,  v-aş  fi  cinstit,

oameni buni...
   Dar Bonţoi l-a întrerupt, strunindu-şi calul şi rostindu-şi mai

departe urarea:
          
                            – Nu ştiu dacă eu mint,
                            Dar am auzit despre o floare de-argint:
                            Şi am venit cu hîrleţe de-argint
                            S-o săpăm,
                            Şi lui Ironim podoabă s-o dăm,
                            Să-i fie floarea casei...

   Atunci  Caligraful,  după  ce  a  privit  petele  sîngerii  ale
răsăritului — şi-a potrivit cu mîna mustăţile şi pletele, şi i-a răspuns
rîzînd:

                         
                            – Aţi venit cu hîrleţe de-argint ?
                            Au venit alţii, cu hîrleţe de aur 
                            şi n-au putut-o săpa...
                            Că floarea asta-i vrăjită...
   
Filimon i-a luat din gură cuvîntul :
                         
                       – Ba, eu cred să-i lăsăm să sape, 
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                         pe la munţi, pe la ape...
   
   –  Ba !... s-a amestecat Irodion Grămadă:
                       
                       – Eu am venit cu graba:
                       Să nu-i lăsăm să umble degeaba...
   
   Ca din pămînt, au răsărit în faţa conocarilor ulcele mari de

lut, pline cu foc de prună.
   – Luaţi şi beţi... îi îmbia Motrici, cu o oală mare în mînă.
   – Întîi, bătrînii... a răspuns Bonţoi.
   Iar  Varan,  la  vederea  ulciorului,  a  prins  să  cînte  mai  cu

putere.
   După ce aruncau pe gît  licoarea tare ca focul,  bătrînii  se

cutremurau şi ţinteau singurătăţile.
   Sus, pe măgură, focul lui Pastei se stingea; pale de flăcări

se-nclinau repede şi după ce se culcau în jar nu se mai înălţau.
   – Pentru pomenirea lui... grăia Caligraful, îndreptînd mîna

cu ulcica de lut către măgură. Bun tovarăş şi vornic ne-a fost...
   Şi cu toţii au tăcut cu faţa spre măgură.
   Un băietan urca repede cărarea să întocmească focul  din

nou.
   Dar,  ajungînd sus şi  zărind răsăritul  soarelui,  şi-a  scăpat

mîinile în lungul trupului. Vîrfurile tuturor munţilor aveau coroane
uriaşe de aur.  Nourul alb,  după ce  şi-a întins  către Răsărit  un gît
lung, puternic, a pornit greoi, descoperind faţa vînătă a cerurilor.

  – Se luminează de ziuă... striga băietanul de pe măgură.
   Dar sîngele ciobanilor se înflăcărase şi închipuirile vedeau

holde şi ape verzi. Glasurile deveniseră mai tari, mai răstite.
  – Să mă bată Dumnezeu, se blestema Caligraful. Dincolo ne

aşteaptă raiul...
   Şi arăta cu mîna spre Răsărit.
   – Ţii, tot în jos, apa Sucevii... Treci pe lîngă lunci fermecate,

pînă la cîmpia noastră...
   În vremea asta, călăreţii săreau cu caii peste flăcările înalte,
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după datină.  Bonţoi  cîrîia  ca  corbul,  şi  calul  lui  se  ridica în  două
picioare  în  faţa  focului.  Nişte  băietani  au  prins  a  bate  pămîntul,
cuprinşi pe după cap, în răsunetul adînc al ceterei. Oile s-apropiau
de  oameni  privindu-i.  În  tot  lungul  popasului  carele  prindeau  a
scîrţîi.  Femei şi  copii,  ghemuiţi  pe sub boande şi  ţundre,  în  frigul
dimineţii, ascultau larma conocarilor şi întrebau:

   – Nu pornim?
   „Are  să-şi  muşte  pumnii  tîrfa...“  îşi  spunea  Melixina,

uitîndu-se  la  înfăţişarea  împărătească  a  lui  Ironim,  care  grăia  cu
Şperlă deoparte.

   Marinţa îşi pusese desagii înfloriţi în carul cu lada obştei şi
era gata să se urce şi ea.

  – Ai să-ţi muşti pumnii... a oprit-o Melixina. Ascultă, Ironim
mi-a fost ibovnic...

   – Să taci... i-a răspuns Marinţa. Cîte pîrleazuri nu sare un om
frumos? Nu ţi-i ruşine?

   –  Mie?  Pentru  ce?  Ţie  să-ţi  fie,  că  urcai  anume la  el  pe
munţi... Parcă nu ştiu că ţi-a crescut pîntecul?

   Şi a continuat cu glas stăpînit:
   – Ai să naşti viperă... nu om... Ai să naşti prunc cu coarne...
   – Pentru ce mă blestemi? a întrebat-o Marinţa, speriată.
   – Am să te pălesc cu genunchiul în pîntece... să lepezi...
   Şi s-a repezit la dînsa, dar a venit repede Ironim.
   – Ce vrei?
   – Fii blestemat! a icnit Melixina. Oale şi ulcele să se aleagă...
   Şi după ce Melixina a plecat repede, cu capul în pămînt,

Ironim grăia către Marinţa, care plîngea în broboadă:
   – Hai... Hai... Taci... De-acum, acest car ni-i casă şi masă...
   – Stai lîngă mine... îl ruga ea. Pune-mi mîna pe inimă...
   –  Lasă...  i-a  răspuns  el.  De-acum  am  treabă...  Nu  vezi?

Lumea...
   –  Ard-o  focul,  lume...  bocea  Marinţa,  în  timp ce  Ironim

împărţea porunci în toate părţile.
   Departe,  înainte,  mugeau vitele,  scîrţîiau  carele,  gata  de

drum. S-auzeau strigăte, plînsete de copii.
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   Călare pe un armăsar negru, Ironim a alergat înainte şi după
ce s-a oprit şi a privit  multă vreme cum se orînduiesc pentru cale
lungă vitele, oamenii şi carele, a dat semn de plecare, cu mîna.

   În faţa lui, soarele răsărise.
  –  Înainte,  spre pămînt  luminat...  a  strigat  el,  şi  din carele

grele,  din  graba  mersului  pe  jos,  de  pe  toate  feţele,  i-au  răspuns
zîmbete de încredere şi prietenie.

   Băietanii cu fluierele se rînduiseră la spatele lui, din mers.
   – Vrednic bărbat... grăiau oamenii.
   – Dumnezeu să ni-l ţie... oftau femeile.
   Melixina îşi oprise carul sub un arbore şi rămăsese tocmai

departe, la sfîrşitul convoiului. Îşi trăsese broboada pe ochi, să nu i se
vadă obrazul pămîntiu.  În răstimpuri,  cînd urcau dealuri mari,  ea
zărea  înainte  un  anumit  car  împodobit  cu  crengi  de  brad  şi-şi
acoperea faţa mai tare. Înaintea lor, în cer şi pe pămînt se deschideau
poiene de aur.

XIV

   Negustorii  din Homora se uitau lung în  urma celor  trei
bărbaţi pletoşi care străbăteau uliţa mare.

   Cel  mai  înalt,  cu  taşcă  de  piele  la  şold,  cu  pălărie  cu
marginile întoarse în sus, păşea înainte, adîncit în cine ştie ce gînduri.
Al doilea, scurt, lat în spete, cu sumăieşul pe umeri, era numai ochi
în faţa tarabelor încărcate cu fel şi chip de lucruri. Din mers, pipăia
valurile  de  pînzeturi,  se  uita  mirat  la  îngrămădirile  de  oale  şi
ulcioare; întindea braţele spre pălăriile şi cuşmele întinse pe frînghii,
în faţa fereştilor şi uşilor. Cînd drumeţul cel înalt se oprea şi se uita în
urmă, el grăbea pasul şi ajungîndu-l se minuna:

   – Cîte lucruri... Eu... tîrguri n-am mai văzut...
   Drumeţul al treilea, slab şi încrucişat, s-a făcut la o vreme

nevăzut; intrase repede într-o dugheană unde se vedeau înşirate în
fereastră  mulţimi  de  cocoşei  şi  şuierători  de  tinichea.  Îşi  scociora
punga cu un fel de sete, scoţînd cîţiva bani de aur. Luîndu-i banii şi
privindu-i, negustorii îl întrebau:
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   – Vii din ţara Maramureşului?
   – De-acolo vin... răspundea flăcăul. Ce, nu-s banii buni?
   – De buni, sînt buni... Dar mai trebuie... i-a spus unul, făcînd

semn cu ochiul către ceilalţi.
   Şi flăcăul s-a scotocit din nou în fundul pungii, mai scoţînd

cîteva monede.  Apoi a ieşit  în  prag,  cu faţa  roşie  de bucurie,  şi  a
apucat  între  buze  coada cocoşelului  de  tablă  — suflînd  din  toate
puterile.  La  auzul  strigătului  mărunt,  flăcăul  s-a  îndîrjit  şi  a  mai
suflat o dată, de data asta în mijlocul uliţei, pe urma celorlalţi  doi
drumeţi care-l aşteptau sprijiniţi în bîte.

   – Uite, tată, ce am... striga Misail, fugind aproape, cu mîna
întinsă.

   –  Să  taci...  l-a  oprit  Caligraful,  continuîndu-şi  vorba  cu
Irodion Grămadă.

   Misail şi-a vîrît cocoşelul în pungă.
   – Oamenii spun...  grăia mai departe Caligraful,  cică spre

Răsărit au dat ciuma şi lăcustele...
   –  Doamne fereşte...  s-a  cutremurat  Irodion,  înălbindu-se.

N-ar fi bine să trimitem veste în urmă, să oprească?
   –  Doamne apără-ne...  a  şoptit  Misail,  descoperindu-se  şi

făcîndu-şi cruce către o turlă scînteietoare.
   După aceea a scos cocoşelul din curea şi l-a azvîrlit într-un

şanţ, pe furiş.
   Au pornit mai departe, tustrei, spre vechiul han al Bourei.
   –  Ducem  lumea  la  moarte...  grăia  Irodion  Grămadă,

aşezîndu-se la o masă sub streaşină.
   Tustrei şi-au desfăcut  ştergarele,  frîngînd pîinea. Dar nici

unul nu mînca; se uitau în pămînt, închipuindu-şi grozăviile ciumei
şi lăcustelor.

   – Cînd vin... istorisea Caligraful, întunecă cerul. Se reped la
pămînt şi cînd se ridică iar, rămîne colb; şi ţerna o rod şi o mestecă...

   – Dar ciuma? l-a întrebat Misail. Ciuma cum e?
   – Taci... s-a cutremurat Irodion Grămadă.
   Caligraful i-a răspuns:
   – Ciuma vine în chip de muscă. Ţi se pune pe faţă sau pe
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mînă şi te înţeapă.. După aceea, te înnegreşti ca lutul...
   Şi pentru că o muscă mare îi tot da tîrcoale în jurul frunţii,

zbîrnîind, Misail se ferea, spunînd:
   – Doamne fereşte...
   Şi tot azvîrlea cu mîna pe sus, să fugărească musca.
   S-a lipit cu spatele de perete şi şi-a tras pălăria mai adînc pe

ochi.
   – Asta înseamnă că trebuie să dăm veste în urmă... a spus

Irodion. Sprintene ţi-s opincile, Misaile?
  – Nu te grăbi... l-a întrerupt Caligraful. Să mai ascultăm şi alţi

oameni.... Iată... a arătat el cu mîna, spre Răsărit, către un călăreţ care
venea în goana calului, învăluit în suluri înalte de colb.

   Ceilalţi  oameni  de  pe  sub  streşini  s-au oprit  din  sfaturi.
Hangiul, un armean înalt, galben şi subţire ca paiul s-a ivit în prag.
Dar călăreţul şi-a continuat galopul. Ochii miraţi i-au desluşit pieptul
îmbrăcat în zale, plecat pe gîtul calului. Înaintea lui, uliţele se goleau
deodată.  Neguţătorii  au  prins  să  tragă  obloanele,  pîndeau  largul
drum al Păltinoasei.

   –  Jos,  în  Moldova,  se  întîmplă  o  cumpănă...  a  spus  un
moşneag cu pieptar scurt. Nu cumva dau iar tătarii?

   Carele de sub streşini plecau înjugate în grabă, în scîrţîitul
aspru  al  roţilor  butucănoase  şi  bărbaţi  numai  cu  băţul  în  mînă
grăbeau în lungul uliţelor. Cîte doi-trei se opreau la colţuri şi numai
capetele li se vedeau cum pîndesc drumul Răsăritului.

   Hanul Bourei s-a închis şi s-a zăvorit pe dinlăuntru.
   Sub  streaşină,  rămăseseră  numai  cei  trei  ciobani  din

Maramureş.
   – Poate-i vremea să ne întoarcem tustrei... a spus Caligraful,

alb la faţă. Să ferim oamenii şi turmele...
   –  Haidam...  i-a  răspuns,  speriat,  Irodion  Grămadă,

sculîndu-se şi strîngîndu-şi ştergarul.
   – Hai repede... îi îndemna Misail, speriat peste măsură.
   Dar n-au mai apucat a părăsi streaşina hanului, căci întăi s-a

văzut pe cer deasupra dealurilor răsăritene un nour galben de colb
învîlvorîndu-se tot mai repede. După aceea s-au desluşit mii şi mii de
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tropote şi nechezături năvălind către tîrgul cu fereşti oblonite şi cu
uliţe pustii.

   Misail Şperlă a fugit în dosul hanului şi s-a ghemuit într-o
movilă  de  paie.  După  ce  s-a  mai  uitat  o  dată  asupra  bulucului
dinspre Păltinoasa, Irodion Grămadă s-a făcut una cu pămîntul, între
nişte butuci din ograda largă a hanului.

   „Mie mi se cuvine să mor...“ îşi spunea Caligraful,  rămas
singur la masă. După ce s-a descoperit şi s-a închinat cu pleoapele
strînse, s-a aşezat liniştit pe scaun rostind rar:

   – Treacă, Doamne, şi focul acesta...
   Prin îngrămădirea caselor s-au auzit o vreme ţipete de femei,

vaiete şi bocete.
   Pe dealuri, alergau oameni cu capetele goale, abia ducînd

legături grele, către pădurile încremenite în apele soarelui.
   Dar în  scurt  timp a  pogorît  tăcerea  peste toată Homora.

Numai nişte cîini urlau şi se sfîşiau, fugărindu-se în lungul uliţelor.
   Cei ce fugeau către codri zăreau sub streaşina hanului un om

stînd la masă, şi răcneau:
   – Fugi! Fugi! Fugi!
   Şi arătau Răsăritul cu mîinile.
   Dar Caligraful nici nu se clintea de pe scaun. Se înfăşurase

mai strîns în suman, căci îl apucase un frig. Se gîndea la norodul care
venea din urmă, şi se tînguia:

  – Aripă de vînt aş vrea să capăt, ca să ajung şi să le spun...
   Îşi închipuia moartea norodului, trecut prin sabie, în vreo

poartă  a  munţilor;  şi  pe  Ironim şi  pe  Marinţa  şi  pe  Melixina  şi-i
închipuia cu grumazurile în bălţi de sînge. Dar mulţimea de prunci?
Dar  femeile  neputincioase,  ciungele  şi  oloagele  înţepenite  între
draghinii  carelor?  Toţi,  toţi,  vor  trece  prin  moarte  amară!  După
trecerea  morţii,  vor  da  peste  stîrvuri  corbii  şi  cîinii.  Pădurile  vor
duhni a hoit, din tot norodul lui.

   Şi Caligraful gemea, tînguindu-se:
   – Îndură-te Doamne.... Pune acum în calea vrăjmaşului zid

de foc, pînă la cer... Răsădeşte cu mîna ta, păduri nepătrunse...
   Şi nici nu-şi dădea seama cînd au oprit, bulucindu-se la han,
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o mulţime de oşteni, sărind de pe cai, înconjurîndu-l din toate părţile
şi întrebîndu-l cu glas răstit:

   – A trecut pe-aici un călăreţ în fugă?
   – Un călăreţ în fugă? bîiguia Caligraful ca de pe altă lume.

Nu... Eu n-am văzut nici un călăreţ în fugă...
   – Ba a trecut! a strigat Misail,  apropiindu-se şi uitîndu-se

mirat la oşteni. A trecut acum o clipă, a continuat el, arătînd cu mîna
lungul uliţei.

   – Taci... l-a ghiontit Caligraful, fulgerîndu-l cu ochii.
   – De ce să nu spun, dacă a trecut? s-a supărat Misail.
   Atunci, din pîlcul de oaste din drum s-a desprins un oştean

vîrstnic, cu barbă mare. Cei descălecaţi lîngă streaşină s-au dat la o
parte, să-i facă loc, înclinînd frunţile.

   – Scoală-te! Scoală-te! au strigat cîţiva către Caligraf.
   – De ce să mă scol? întreba ciobanul. Ce-i, dacă e domn?
   – De ce nu te scoli în faţa oştenilor mei? a tunat din glas

oşteanul bărbos. Ridică-te!
   – Ridică-te, tată... se tînguia Misail, gata să cadă în genunchi.
   – Eu mă ridic numai în faţa Domnului Dumnezeu şi în faţa

munţilor...  a  răspuns  Caligraful  Şperlă,  sculîndu-se,  înalt  —  şi
înfruntînd mînia bărbosului. Domnia ta, nu eşti nici Dumnezeu nici
munte...

   – Să i se taie capul... s-a auzit un glas din pîlc.
   – Pentru aşa ceva, trebuie judecată... a răspuns Caligraful.
   – Cine eşti şi de unde vii? l-a întrebat bărbosul.
   – Sînt cioban şi domn pe munca mea... Cobor la Moldova,

din ţara Maramureşului...
   Şi îndreptîndu-şi tîmpla către ograda hanului, a strigat:
  – Hei, Irodioane!...
   Misail căzuse în genunchi şi tremura.
   Irodion Grămadă s-a ivit de după poartă şi a înlemnit în faţa

oştenilor.
   – Scîrbă! a scrîşnit bărbosul, croindu-l pe Caligraf cu biciul

peste obraz — şi s-a depărtat repede.
   Din vîlca albastră au ţîşnit şiroaie de sînge.
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   – Vede Cel-de-sus... a rostit Caligraful, în urma lui.
   Atunci s-a apropiat de dînsul un oştean bătrîn şi i-a şoptit la

ureche:
   – Taci... E mai bine!
   Şi a adăugat, îndepărtîndu-se:
  – Vremea lăcustei...
   Pîlcul s-a pus din nou în freamăt, tot către Apus, pe urma

fugarului.
   După plecarea  lor,  tîrgul  şi-a  deschis  din nou obloanele;

negustorii vorbeau cap la cap în mijlocul uliţelor.
   Fugarul urmărit ar fi fost un fecior de boier, duşman de-al

voievodului şi acum îşi căuta scăparea în Ardeal. Dar cine putea să
afle adevărul? Căci zi de zi se petreceau atîtea istorii! Din josul ţării
veneau  atîtea  zvonuri;  fiecare  drumeţ  oprit  la  hanul  Bourei  din
Homora aducea cu dînsul întîmplări mari, petrecute pe la cetăţi  şi
tîrguri.

   – Pentru vîlca asta are să-mi plătească... spunea Caligraful,
ştergîndu-şi faţa cu dosul mîinii. Într-o zi, are să-mi plătească...

   – Să nu plăteşti tu cu gîtul... i-a răspuns rîzînd rău hangiul
înalt şi galben ca paiul.

   – Eu? Pentru ce mi-ar lua grumazul?
   – Doamne... se minuna hangiul, bătîndu-se cu palmele peste

genunchi; de unde vii tu, că eşti aşa de fără frică?
  – Eu? a rîs amar Caligraful; eu ţara mi-am părăsit-o şi tîrla,

numai  să  nu  fiu  călcat  în  picioare...  Ca  mine,  a  făcut  un  norod
întreg...  Sate  şi  obştii  ne-am  urnit,  ca  să  nu  cădem  cu  barba  la
picioarele domnilor...

   – Şi toţi sînt aşa de mîndri în ţara de unde vii?
   Dar pe Caligraf îl ustura vîlca pînă-n străfundul creierilor.

Scrîşnea vorbind:
   – Pe mine, pînă azi, nimeni nu m-a pălit... Şi am şaptezeci de

ani...
   Clătina din plete, privind cerul la Răsărit:
   – Împărat de-ar fi — şi are să mi-o plătească...
   Iar  hangiul îl  privea tăcut,  crezîndu-l sărit  din minţi,  din

150



pricina loviturii.
   – Taci, tată... icnea Misail.
   –  Eu numai în  mormînt  am să  tac...  s-a  mîniat  mai  tare

Caligraful; pentru ce aş tăcea în faţa oamenilor?
   Hanul  Bourei  îşi  întindea  umbra  schimonosită  peste

bălegarul  şi  urmele  de  roţi  din  tăpşan,  căci  soarele  începuse  să
scapete după măgurile împădurite ale Rogoşei.

   Simţind apropierea înserării, cei trei drumeţi s-au înseninat
la chipuri, gata de drum. Au pornit,  cu paşi mari,  desprinzîndu-şi
umbrele din umbra hanului. Privindu-i din uşă cum se îndepărtează,
hangiul plescăia din limbă, întrebîndu-se:

   „De unde or fi, că n-au teamă?“
   Cît norod nu văzuse el căzînd cu fruntea în glod şi-n ţărînă

şi-n bălegarul  vitelor,  aici,  în  faţa  hanului,  cînd poposeau domni?
Cîte capete nu văzuse el căzînd la butuc, pentru o vorbă scăpată din
greşeală? Iată:  de pe pragul pe care sta el,  abia s-a şters urma de
sînge de acum cîteva săptămîni, cînd a fost ucis Gavril al Ţapului din
Bucşoaia... La fel ca şi azi, trecuse pe-aici un boier cu pîlcul; şi nu i-a
plăcut boierului cum i s-a închinat omul care era băut şi se clătina...

   – În genunchi, vită... a răcnit boierul.
   – Oi cădea şi-n genunchi, dacă-i nevoie... a răspuns omul;

dar tare-s amărît! Şi tremură inima-n mine... Ieri, am avut de plătit
năpasta... şi n-am avut bani destui... şi mi-au luat vaca.

   Şi a continuat, clătinîndu-se:
   – Cucoane, nu-i fi aflat domnia ta drumul la Dumnezeu? Aş

vrea să mă duc la el,  să mă plîng...  Aş vrea să-l întreb: „Doamne,
pentru ce ai despărţit omul de om, şi pe unul l-ai făcut rob şi pe altul
stăpîn? Pentru ce unul cîntă şi se desfată în grădină umbroasă, iar
altul se cutremură şi blestemă?“

   Şi-n  timp ce  oştenii  îi  legau mîinile  la  spate,  el,  cu  faţa
aprinsă, răcnea spre boier:

   –  Să bat cu băţul în poarta cerului... şi să întreb: „Este loc şi
pentru cei flămînzi şi însetaţi? Că pe pămînt, Doamne, noi nu mai
avem loc!..”

   După ce l-au pus cu gîtul pe pragul hanului şi unul îi ţinea
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părul capului sub ciubotă iar altul îşi cerceta tăişul paloşului, el tot
mai bolborosea:

   – Pentru ce, Doamne?
   Hangiul s-a cutremurat, sărind de pe prag, privind pieziş

locul unde fusese tăiat gîtul lui Gavril al Ţapului.
   Se uita pe drumul Păltinoasei, dar cei trei drumeţi trecuseră

răscrucea şi-i înghiţise înserarea şi dealurile.

XV

   Cu cît se îndepărtau de munţi, locurile se arătau copleşite ca
de-o spaimă. În puterea zilei, zăreau înaintea lor, departe, fel şi chip
de  arătări  în  apa  clătinătoare  a  morţilor;  desluşeau  pe  creste  de
dealuri  pîlcuri  de  călăreţi,  izărîndu-se  repede  în  cenuşiul  zării;
şiraguri nesfîrşite de care se tîrau către cetatea albastră a munţilor.

   Păsări mari negre, vîslind repede din cine ştie ce zări,  se
roteau pe deasupra celor trei drumeţi, o vreme, după aceea coborau
înaintea lor, în colbul drumului, iar către Răsărit, cerul se arăta tot
mai  roşu;  nouri  grăbiţi  îşi  tîrau  umbrele  schimonosite  printre
dealurile arse de arşiţă.

   Misail Şperlă se oprea şi-i arăta cu mîna, urmărindu-i cum se
adîncesc în depărtarea gălbuie. Săgeata soarelui îi străfulgera pînă-n
creieri  şi  sîngele  le  zvîcnea  în  tîmplă.  Se  uitau  unul  la  altul,
pe-ascuns;  se  pîndeau  cum  îşi  schimbă  faţa  zi  cu  zi.  Ochii
Caligrafului  se  prăbuşiseră  în  fundul  capului;  faţa  i  se  scofîlcise,
îngălbenindu-i-se;  umerii  îi  căzuseră;  în  răstimpuri,  ostenit  peste
măsură,  se  oprea,  iscodind  depărtarea;  genele  i  se  înroşiseră  şi-l
usturau. Nici unul nu îndrăznea să grăiască; Irodion Grămadă abia
îşi tîra picioarele; după clipe scurte de răsuflet, scutura din umeri şi
pornea mai departe.

   Numai Misail Şperlă, din timp în timp, se oprea în colburile
fierbinţi şi se uita în urmă la zările depărtate; cu mîna streaşină, căuta
să străbată cu ochii albăstrimile; cînd desluşea zidul munţilor, striga
răguşit:

   – Munţii... Munţii...
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   Dar ceilalţi doi nu-l auzeau; cu capul în pămînt, păşeau abia
răsuflînd. Cînd ajungeau la porţile satelor, se opreau tustrei, iscodind
uliţele, casele cu uşi căscate. Pe sub streşini de stuh se iveau rareori
chipuri de oameni; de prin şuri negre se arătau boturi de cai. Şi cu cît
mergeau spre Răsărit, pustiul era tot mai mare; la Ilişeşti, la Braşca, la
Bălăceana, nu rămăsese ţipenie de om; numai pe dealurile depărtate
se desluşeau pîlcuri de care în mers către păduri şi munţi. Uneori,
din pădurile  depărtate se arătau rotocoale de fum, urcînd la cerul
aprins; erau focurile sălaşurilor noi ale pămîntenilor fugiţi din calea
pustiei. Drumeţii se opreau şi priveau îndelung semnele fumului. Iar
dintre  goruni,  de  pe  măguri,  fugarii,  pîndind  depărtatul  drum
domnesc,  zăreau  trei  oameni  mergînd  şi  închipuirile  torceau  şi
ţeseau. Căci ce fiinţe pot fi acelea care se duc către ţinutul pierzaniei?
Poate că erau schimnicii de la Voroneţ şi Homora, pogorîţi în toiaguri
să iasă în calea prăpădului, să facă la cer semne de alinare? Şi astfel,
oamenii din păduri, urcaţi în vîrful brazilor şi gorunilor, urmăreau
mersul celor trei drumeţi, izărîndu-se tot mai adînc în apa morţilor.
Oameni vechi vesteau că au să s-arate trei ciobani dintr-un ţinut de
sus şi au să aducă mîntuire. Nu cumva aceştia erau cei trei ciobani?
Se  spunea că ceasul  domnului Moldovei  sunase;  păstorii  prorociţi
vor  coborî  ca  să-l  judece  pentru  toate  năpastele  aduse  asupra
pămîntului,  pentru  lăcomia lui  de  argint,  pentru  birurile  cele  noi
puse asupra norodului; şi ciobanii, la scaunul judecăţii, îl vor întreba:

   – Măria ta, ai uitat că eşti tot om născut din femeie? De ce ne
apeşi?

   Alţii vesteau cum că trei păstori s-au şi înfăţişat la scaunul
domnesc, şi au bătut cu toiagul în porţi, strigînd: 

   – Vai ţie,  Doamne... Foc şi pulbere are să ţi se aleagă din
stăpînire...

   Iar  după  plecarea  păstorilor,  într-un  amurg,  peste  tîrgul
Iaşilor a bătut cumpăna; întăi s-au arătat pe deasupra turnurilor nişte
păsări cu tăciuni aprinşi în clonţuri. Oamenii au ieşit  în uliţe şi se
uitau la cer, cuprinşi de cutremur. Iar păsările s-au rotit multă vreme
pe deasupra acoperişurilor, pîndind şi căutînd; şi cînd s-au repezit
din slavă ca nişte fulgere asupra aşezării domneşti, focul a izbucnit
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din toate părţile deodată.
   Domnul şi boierii au scăpat cu bărbile şi veşmintele aprinse.
   Dar multe plăgi aveau să mai cadă asupra lumii, după cum

era  scris.  Drumeţi  ciudaţi,  cu  pletele  încîlcite,  cu  ochii  holbaţi,
străbăteau drumurile  şi  oprindu-se  pe  la  fîntînile  părăsite  vesteau
rarilor călători cumpenele.

   Colburile se înălţau zi cu zi în lungul drumului, arătînd ca o
apă cu valuri galbene. Pe întinderi de zile întregi, drumeţii nu găseau
nici o urmă.

   Dar,  uneori,  se  opreau  tustrei,  speriaţi,  cînd  în  mijlocul
colburilor se frămîntau înaintea lor ghemuri vinete de şerpi treziţi
din moleşeala căldurilor.

   Şobolani vărgaţi pîndeau Ia marginea şanţurilor, fugiţi din
holda ciuruită de focul nevăzut.

   Stîrvuri de cai, pe jumătate roase de cîini şi păsări negre,
arătau la cer picioarele butucănoase.

   Numai vietăţile ţarinilor, după ce treceau ei, îi urmăreau o
vreme,  fugind pe  marginea drumului.  Hultani  roşietici,  cu  aripile
căzute, nici nu tresăreau la ivirea lor.

   Cînd răsărea luna galbenă, prin cer şi pe cîmpie se cernea ca
o apă tulbure.

   Cei trei maramureşeni nu-şi conteneau mersul, pînă nu se
prăbuşeau  de  istovire.  Cu  închipuirea  copleşită  de  cîmpia  verde,
Caligraful gemea în răstimpuri:

   – Acolo, tot locul e înconjurat de rîuri şi de păduri... Acolo,
nu pătrund nici arşiţele, nici muştele ciumei...

   Şi încerca să grăbească pasul. Dar picioarele i se făceau tot
mai grele.

    – La pieire şi moarte... se cutremura Irodion Grămadă. Toţi
oamenii  noştri  au să  cadă şi  au să-i  mînînce  hultanii.  Cum au să
străbată turmele pustia asta fără apă?

   –  De-acum,  înapoi  nu  mă  mai  pot  întoarce...  se  tînguia
Misail. Totuna-i... Mergem înainte...

   –  Ba,  o  dată  cu noaptea ai  să te-ntorci...  Dă poruncă lui
Ironim să se furişeze cu toată vietatea în munţi. Să coboare pe drum
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ocolit, pe apa Moldovei. Căci cumpeni mai mari ne aşteaptă...
   – Mi-i frică... a răspuns Misail, oprindu-se.
   În faţa lor se vedeau colibele Florinţului.
   – S-a sfîrşit...  se tînguia Irodion Grămadă. Aş vrea să mă

întind pe o prispă şi să dorm... să mor...
   Şi, fără s-aştepte răspuns, a pornit către sat, coborînd dealul.

XVI

   Asfinţitul cădea pieziş, ghemuind smocuri de raze roşii în
ochiuri  de  geam  rotunde.  Cîteva  sălcii  vinete  întindeau  asupra
satului braţe deznădăjduite.

   Irodion s-a oprit deodată, în faţa unei arătări ghemuite în
colb.

   Era  un bărbat  aproape în  pielea goală,  cu trupul plin de
buboaie negre, cu genunchii strînşi, dîrdîind într-un frig năprasnic.
Ochii bulbucaţi arătau ca două lipitori.

   Cînd s-a oprit drumeţul, omul a început să-şi adune repede,
cu amîndouă mîinile, movila de colb în jurul trupului, bolborosind:

   – Fugi... Fugi...
   După aceea a început să se tînguie cu glas tare, la apropierea

Caligrafului şi a lui Misail:
   – Fraţi creştini... În numele lui Dumnezeu...
   – Să fugim...  s-a cutremurat Misail,  dar Irodion Grămadă

intrase în sat şi se-ntinsese pe o prispă.
  –  Îndată vine noaptea... spunea florinţeanul.
   Din  pîclele  înserării  s-au  arătat  cîteva  cioare  peste

acoperişurile  ţuguiate.  Un  cîine  vînăt  se  ivise  de  după  o  şură,
iscodind lungul drumului şi întîrziindu-şi multă vreme ochii asupra
stîrvului viu din colb.

   Cei trei drumeţi, ghemuiţi pe prispă, auzeau ca prin vis cum
prinde putere o viaţă înspăimîntătoare.

   Parcă simţeau pe mîini şi pe obraji nişte răsuflări fierbinţi,
lacome,  parcă  auzeau  dinţi  clănţănind,  mîrîituri,  urlete  scurte
dîndu-le tîrcoale din toate părţile.
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   Ridicau mîinile prin somn, strîngeau pumnii, zvîrcolindu-se,
încercînd să se smulgă din truda de plumb.

   – Dumnezeu... Dumnezeu...  răcnea Irodion Grămadă prin
somn, şi deodată s-a smucit  de pe prispă şi a pornit,  aşa adormit,
drept înainte, strigînd: Mînaţi cîrdurile... Fugiţi... înapoi în munţi...

   Iar omul din colbul drumului i-a răspuns rîzînd în hohote:
   – Te-a muşcat şi pe tine ciuma...
   Şi-a întins amîndouă braţele, apucîndu-l de picioare. Irodion

se împotrivea, zbătîndu-se, dar ciumatul rîdea fioros şi s-a ridicat în
genunchi,  i-a  răsucit  mîinile  la  spate  şi  l-a  doborît  lîngă  el.  În
răstimpuri, glasul lui căpăta blîndeţe mîngîietoare şi spunea pipăind
tîmplele ciobanului adormit:

   – Lasă... Lasă...
   Şi-i potrivea capul pe movila de colb, îi tot privea faţa albă.
   După o vreme, s-a întins lîngă străin, sprijinit într-un cot,

iscodind uliţa lungă a satului, sub luna galbenă.
   Javre cu cozi subţiri şi cu stîrvurile supte au început să se

arate în lungul uliţei, păşind uşoare către ciumat, şi îl înconjurau din
toate părţile, răsărind de după toate casele. Strînse unele lîngă altele,
se  aşezau  cu  botul  pe  labe,  cu  toate  lumînările  verzi  ale  ochilor
îndreptate spre faţa blestematului.

   Căţei mici i se ghemuiau între picioare, adormind deodată;
dulăi flocoşi, ou părul bătucit de scaieţi, îşi făceau loc spre dânsul,
rînjind colţii  în  toate părţile.  La  o parte,  cîini  mari  se încleştau în
luptă, hîrîind, hămăind în jurul căţelelor cu ochi aprinşi.

   Şi  veneau  mereu  alţi  şi  alţi  cîini,  umpleau  preajma,
ghemuindu-se tot mai strîns unii lîngă alţii, cu boturile pe labe.

   Se tîrau încet pe pîntece, apropiindu-se tot mai mult şi mai
mult  de  trupul  plin  de  bube,  scoţând  limbi  lungi,  aspre  şi
clămpănind din  boturi.  Cînd  s-apropiau  prea  tare,  florinţeanul  se
prefăcea că vrea să sară în picioare, dar se sălta într-un cot şi rîdea. Se
trîntea la loc în colb, în timp ce javrele,  speriate pentru o clipă, se
strîngeau din nou cap la cap, mîrîind. Dar văzînd lîngă trupul ciumat
un trup nou, îngrămădirea de cîini a dat semn de spaimă.

   Apoi,  unii  se  tîrau  prin  colb,  spre  faţa  străinului,  să-l
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miroase; îi lingeau mîinile, îi miroseau tălpile mari ale picioarelor. În
ochii roşii li se aprinsese ca o vrajbă; mîrîiau mai tare, apucîndu-se cu
colţii. Un dulău flocos, cu urechi clăpăuge, s-a tras deodată înapoi,
să-şi  facă  vînt  asupra  gîtului  descoperit  al  străinului,  acolo  unde
văzuse sângele zvâcnind. Dar alţi cîini   s-au repezit asupra dulăului,
trîntindu-1 în colb, cu labele în sus. Şi pânda câinilor a început iar:
unul cîte unul se tîrau pe nesimţite, pe pîntece, apropiindu-se tot mai
mult  de  omul  cel  nou.  În  trupul  florinţeanului,  sîngele  abia  mai
zvîcnea,  de aceea,  unul cîte  unul,  cîinii  îl  părăseau,  trecînd toţi  în
partea unde dormea în somn greu ca munţii Irodion Grămadă.

   Florinţeanul se tînguia, privind luna albă:
   – Doamne... Ca umbra m-am risipit...
   Şi coborîndu-şi ochii asupra lui Irodion, a continuat, după ce

l-a privit lung:
   – De-acum, vei zăcea tu în colburi...  Tînăr eşti, şi-i vai de

tinereţea ta... Mîine, la răsăritul soarelui, ai să-ţi priveşti mîinile — şi
ai să zăreşti întîi o pată neagră... După aceea are să s-arate bolfa...

  Şi rîdea:
  – Mîine-poimîine... au să vină dinspre Răsărit carele negre...

Un  popă  lung  are  să  pîndească  satul,  şi  are  să-l  stropească  cu
aghiazmă...

  După un răstimp, a început a plînge:
  – Ce eşti tu vinovat, străinule? Fugi... Fugi...
   Şi s-a repezit asupra ciobanului, zguduindu-l:
  –  Trezeşte-te! Fugi!... răcnea el. Du-te în munţi...
  – Lasă... i-a răspuns Irodion, prin somn. Lasă...
  – Frate... se tînguia ciumatul plecîndu-se spre dînsul. Fratele

meu.
  Şi lacrimile îi curgeau nestăvilite.
  Cînd s-a trezit Irodion, Misail şi Caligraful stăteau în picioare

şi-l priveau. În fundul Răsăritului abia se zăreau ca nişte tăciuni roşii;
luna căzuse  de  mult  după  munţi;  un  vînt  fierbinte  bătea  dinspre
împărăţia  zorilor.  Neguri  joase  umblau pe  dealuri,  ca  nişte  munţi
puşi  în  mers.  Iar  focul  din  depărtări  se  tot  aprindea  în  calea
biruitoare a soarelui, deasupra colibelor din Florinţa.
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  – Dumnezeu cu tine... a rostit Caligraful, plecîndu-se asupra
lui Irodion.

  – Cît am dormit... s-a cutremurat acesta, gata să se scoale, dar
şi-a  tras  genunchii  spre  gură,  zărind  lîngă  dînsul  locul  gol  al
ciumatului. Colburile îi păstraseră forma trupului.

  –  M-am  visat  mergînd  înapoi  către  turme...  bolborosea
ciobanul.

   Simţea  ca  o  fulgerătură  în  şolduri  şi  a  răcnit  deodată,
îngrozit. Braţul drept îi ardea.

  – Ciuma... bîlbîia Caligraful. Ciuma...
   Iar Misail Şperlă, trăgîndu-se înapoi din locul acela, a rostit

cu ochii ieşiţi din cap:
  – Ciuma... Fie blestemat cerul şi pămîntul...
   Irodion şi-a dus braţul drept la ochi, şi după ce a desluşit la

încheietură, ca o pată albăstrie, rotundă, a prins să rîdă.
  –  Dumnezeu  să  te  ierte...  a  gemut  Caligraful,  gata  să  se

îndepărteze pe urma lui Misail.
  –  Frate... a răcnit Irodion. Pentru ce mă laşi?
   Dar bătrînul a pornit mai repede, cu capul strîns între umeri.

În sufletul lui se desfăşura o bătălie uriaşă.
   Misail  se tot oprea, îşi întorcea capul peste umăr, iscodea

mişcările lui Irodion.
   – Hai mai repede... l-a îndemnat Caligraful.
   Şi făcea paşi din ce în ce mai mari, peste valurile de colb,

cînd printre casele Florinţei s-a auzit un glas tînguitor de rugăciune
şi scrîşnetul unor roţi grele de haraba.

   –  Fugăreşte,  Doamne,  arşiţa...  ciuma...  se  tînguia  glasul
puternic. În pustie să fugă...

   Turnul bisericuţei începuse să se cutremure, în bătaia lungă a
clopotelor.  Cerurile  se  deschideau  tot  mai  albastre,  şi  numai
luceafărul de ziuă mai stăruia ca o scînteie, în apele depărtărilor.

   – Iată... se tînguia glasul, cînd clopotele tăceau. Iată: poporul
meu a fugit şi s-a ascuns în pustie...

   Oameni iscodeau casele,  căutînd morţii.  Păşeau pe vîrful
picioarelor şi se chemau prin semne, cînd li se părea că aud foşnete în
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încăperi. Dar nici ţipenie de om nu se afla în Florinţa, în afară de cei
trei ciobani din Maramureş.

   Caligraful şi cu feciorul lui se furişau tot mai repede, către
pîlcul de arbori.

   – Pe badea Irodion au să-l îngroape de viu, a spus Misail
deodată, cuprins de groază.

   – Taci... i-a răspuns Caligraful. De-acum... el e pierdut!
   Dar  în  vremea  asta,  Irodion  Grămadă fugea  prin  ţarini,

căutîndu-i.
   Harabaua pornise la  deal către Homora; preotul,  stînd în

picioare,  între  draghini,  cu  braţele  desfăcute  ca  într-un  semn  de
binecuvîntare — arăta ca o pasăre mare, neagră.

   Doi  dintre  oamenii  domneşti  duceau  calul  de  căpăstru,
îndemnîndu-1 prin colburile grele.

   Şi-n  vreme  ce  soarele  biruia  cele  din  urmă  neguri,
arătîndu-se roşu pe culmile singurătăţilor, Caligraful, cu capul strîns
în piept,  se  întorcea înapoi către locul unde-şi lăsase tovarăşul.  Se
tînguia.

  –  Irodioane... Irodioane...
   Şi văzîndu-1 pe Irodion cum se furişează prin ţarini, venind

spre dînsul, Caligraful a sărit peste drumul domnesc, din trei salturi
largi, abia atingînd colburile.

   –  Ciuma... Ciuma... striga el, îngrozit.
   „Înainte... înainte... îi poruncea un glas depărtat. Orice s-ar

întîmpla, înainte...“ Din urmă, veneau oamenii şi turmele...
   – Mai repede...  răcnea către Misail.  Întoarce-te la turme...

Apără-le !
   Din urmă venea viaţa, copleşitoare, veneau fluierarii de sub

culmile Ineului, cu feţe frumoase ca de îngeri, veneau fetele însetate
de  viaţa  cea  nouă.  Toată  obştia  se  gîndea  la  dînsul  şi  unii  îl
pomeneau,  poate,  în  rugăciuni,  îl  urmăreau  cu  închipuirea  pe
depărtatele  drumuri  fierbinţi,  îi  căutau urma opincilor  în  colburi.
Veneau  copiii  cei  mulţi,  viaţa  de  mîine.  Curînd,  într-un  răsărit
apropiat,  poimîine  poate,  îi  va  arde  în  faţa  ochilor  culmea
Oadeciului, acolo unde va sălăşlui viaţa cea nouă a turmelor. Între
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goruni şi brazi, vor pune temelii noi şi casele se vor înălţa asemeni
altarelor, turmele se vor desfăşura în mana grasă a ierburilor, chiotele
băietanilor, glasul trîmbiţei lui Filimon vor saluta soarele vieţii fără
început şi  fără  sfîrşit.  În  toiul  cîşlegilor,  vor  porni  conocarii,  după
legea bătrînilor. Vor veni nourii şi ei vor chiui spre dînşii, la începutul
ploilor. Îşi vor descoperi tîmplele, uitîndu-se drept în sus, în mările
tulburi  ale  văzduhului.  Legea  obştilor  va  înflori  şi  va  străluci,  în
cîmpia străjuită de păduri veşnice.

   – Fii tare, Misaile... striga baciul.
   – Cu bine, tată, cu bine... i-a răspuns flăcăul. Să ne vedem

sănătoşi, într-un răsărit de soare...
  – Cu bine Misaile... cu bine...
   Şi  săltîndu-şi  umerii,  Misail  privea  drept  în  ochii

Caligrafului:
   – Dacă pier, cerul să vă aibă în grijă...
   S-a întors repede, apucînd către colibele Florinţei. Păşea rar,

măsurat  cu  ochii  înfipţi  în  negura  depărtată  a  culmilor  natale.
Desluşea  parcă  vîrful  înzăpezit  al  Pietrosului,  spinările  aspre  ale
Toroiagei,  înălţimile  pururi  albastre  ale  Ineului.  Pe  lîngă tîmple  îi
vîjîiau lin vînturile  păşunilor  de pe culmi. Se vedea pătrunzînd în
cetăţile  codrilor  fără  hotare şi  grăbea pasul măsurat,  lărgindu-şi-1.
Glasuri  adînci  de  buciume  au  prins  a-i  alina  auzul.  Nu  vedea
împrejuru-i nimic. Noaptea de lîngă apa Ţibăului,  atunci cînd l-au
înmormîntat pe vornicul Pastei,  înflorise cu toate focurile în inima
lui. Şi pasul i se tot lărgea, mîncînd întinderile. Viaţa turmelor stătea
acum în puterea lui. El trebuia să le scape, ocolindu-le prin cărărui
verzi, pe după munţi, pînă va trece prăpădul.

   Pe un deal se vedea ciumatul din Florinţa,  înconjurat  de
ciurda vînătă de cîini.  Omul striga şi-i  făcea semne cu mîinile,  iar
haita urla. Misail nu auzea nimic. Şi abia cînd omul acela a coborît în
fugă, ciobanul s-a oprit, a ridicat băţul, în semn de apărare.

  – Ce vrei? l-a întrebat el.
   – Auzi? Tu nu auzi? grăia ciumatul, cu glas speriat, arătînd

cu mîna la cer.
  – Vezi-ţi de drum... i-a răspuns flăcăul.
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   – Opreşte... bolborosea ciumatul, vrînd să-l apuce de mînă.
   Atunci Misail l-a pălit cu măciuca drept în frunte, şi a pornit

repede, să cîştige timpul pierdut.
   Pe la amiază, în vîrful dealurilor de la Balaceana, s-a oprit să

se uite în urmă, pentru întîia dată.
   Simţise, urcînd, ca un vînt răcoros şi acum nici nu-i venea să

creadă: la Răsărit se întocmiseră pe zări nouri negri. Un vînt repede
pleca holda uscată, vestind apropierea ploilor.

   Acum,  tot  pămîntul  Moldovei  şi  toată  vietatea  lui  s-ar
mîntui,  dacă  s-ar  deschide  izvoarele  adîncului.  Viaţa  ar  izbucni,
verde, copleşitoare, din nou, sub cumpăna văzduhurilor; bobul de
grîu împlinit şi căzut în colburi, între bulgări fierbinţi, ar încolţi ca un
semn de glorie; noianuri de rădăcini s-ar învălmăşi însetate, sugînd
aurul vieţii,  din humă, cucerind necuprinsul ţarinilor.  Zările  goale
s-ar împodobi iar cu mîndreţea plantelor clătinătoare; şobolanii s-ar
furişa sub dîmburi, începîndu-şi iar viaţa din întuneric; pui mărunţi
ar  zvîcni  ca  nişte  inimi  pline,  sub haturi;  şerpii  ar  pîndi  răsăritul
soarelui  şi  s-ar  încolăci  pe  crengi  şi  pe  ramuri,  salutîndu-l.  Din
pădurile  albastre,  păsările  ar  veni  iar,  ca  într-o  împărăţie  nouă  a
verdeţii.  Plugarul,  scofîlcit  la  chip şi  rob pe  pămîntul  boieresc,  ar
răsări iar între holde, venind din păduri ca din fundul veacurilor; ar
da chiot cerului şi sub chiotul lui viaţa cîmpiilor ar porni ca dezlegată
dintr-un blestem.

   Misail Şperlă căzuse în genunchi, la vederea cumpenei, şi
săruta ţerna căutînd-o cu fruntea şi cu tîmplele.

   A pornit  iar,  către  Ilişeşti,  şi  toate  buciumele  munţilor  îi
răsunau în auz.

   Dar cînd a ajuns pe alt deal, a privit din nou în urmă şi a
văzut zările Răsăritului goale.

   Cumpenele se risipiseră în necuprins.

XVII

   Spre  înserări,  glasul  clopotelor  căpăta  înălţimi  şi  parcă
milioane  de  trîmbiţe  ar  fi  răsunat  după  dealurile  negre  care
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ascundeau tîrgul Sfîntului Ion.
   Pămîntenii, acoperiţi cu pădurile şi cu munţii, ascultau cum

îi cheamă şi cum îi tînguie clopotele.
   Ani şi ani amari fugiseră ei aşa, cerînd ocrotirea gorunilor şi

tovărăşie sălbăticiunilor,  pînă s-abăteau cumpenele către alte laturi
de lume.

   Acum blestemul  ciumei  se  însoţise  cu  lăcomia  lui  vodă.
Zapciii împînziseră ţara, strîngînd pămîntenii de grumaji.

   Nişte  popi  înalţi  se  opreau  la  porţile  satelor  şi  apucau
plugarii  de gît,  în numele lui Isus Cristos,  cerîndu-le bani  şi  cu o
mînă apucau grivnele,  cu cealaltă  făceau semn de blestem asupra
năpăstuitului;  tunau,  din  piepturi  puternice,  afurisenie  asupra
sărăciei  satelor;  luau  vitele,  turmele,  bulucindu-le  cu  ghioaga;
încărcau în harabale ţoalele afumate şi păduchioase, iar cînd oamenii
gemeau chemînd ocrotirea lui Dumnezeu, ei răspundeau:

   – N-a spus Fiul Omului: „fericiţi cei săraci?“ Pocăiţi-vă! Nu vă
trebuiască  avuţie...  Că  vin  furii  şi  vi  le  fură,  şi  moliile  şi  vi  le
destramă...

   Şi  le  vorbeau  despre  lumea  de  dincolo,  pregătită  de  la
începutul lucrurilor, pentru mîngîierea celor săraci.

   – Acolo veţi trăi în verdeaţă şi desfătare. Aici, pe pămînt,
nu-i loc de hodină pentru voi! Aici, legea voastră e munca pînă la
istovire...

   Cît de bine era mai demult, pe vremea răzeşilor, sub Ştefan-
Voivod-Bătrînul... Rînduri peste rînduri de oameni au fost sărăciţi şi
pustiiţi de drepturi. După moartea marelui şi sfintului domnitor, ţara
a rămas în plean, înecată-n venin pînă-n grumaz. Acum, la un semn
de clopot, satele se ridicau pentru apărarea ogorului care nu era al
lor.  Bărbaţii  apucau  parii  şi  coasele  şi  se  învălmăşeau  şi  mureau
cutropiţi în ţărînă. Apărau holda boierească şi zidurile de piatră, în
vreme ce plozii  şi muierile lor mureau în suliţi şi în pari, sau sub
copitele cailor iuţi.

   La sfîrşitul încrîncenărilor, boierii pe care-i apărau căpătau
de la voievozi daruri şi răsplăţi în nesfîrşite pămînturi.

   Ţăranii rămîneau tot închirciţi în buruiana amarului.
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   Asemeni unor corăbii luminoase pregătite pentru văzduhuri,
se înălţau bisericile, după fiecare bătălie, pentru pomenirea faptelor.
Astfel a fost înflorită şi secerată floarea ţărănimii. Haturile cîmpiilor,
temeliile  apelor,  zidurile  pădurilor  sînt  amestecate  cu  pulberea
luminoşilor băietani morţi pentru apărarea curţilor. Dac-ar putea grăi
adîncile ierburi, dacă uriaşii goruni ar căpăta glas, veacuri ar putea
istorisi despre frămîntările nedreptăţii.

   Acum, buba neagră şi arşiţa veniseră ca un semn de sus,
poate spre a potoli lăcomia domnească.

   În puterea nopţii, satele pustii s-aprindeau singure, zvîrlind
în  cer  vacarmuri  de  scîntei  şi  fumuri negre.  Rînd pe  rînd,  noapte
după  noapte,  depărtările  se  învîlvorau  şi  aşezările  de  colibe,
ghemuite sub cuşme grele de stuf, se măcinau în puterea sălbatecă a
focului.

   Iar  clopotele  Sucevii  gemeau,  scufundate  în  cenuşa
depărtării,  dînd  veste  Moldovei  că  pustia  se  întinde  tot  mai
năprasnică.

   În  sălbătăcia  arborilor,  oamenii  îşi  închipuiau  cum  vine
sfîrşitul lumii.

   Ochii  osteniţi  ai  lui  Irodion  Grămadă  degeaba  căutau
soarele, degeaba ridica mîna la cer şi vrea să strige...

   Vedea înainte un foc uriaş, dincolo de turnurile Sucevii unde
băteau clopotele.

   În gîtlej  i  se cuibăriseră pulberile — şi cînd tuşea, stupea
numai glod.

   De cîtva timp i se tot năzărea lîngă dînsul un cioban înalt,
bătrîn, cu plete cărunte, care seamănă aşa de bine cu Caligraful...

   În răstimpuri, arătarea îl întreba:
   – Ai auzit de ţarina La Nuci? Acolo sînt rîuri verzi şi umbră...
   Şi-l îndemna:
   – Nu vrei să-ţi faci pumnii căuş? Ia apă în pumni şi bea...
   – De ce mă chinuieşti, Doamne? se tînguia ciumatul.
   –Prostule...  rîdea  arătarea.  Nu  vezi  grădinile  umbroase?

Iată-le: întinde mîna; sînt lîngă tîmpla ta...
   Irodion  gemea  şi  desluşea  grădinile,  prin  păienjenişul
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privirilor.
  – Doamne... ofta el, căzînd în genunchi.
   Întindea  braţele,  să  cuprindă  stufişuri  mlădioase  şi

bolborosea:
  – Cît am umblat... Cît...
   Dar arătarea rîdea deasupra lui:
   – Prostule... Ai chiorît? Ai prins să visezi...
   Şi vraja cîmpiilor se risipea.
   Acum, sta lîngă o albie seacă, unde se vedea ca o urmă de

vită, plină cu apă verzuie.
   Arătarea s-a azvîrlit deodată, luîndu-i-o înainte, acoperind

apa cu trupu-i uriaş.
   – N-ai s-o bei... rînjea ea. N-ai s-o bei — şi ai să mori de sete...

Îmi dai sufletul, în schimbul apei?
   – Te ucid... a scrîşnit Irodion, repezindu-se.
   Dar arătarea s-a făcut nevăzută. Şi-n timp ce drumeţul îşi

înfigea buzele în cloacă, sorbind-o cu tot cu lintiţă, parcă auzea un
glas:

   – N-ai să vezi cîmpia La Nuci, niciodată...
   Însă însetatul n-avea vreme s-asculte.  Şi-a înfipt gura şi a

doua oară, dar apă nu mai era: pe fundul cloacei, o broască mare
zbătea  din  labe,  cu  pîntecul  galben  în  sus  şi  mii  de  gîze  negre,
încleştate unele de altele, se frămîntau, dezgolite de apă. Un pui de
şarpe  negru,  subţire  ca  paiul,  ieşise  de  sub  trupul  broaştei  şi
zvîrcolindu-se  în  josul  albiei  se  zbătea  ca  şi  cum ar  fi  lunecat  pe
jeratic.

   – Ca sălbătăciunile... se tînguia ciobanul, sculîndu-se.
   Ruinele cetăţii din Suceava se arătau negre, aproape. Irodion

urca abia tîrîndu-şi picioarele. Încă un pas şi va zări zarea verde.
   Inima i se umpluse de cîntecul clopotelor apropiate şi cum a

zărit  turnurile  Sfîntului  Ion  a  căzut  în  genunchi,  cu  tîmpla  pe
rohatcă.

   Se tînguia, cu umerii zguduindu-i-se:
   – Doamne... Unde-s ţarinile? 
   Printre ruine şi turnuri, ochii lui au zărit crestele locurilor
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rîvnite, împodobite în purpură, la capătul depărtării.
   Cît de bine semăna creasta Oadeciului cu Ineul albastru şi cu

vîrful Ciungilor!... Iată, colo spre Răsărit, pădurea albastră a Voronei;
sălciişurile Hancei se văd ca o pîclă; apa Sucevii sclipeşte şi arde între
păduri,  vie;  suluri  de  fum se  văd  ca  nişte  semne  ale  vieţii,  peste
coroanele arborilor.

   Irodion  Grămadă  intrase  în  tîrgul  care  se  zguduia  sub
puterea clopotelor.

   I se părea că aude de sub pămînt, din cine ştie ce temniţi,
glasuri  tînguitoare.  Boceau  femei.  Urlau  cîini,  cîntau,  prelung,
cocoşii.

   Prin  obloanele  sparte,  se  vedeau  vălmăşagurile  din
dughenele prădate.

   Turnurile  Sfîntului  Ion  îşi  arătau  capetele  uriaşe,  peste
desimea arborilor. Cărări înguste duceau pînă la uşa mănăstirii unde
se zărea, în umbra neagră, o lumină.

   Acolo, între lumînări şi icoane, un călugăr bătrîn, cu barba şi
pletele  pînă  la  brîu,  a  tresărit  deodată,  cînd  a  auzit  intrînd  în
mănăstire paşi de om.

   A văzut ca o arătare cu ochii arzîndu-i în fundul capului,
păşind rar, ciocănind piatra cu vîrful băţului.

   – Anticrist... a întrebat Călugărul. Cine eşti?
   –  Mi-i  sete...  bolborosea  ciumatul,  prăbuşindu-se  în  faţa

altarului.
   – Cine eşti? a întrebat iar călugărul.
   – Cioban din Maramureş... Merg către pămîntul La Nuci...
   – Ţi-i sete?... a întrebat iar călugărul, cu glas uscat, văzînd pe

mîna  străinului  o  bolfă  neagră.  În  numele  Domnului  Dumnezeu,
urmează-mă...

   – Apă...  apă...  rostea ciobanul,  abia şoptit,  ridicîndu-se şi
pornind în urma călugărului care-1 tot pîndea,  întorcîndu-şi peste
umăr un ochi vînăt, stufos.

   Treceau printre arbori, către părul Cocăinei.
   – La Nuci, pămîntu-i verde...  spunea ciobanul.  Din urmă,

vine obştia... vin turmele.
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   – Auzi... a spus el deodată, oprindu-se cu dreapta ridicată la
cer. Ian auzi... Parcă s-apropie trîmbiţa...

   – Hai mai repede... i-a răspuns călugărul. Trebuie să-ţi stingi
setea...

   Şi-l tot pîndea cu un ochi vînăt, peste umăr.
   – Mă arde în fundul capului... bolborosea ciobanul.
   –  Lasă...  a  răspuns,  mînios,  călugărul,  oprindu-se  la

ghizdurile fîntînii şi ridicînd capacul greu.
   Sprijinindu-şi  pieptul  uscat  de bîrna ghizdurilor,  Irodion

Grămadă s-a plecat repede asupra ciuturii apucînd-o cu amîndouă
mîinile.

   Un glas dinlăuntrul lui striga:
   „Ia seama...“
   A vrut să ridice capul, să se uite la călugăr, dar acesta l-a

apucat de picioare şi l-a îmbrîncit cu toată puterea în adînc, izbind
capacul şi depărtîndu-se repede.

XVIII

   Fără  început  şi  fără  sfîrşit,  treceau  turmele  prin  umbra
munţilor.  Ziua  se  vestea  largă  şi  luminată.  Trîmbiţa  lui  Filimon
strălucea, cetera lui Varan vrăjea pădurea. Bonţoi, călărind alături de
Ironim Buhosu, îngîna toate păsările din munţi. Fluierarii cu lungi
fluiere de aramă, păşind dîrji, în două linii, în urma călăreţilor, cîntau
pentru binecuvîntarea răsăritului. Chiar şi pruncii, ghemuiţi pe sub
bulendrele din care, trezindu-se, rîdeau la soare, făcîndu-i semne cu
mîinile. Ţara nouă se arăta verde şi primitoare.

  – Mînaţi, mă! strigau bacii, punînd umerii la butucul roţilor.
   Şi toată suflarea obştei se uita rîzînd la faţa împărătească a

lui Ironim Buhosu.
   Cîtă frumuseţe, cît bine era în viaţa asta nouă... Parc-ar mîna

turmele  în  pornală,  spre  păscători,  depărtate,  spre  ierburi  line...
Păşuni luminate îi aşteptau, sub lungi amurguri.

   Şi norodul mînca întinderile, văile şi dealurile, adîncindu-se
tot mai mult între verdeţurile pămîntului nou, tot în sus către tîrgul
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Homorei.
   Şi obştia toată cînta parcă, grăbindu-se, udîndu-şi miile de

picioare goale prin roua ierburilor.
   Flori mari,  de toate culorile,  îşi  arătau mîndreţea, ivite la

marginea drumului. Hribi roşii luceau în albăstrimea dintre goruni,
ca  nişte  cupe;  hulubi  sălbateci  uruiau  din  măgură-n  măgură,  în
pustnicii  nevăzute.  Iar  peste  vîrfurile  drepte  curgeau  în  nesfîrşit
puterile luminii, ca o binecuvîntare a tuturor vieţuitoarelor.

   Obştia urca şi cobora, se mlădia pe după dealuri, pe după
munţi  şi  totul  lucea  şi  strălucea.  Ţoalele  vechi,  rupte,  mindirele
desfundate,  ţundrele  roase,  cîrpite,  cuşmele  flocoase,  arătau  în
fulgerarea luminii ca nişte podoabe împărăteşti.

   Ochii,  osteniţi  de-atîtea nesomnuri,  căpătau prospeţimi şi
seninătăţi   Mîinile  acestea  mari,  păroase  şi  negre  se  mişcau cu  o
putere nouă, împingînd carele, mînuind bîtele şi biciuştile.

   La fiecare pîlc de păduri se revărsau noianuri de raze, încît,
de  fiecare  dată  poporul  pribeag  parcă  pătrundea  pe  sub  porţi  şi
arcuri de glorie.

   Băbuţele uscate,  molfăindu-şi gingiile  goale,  surîdeau,  cu
ochii  săgetaţi  de minunăţiile  dimineţii  şi  se  ridicau într-un cot,  în
sicriele lor de care, înfiorate de bătaia puternică a inimii.

   „Doamne... oftau ele. E ca-n vremea tinereţii!...“
   Iar gospodinele tinere şi fetele păreau gătite cu urmuz şi

beteală. Bujorii obrajilor le ardeau.
   Blestematul  de  Varan  îşi  zvîrlise  pălăria  pe  ceafă  şi  se

pierduse în cîntece.
   Sub  mersul  turmelor,  ierburile  şi  rădăcinile  cărărilor  se

prefăceau fărîme şi pubere.
   Şi  parcă  pădurile  şi  munţii  se  urniseră  venind  în  urma

norodului. Ineul şi Pietrosul, vîrful Ciungilor şi Toroiaga se zăreau ca
nişte mărgele.

   Acolo, departe, rămăsese obştia ciobanilor, pe înălţimi, dar
alte înălţimi îi aşteaptă şi-i întîmpină.

   Viaţa e la fel, oriunde; numai inimă bună să fie...
   Ce-i, dacă obştia îşi mută bătrînii şi turmele?
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   Oriunde  e  bine,  în  oricare  parte  a  pămîntului,  oriunde
tresaltă şi arde viaţa, oriunde creşte şi dă rod pîinea şi bucuria.

   De ce să se fi amestecat cu glodul şi să se fi ticăloşit ca nişte
paie netrebnice, oamenii aceştia ca munţii de puternici?

   Iată-i cum spintecă negura cu cuşmele, cum deschid, parcă,
porţile codrilor, cu umerii.

   Acolo unde se vor aşeza ei, viaţa se va preface vîltoare, din
pămîntul  verde vor ţîşni  vîrfurile  aşezărilor,  la  întrecere cu razele
soarelui.

   Roman Pop îşi va ţine gura, şi va cere iertare, dînd dreptate
Caligrafului  plecat  înainte  —  atunci  cînd  îi  va  răsări  minunea
ţarinilor noi în faţă.

   Acum, se tot opreşte. Alături cu el merg alţi doi bătrîni şi
tustrei au toiaguri noi, verzi.

   Munţii se împuţinau, scăzînd. Acum treceau printre nişte
dealuri sterpe şi mărunte.

   Pădurile  rămăseseră  în  urmă şi  cîmpia  îi  învăluia  într-o
lumină galbenă. Întinderile osteneau ochii.

   Tîrgul Homorei era aproape, i se vedeau hornurile în bătaia
razelor.

   Dar, oare din care stihii venea vîntul acela fierbinte?
   Şi de ce erau ţarinile aşa de sure? Unde erau pămîntenii?
   Satele,  cu  uşi  căscate,  cu  porţi  deschise  în  larg,  păreau

moarte. Şiruri de plopi încremeniţi străjuiau tăcerea şi pustietatea.
   Ici-colo, se zăreau corbi, pe praguri şi pe prispe.
   Pe sub şopruri, se vedeau topoare înfipte în butuci, ca şi cum

gospodarii s-ar fi dus acum o clipă spre fundul grădinilor, dar cine
ştie de cînd erau gospodarii duşi...

   Pe clanţele porţilor se întocmise în aşezare pulberea căci cine
ştie de cîtă vreme nici o mînă, nici un deget, nu le atinsese.

   Ulii vineţi încremeniţi pe apa slăvilor pîndeau ogrăzile şi
cînd se repezeau, nu s-auzeau strigăte de păsări,  de nicăieri.  Viaţa
fugise.

   Colo, pe sub nouri şi munţi, răsăreau fumuri din cetatea fără
hotar a pădurilor, unde se furişase Moldova.
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   Peste pustie, numai fumurile acelea erau treze, urcînd drepte
la cer, prin lucirile de aramă ale asfinţiturilor.

   Zarea din Răsărit se arăta din ce în ce mai sîngerie. Vîntul
bătea tot mai fierbinte, ca şi cum obştia aceasta pribeagă ar fi mers
către un ţinut al focului.

   Care  acum  urca  pe  dealuri,  se  tipărea  în  cerul  roşu,
oprindu-se.

   Şi astfel, oamenii obştei, îngrămădiţi cot la cot s-au înşirat pe
dealul de deasupra Homorei, arătînd cu mîinile deşertul.

   De  la  Caligraf  nu  venea  nici  un  semn;  cine  ştie...  Poate
căzuseră  sub  clonţul  hultanilor,  şi  Misail  şi  Irodion  şi  Caligraful
însuşi...

   Carele s-au înşirat sub dîmburi şi  prin rîpi,  în tot lungul
drumului. Turmele trudite s-au tras pe imaşuri.

   Amurgul culca pînă departe hornurile Homorei.
   Încolo, nimic. Numai uşi şi ferestre căscate şi încăperi goale

unde asfinţitul umbla singur, colorînd şi luminînd ungherele.
   Dar iată că din cîrdul ciobanilor s-au desprins trei şi coboară

dîmbul.
   Păşesc cu capul în piept.
   – Moartea... a rostit Roman Pop.
   – Taci... l-a oprit Motrici.
   După aceea, Roman Pop şi Motrici şi-au întors feţele către al

treilea.
   – Ce ai de poruncit, Ironime?
   –  Înapoi  la  Maramureş  nu  ne  mai  putem  întoarce...  l-a

întrerupt Roman Pop. Înainte nu-i de mers... Ce porunci dai? Cînd vă
spuneam eu... Toată ţara asta din faţa noastră bătută de blestem a fost
din  veac...  Cînd  n-au  ars-o  şi  n-au  mîncat-o  domnii,  au  tăbărît
lăcustele...

   Şi-n  vreme ce tustrei  urcau dealul  înapoi,  moşneagul  tot
bodogănea: 

   –  V-am spus  din  capul  locului...  Eu...  pămîntul  acesta  îl
cunosc... Mai bine era să fi fost robi la noi acasă... Să ne fi făcut hoţi,
la  noi  în  păduri...   Aici...  a  continuat  el,  după  un  răstimp,  o  să
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ajungem tot robi şi hoţi...
   După aceea, peste întinsul turmelor a coborît  o tăcere de

moarte.
   Sfatul obştei vorbea încet.
   Ironim asculta, stînd în picioare în mijlocul lor.
   – Înapoi la Maramureş... a izbucnit deodată glasul aspru al

lui Vlad Aramă. La Maramureş...
   Şi mulţimea de pe vale a răspuns:
   – La Maramureş... La Maramureş...
   – Ne-aţi purtat către moarte... a continuat bătrînul. Unde-i

acum Caligraful, să ne dea socoteală?
   Nişte femei boceau în pîcla serii:
   – Vai, sărmanele noastre case...
   Toţi îşi închipuiau munţii natali.
   Într-un car murise un copil, şi femeile se tînguiau fără răgaz,

răcneau  şi  ţipau,  smulgîndu-şi  părul,  blestemau  şi  se  închinau,
bătînd mătănii repezi lîngă roţile carului.

   Sfatul se prefăcea în sfadă. Neamurile lui Vlad Aramă, nişte
baci laţi în umeri, urcau dealul, amestecîndu-se în vorbă.

   – Noi ne întoarcem acasă... a spus, mînios, unul.
   –  Şi  noi...  au  răspuns  alţii.  Care  vrea  moarte,  ducă-se

înainte...
   Şi iscodeau, pe sub sprîncene, faţa lui Ironim.
   Roman  Pop  se  trăsese  deoparte  şi  sta  singur,  în  umbră,

ascultînd sfada.
   Acum, dreptatea îi ieşise la iveală şi iată că unul cîte unul,

oamenii obştei treceau de partea lui. Nici unul nu-l întreba nimic, dar
i se strîngeau la spate, gata să-i asculte porunca.

   Iar Vlad Aramă nu mai sfîrşea cu bodogănitul.
   – Pustia şi cumpăna! tuna el. De voi să se ţină! De voi care

ne-aţi urnit din bîrloguri! Iar Caligrafului Şperlă să-i putrezească osul
în pămînt străin...

   – Taci... i-a spus, speriată, o femeie. Taci... Nu blestema.
   – Ţine-ţi lioarba... a suduit-o Vlad Aramă. Piei din ochii mei!
   – De ce? l-a întrebat femeia? De ce, bre? Nu eşti şi tu om de
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sfat? N-ai avut de spus cuvînt înainte de bejanie?
   Şi  urcau  alte  şi  alte  femei,  încleştîndu-se  la  sfadă  cu

neamurile lui Vlad Aramă şi ale lui Roman Pop.
   Pe nesimţite, norodul se despărţea în două: unii la spatele lui

Ironim Buhosu, alţii la spatele lui Roman Pop.
   Cît de bine le era, abia cu cîteva zile înainte! Se priveau drept

în  ochi  şi  erau  fraţi,  bulucindu-şi  turmele  printre  munţi.  Îşi
împărtăşeau  planurile  despre  pămîntul  cel  nou  şi  se  bucurau
împreună, rîzînd. Totul se spulberase acum. Visul căzuse în pulberi.

   – Care are curajul să mă urmeze? a întrebat deodată Ironim
Buhosu. Nu uitaţi că mi-am pus mîna pe cartea legii şi am jurat să vă
duc teferi pînă la locul de bine...

   Obştia tăcea, surdă.
   Numai Bonţoi şi Varan, stînd alături, îi spuneau:
   – Cu tine... Oriunde...
   Iar Filimon i-a spus, bătîndu-1 pe umeri:
   – Eu, pîn’ la mormînt...
   –  Nu-s  cu  minţile  rătăcite,  ca  să  vă  tîrăsc  în  pustie,  a

continuat vornicul. Eu, locurile acestea le cunosc, că le-am mai bătut.
Vom întoarce carele şi turmele şi-om apuca-o tot pe apa Moldovei în
jos,  pe  după munţi.  Ştiu că  unde-i  vrere,  acolo-i  şi  Dumnezeu de
faţă...

   –  Taci...  Taci...  strigau  nişte  băietani,  neamuri  de-ale
Arămenilor.

   Dar Ironim a continuat ridicîndu-şi braţul:
   – Trebuie, oameni buni, să stăm zidiţi unii de alţii. Aşa cum

am stat colo în munţi la noi... Am stat cu parii la pîndă. Aţi uitat? Ani
şi ani ne-am tot apărat şi am trecut teferi peste Ţibău...

   Norodul tăcea. Tabăra Arămenilor îşi întorsese feţele către
Roman Pop.

   – Eşti mînz tînăr...  grăia acesta către Ironim. Fugi, fugi, şi
crezi că toată lumea-i a ta. Deodată, osteneşti şi crăpi că n-ai ştiut
cum să-ţi iroseşti puterea...

   – Aşa-i... a rostit Vlad Aramă.
   – Asta aşa-i... grăiau între ei bacii Arămeni.
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   – Că-s tînăr, nu-i un păcat... le-a răspuns Ironim Buhosu. Eu
am viaţa în faţă... Înc-o dată vă întreb: care mă urmează?

   Şi, după un răstimp:
   – Flăcăi! Fluierari şi cîntăreţi din ceteră! Voi pe cine-l urmaţi?
   Şi norodul se bulucea prin pîclele începutului de noapte şi

cetele  s-au  amestecat  deodată,  gata  parcă  să  se  încleşteze  într-o
bătălie. Se căutau unii pe alţii, cu ochii şi se strigau.

   Şi  astfel,  unul  cîte  unul,  băietanii  au  ieşit  deoparte,
strîngîndu-se într-un cîrd vînăt în preajma lui Ironim.

   Varan şi Bonţoi stăteau în frunte, ca nişte aleşi.
   – Nu-i aşa? tot întreba ţiganul, şi ochii mari îi fulgerau sub

pălărie.
  –  Cu tine Ironime... mormăia Bonţoi.
   Bătrînii  tăceau,  deoparte.  Îşi  înfundau ochii  în tulbureala

nopţii, în urmă — căutînd, parcă, drumurile de întoarcere.
   – Haidam... a rostit Roman Pop, coborînd dealul,  cu paşi

mari, spre care.
   Ceata bătrînilor s-a frămîntat o clipă, după aceea a pornit.
   –  O  să  vă  mîncaţi  pumnii...  a  strigat  Vlad  Aramă,  către

băietani.
   – Să nu vi-i mîncaţi voi... i-a răspuns Varan.
   Şi a rîs, întorcîndu-se spre Ironim:
   – Au să se-nece prin colburi, ghiujii...
   Dar  Ironim tăcea,  împietrit.  Nenorocirea  pogorîse;  obştia

dată lui în seamă se destrămase. Era el vinovat de asta? Nu era, cel
mai bun, planul lui? De ce să dea înapoi, din jumătatea drumului?

   – N-am eu dreptate... băietani?
   – Cu tine... au răspuns băietanii, fremătînd. La nevoie, şi hoţi

ne-om face...
   Şi gîndul unor întîmplări mari le mărea graba sîngelui.
   Îşi aminteau nopţile de pîndă din munţi cînd prindeau în

arcane călăreţii domneşti; cine a apărat porţile munţilor, ani şi ani?
Nu băietanii aceştia?

   Bătrînii,  speriaţi  de-o  secetă  cu  ceruri  roşii,  s-au  tras
deoparte. Atîta pagubă! Ei se vor întoarce acasă, ca nişte cîini bătuţi şi
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se vor linguşi la pragurile stăpînilor, cerînd iertare...
   Un flăcău a chiuit crunt, pe urma Arămenilor. Altul a fîşcîit

scurt, ca hoţii, cu şase degete pe limbă. Turmele tuşeau şi răsuflau
repede,  sub  nişte  pîcle  albe,  în  bătaia  vîntului  fierbinte.  Bătrînii
coborînd la ele, s-au oprit.

  –   Luăm  turmele...  a  hotărît  Vlad  Aramă.  Le  întoarcem
acasă...

   – Asta nu... a spus apăsat Roman Pop. Cum, să le ducem
grofilor plocon? Oile rămîn ale băietanilor...

   – Dacă-i aşa, Arămenii nu-şi părăsesc turmele... Ce să caute
pe munţi, cu mîinile goale? Mai bine să urmeze calea băietanilor...
Ce-o vrea Dumnezeu.

   Şi se furişau spre care, să le pregătească pentru întoarcere.
   Îi întrebau bătrînele:
   – Ce-i? Ce s-a petrecut?
   – Ne întoarcem la Maramureş...
   – Bine... Cît de bine... oftau bătrînele. Să murim pe prispele

noastre...  Să putrezim în lutul nostru...
   Şi se minunau, apucîndu-şi tîmplele:
   – Cum de ne-am potrivit la nebuneala bejaniei? Cum?
   Colo, pe deal, băietanii parcă înebuniseră!
   Ian ascultaţi cum cîntă fluierarii şi parcă noaptea înverzeşte

sub vraja adîncilor sunete de aramă...
   Cetera  blestematului  de  Varan,  întovărăşindu-le,  pare  un

plîns molcom. Cîinii turmelor, dulăii aceia albi, mari cît berbecii, au
prins a urla şi  oile,  una cîte  una, părăsesc tăpşanul,  către locul de
unde vin cîntecele de aramă. Turme după turme se adună în jurul
cetei de băietani — şi cîntecele capătă putere de vrajă mai mare.

  – Cu voi, flăcăi,  batem lumea... a strigat şi a chiuit  Ironim
Buhosu.

   Şi-i venea să-şi întindă mîinile deasupra turmelor în freamăt,
să le dezmierde cu toată căldura sîngelui.
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XIX

   Chiotele şi murmurul adînc al fluierelor umpleau noaptea.
Lîngă carul cu copilul mort s-au adunat încă din amurg femei, copii
şi  bătrîni.  Au  făcut  rost  de  mucuri  de  lumînări  şi  le-au  aprins
lipindu-le pe tuspatru roţile. Au adus icoane şi lăicere, împodobind
locul, după datină. Dar odată cu sfada, mortul a fost uitat, chiar şi
părinţii şi fraţii l-au părăsit, lăsîndu-l în paza icoanelor şi lumînărilor.
Acum, toţi  s-au întors.  Şi carul cu copilul mort a pornit  cel dintîi,
înapoi către munţi. Mama copilului, o băciţă înaltă, blestema:

   – Flacăra să-l ajungă pe Şperlă... Pulbere să se aleagă...
   Şi bătea vitele, să scoată carul la drum, mai repede. Alte şi

alte care au prins a scîrţîi repede.
    – Rămas bun, băietani...  strigau bătrînii,  către dîmbul cu

cîntece.
   Şi se înfundau în apa întunecimilor.
   Vitele lor erau slabe, dupuroase, şi le ieşeau coastele cînd se

încordau în juguri,  la dealuri.  Iar înainte,  mergea carul cu mortul,
înconjurat în sclipiri de lumînări.

   Unde erau toate fetele obştei, oacheşele şi trupeşele?
   Nici una nu se vedea printre carele acestea.
   Mîndreţea şi podoaba rămăseseră în preajma turmelor, în

preajma  dîmbului  unde  fluierele  sclipeau  în  cîntece  şi  Varan  se
scofîlcise la faţă şi lacrimile îi curgeau pe ceteră.

   Tinereţea toată s-a smult de lîngă bătrînii care o tîrau înapoi
către mormîntul uriaş al munţilor. S-au întîmplat plînsete şi blesteme,
s-au despărţit  copii de părinţi,  fraţi de fraţi.  Unii s-au suduit,  alţii
s-au blestemat.

   – Sănătate bună... şi-au urat alţii, căutîndu-se cu ochii prin
pîcle.

   Marinţa părea o împărătiţă, printre băietani. Fluierele lungi,
toate cîntau pentru ea, s-o vrăjească şi s-o înfrumuseţeze mai tare. Sta
lîngă  vornic,  ca-n  stăpînirea  verde  a  unui  gorun.  Şi  toate  femeile
acelea înfloriseră în zîmbete, în preajma băietanilor. Bătrîneţea fugise.
Ei vor cuprinde şi vor zidi viaţa nouă, în pămîntul depărtat.  Ochii
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fiecărui băietan luminează pentru o fată şi au a-şi spune, au a plănui
împreună,  atîtea...  Numai  la  Melixina  nu  se  uită  nimeni.  De  cîtă
vreme e dus ibovnicul ei, pe drumul Răsăritului? S-o mai întoarce,
oare? De la tustrei cei duşi, nici un semn... Poate — au murit — şi
i-au mîncat  hultanii...  Şi rîsul  şi  cîntecul  de pe dîmb o împung în
inimă. Ea n-are pentru cine rîde, nici pentru cine cînta...

   Către  munţi,  apa  Moldovei  sclipeşte  şi  străluceşte,  sub
puterea de aur a lunii. Nici unul n-o zărise pînă acum. Ironim o arăta
cu mîna şi fluierele tăceau pentru o clipă.

  – Călăuza noastră... a rîs Ironim, arătînd încă o dată sclipirile
apei.

   Şi au pornit  fără poruncă şi cîntecele au pornit o dată cu
dînşii.  Bacii cîrduiau turmele. Cîinii  şcheunau, cuprinşi de bucuria
plecării.  Filimon  cîntăreţul  suna  din  trîmbiţă.  Nu  se  mai  auzeau
scrîşniri de roţi, căci toate carele se duseseră către Asfinţit, să ducă
bătrîneţea înapoi către mormîntul munţilor.

XX

   Turmele grăbeau mersul, simţind vecinătatea apei.
   La temeliile străfundurilor, începeau a înflori grădini de aur.
   Vietăţile apelor săgetau ca nişte nuieluşe, ca nişte hangere,

mişunînd în mersul greu al adîncurilor.
   Pe brădetul Voroneţului, luna albă sta gata să asfinţească.
   Oameni şi  turme s-au oprit  la  vaduri,  deodată, ascultînd

sfada tăcută  a valurilor.  Iar  vadurile  Moldovei  alergau fără  sfîrşit,
mlădiindu-se la vale, printre înălţimi, printre codrii fără hotar.

   Drumul,  croit  alături  de  drumul  apelor,  pătrundea  în
singurătăţi  de  cetină,  ieşea  în  poiene  rotunde,  intra  iar  în  alte
pustnicii pline de umbră.

   Vîntul acela fierbinte rămăsese în urmă.
   Pe  nesimţite,  o  lumină  albastră  curgea printre  ramuri  şi

ciobanii prindeau a-şi desluşi chipurile.
   Alături cu dînşii, mergea apa, care se tot colora în adîncuri.

Şi grăbeau, ca la o întrecere.
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   Varan şi Bonţoi, mergînd în urma lui Ironim Buhosu, se tot
sfătuiau:

  – Acolo... spunea ţiganul, o să ne facem vecini. Eu am să-mi
deschid covălie. Au să zbîrnîie nicovalele...

   Deodată, acolo în codri,  oamenii au să audă ca nişte  ge-
mete... Şi au să se întrebe: „Oare au dat iar pe la noi urieşii?“ Şi au să
asculte iar. „Ba nu, au să răspundă alţii; colo, în mijlocul satului celui
nou, unul Varan a deschis covălie — şi bat ciocanele şi barosurile. Ian
ascultaţi!“

   – Poate... grăia ţiganul mai departe, am să găsesc o femeie şi
am să mă însor...

   Drept răspuns, Bonţoi a cîrîit scurt şi a rîs cu gura pînă la
urechi:

   – Tu? Cine are să se mărite cu tine? Ţi-ai văzut vreodată faţa?
   –  Ştiu,  i-a  răspuns  Varan,  liniştit.  Sînt  negru  ca  pana

corbului. Dar am eu vreo vină pentru asta?
   Bonţoi tăcea, speriat parcă.
   Varan avea dreptate. Ce deosebire e între ei amîndoi? Nu era

mai bun la inimă şi mai vrednic la treabă ţiganul acesta decît mulţi
dintre ciobani? Cine era mai săritor la nevoie decît dînsul?

   El n-are turme. Cînd a venit într-o zi la ei în munţi, cu cetera
sub braţ, oamenii au crezut că umblă să ceară pomană.

   Şi  trei  zile  i-au  fost  de  ajuns,  ca  să-şi  dureze  coliba,  la
marginea satului şi şi-a făcut-o după priceperea lui, din nuiele şi pari,
acoperind-o cu crengi.

   Cîştiga  bani,  cîntînd pe  la  nunţi,  pe  la  botezuri  şi  pe  la
cumetrii.

   Vestea ceterei lui a străbătut munţii — şi oriunde se punea la
cale vreo veselie, îi trimiteau vorbă.

   Astfel, Varan a adunat ban cu ban.
   Într-o seară, acum cîţiva ani, peste satul lor au prins să bată

ciocanele. La casa lui Varan se zărea ca o comoară înflăcărată. Foiul
gemea.  Un  băiat  de  pripas  ţinea  cu  un  ciocan  mai  mic  isonul
barosului.

   Lîngă coliba de altădată, au răsărit după o vreme temeliile şi
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apoi creasta unei case, cu toate ferestrele spre soare.
   A venit bejania — şi Varan i-a urmat.
   Cum era să rămînă cînd toţi oamenii aceştia, fraţii inimii lui,

îşi luau lumea-n cap?
   La bine şi la cumpănă, el vrea să le fie frate.
   – Lasă... Lasă... spunea Bonţoi. Cu noi, oricînd şi oriunde are

să-ţi meargă bine...
   – Eu... oriunde m-aş duce...  Şi orice aş face pentru voi... a

răspuns Varan, şi inima i se înfierbîntase.
   Ar fi vrut să spună multe în faţa soarelui care răsărea, dar un

nod greu îl strîngea în gît.
   Şi-a culcat cetera pe mînă şi înainte de a-şi înclina tîmpla şi-a

ridicat  arcuşul,  s-a  uitat  la  Bonţoi  cu  faţa  înflorită  într-un zîmbet
amar:

   – Aşa sîntem noi, ţiganii... Cîntăm la bucurie şi la mîhnire...
   Şi  l-a  cuprins  ca  o  ameţeală,  păşind  ca-ntr-un  vis,

împrăştiind din cutia miraculoasă zvonuri adînci, peste turmele care
urcau. Soarele biruise chinurile răsăritului.

   Varan mergea ca-ntr-o vrajă, drept către soare, povestindu-i
din ceteră cine  ştie  ce  dureri  vechi...  Se uitau unul  la  altul,  opriţi
amîndoi pe cîte-o înălţime. „Iată... povestea cetera; tu, sfinte soare,
mă ştii  de  mic;  străin  şi  bătut  am fost;  am crescut  ca  un  cîine  al
nimănui.“

   Şi Varan strîngea pleoapele, fugărindu-şi lacrimile, să nu i le
vadă Bonţoi.

   Nici unul dintre băietanii aceştia nu ştiu ce-i aşteaptă. Dar
inima lui Varan ştie şi-i dă de veste cu mult înaintea întîmplărilor.

   „Băietanii  aceştia s-au despărţit  de bătrîni şi  nu-i  bine...“
Aşa-i  spunea inima lui,  mai cu seamă acum cînd era  îmbătată de
cîntece. Obştia s-a sfărîmat.

   Părinţii şi bunicii lor au trăit aşa de bine, numai pentru că au
stat  cot  la  cot.  Cît  au stat  aşa,  au fost  tari  şi  nimeni nu i-a putut
îngenunchea. Acum, ei au sfărîmat legea veche. De ce nu s-au tocmit
cu vorba, mai mult? Poate că arămenii atît aşteptau!

   Dealurile  de  la  Capul  Codrului  fulgerau  în  puterea
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dimineţii.  Turmele  s-au  împrăştiat  prin  luncile  Moldovei,  păscînd
ierburile proaspete.

   Băietanii au urcat dealul, în jurul vornicului.
   – Nu-i bine... a rostit acesta. Ne-am despărţit de bătrîni şi

nu-i bine...
   Printre  dealuri,  se  zăreau departe  cîmpiile,  ca  nişte  pete

vinete. Îngrămădiri de păduri se vedeau la Răsărit.
   Peste cîteva zile de mers voinicesc, vor găsi ţarina La Nuci şi

o vor tăbărî.
   Cum de s-au despărţit de părinţi, tocmai acum, la hotar?
   Fără să rostească vreun cuvînt, Bonţoi a coborît la turme şi

iată-1 întorcîndu-se, ducînd de coame doi cai iuţi.
   – Varan... i-a spus el, alb la faţă. Vii cu mine?
   – Tot acum... i-a răspuns ţiganul.
   Şi amândoi au sărit chiuind pe cai.
   – Spuneţi-le că le cerem iertare... le-a spus vornicul.
   – Aşa... Aşa-i bine... murmurau băietanii, în timp ce călăreţii

se făceau nevăzuţi, tot în susul apelor, către pîclele mari.
   Tăcerile  dimineţii  aveau  răsunete  de  clopote,  pînă-n

străfundul  pădurilor,  cînd  treceau  cei  doi  fugari  culcaţi  pe  gîtul
cailor, cu amîndouă mîinile încleştate în coame.

   – Mai repede...  Mai repede...  chiuia Varan, iar Bonţoi din
urmă cîrîia înspăimîntător.

   Cînd se-ntîlneau cu apa Moldovei, zăreau cum vin către ei,
de sub temeliile adîncului, două stafii călări, cu pletele frămîntate de
vînt.

   –  Mai  repede...  Mai  repede...  chiuia  Varan  şi  ochii  i  se
boldiseră arzînd ca tăciunii.

   Dar  deodată,  Varan a  oprit  scurt,  arătînd  cu mîna  valea
adîncă din faţă.

   – Doamne fereşte... s-a speriat Bonţoi. Ce mulţime e aceea?
   Dinspre Homora, coborau cu grabă care îngrămădite într-un

rînd fără sfîrşit.
   S-auzeau  răcnete  de  bărbaţi  oprind  boii,  în  coborîşul

prăvălatec.
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   Înaintea lor, venea un bărbat înalt, cu toiag lung. Varan şi
Bonţoi, încremeniţi pe cai, priveau cu gurile căscate.

   – Să-mi sară ochii... se blestema ţiganul.
   – Eu pun rămăşag... a spus înfrigurat Bonţoi.
   – Pe ce pui rămăşag?
   – Dacă aceştia-s moşnegii noştri, deseară te duc la o fată.

Fierea să-mi crape!
   Se uitau ca fermecaţi cum carele urcă, tîrîndu-se ca un balaur

vînăt, iar omul dinaintea lor urca păşind larg, cu capul gol.
   – Roman Pop... au strigat amîndoi flăcăii deodată şi au dat

vînt cailor, să-l întîmpine.
   – Cu sănătate... a rostit Bonţoi către moşneag, oprindu-i-se în

faţă.
   –  Ne închinăm de sănătate... a adăugat Varan.
   Carele  s-au oprit,  ca  la  un semn. Din lungul lor,  veneau

strigăte, suduituri şi pocnete de harapnice. Boii boncăluiau.
   –  Încotro?  a  întrebat  moşneagul,  aspru,  dar  ochii  i  se

împăienjeniseră. Ce vreţi?
   Atunci amîndoi flăcăii au sărit de pe cai.
   – Iată...  bolborosea Bonţoi,  apucîndu-i mîna în care ţinea

toiagul şi sărutîndu-i-o. Iată...
   –  Ne-a  trimis  vornicul...  a  adăugat  Varan,  repede,  tot

înghiţind în sec şi simţind cum i se umezesc ochii.
   – Bată-vă sfîntul...  suduia Roman Pop. Bată-vă sfîntul! Şi,

acum?
   – Veneam să vă ajungem...
   Roman Pop s-a uitat în lungul carelor. Arămenii veneau cîrd,

mînioşi.
   – Ce vrea jigodia? a întrebat Vlad Aramă, arătînd spre Varan.
   – Pace şi sănătate... a răspuns Bonţoi.
   Dar arămenii rămîneau tot mînioşi, înciudaţi de înfrîngere.

Nu se făcuseră de rîs, întorcîndu-se?
   – Aşa-i că vi-i frică fără noi, arămenii? a întrebat un baci cîrn.

Altfel...
   Şi plecîndu-şi ochii, sub privirea aspră a lui Roman Pop, a

179



adăugat mai încet:
   – Altfel...
   –  Tacă-ţi  botul...  l-a  înghiontit  alt  arămean.  Nu-ţi  aduci

aminte?
   Cum de uitase, cîrnul, sfădălia de ast’noapte, cînd bătrînii

s-au înşfăcat de piept, gata să se înjunghie?
   Vlad Aramă, tras la o parte, se uita în pămînt, prefăcîndu-se

că se gîndeşte la cine ştie ce. Îşi trăsese pălăria pe ochi, să nu i se vadă
vîlcile şi zgîrieturile de pe faţă.

   Bătrînele de prin care vorbeau unele cu altele:
   – Ne-au trimis copiii vorbe de împăcare....
   – Doamne... se mirau ele. Cum de ne-a trecut prin minte?...

Cum să-i părăsim în străinătăţi?
   Drumul şi apa aceasta harnică treceau pe după dealuri aşa

de verzi...
   Ironim Buhosu a avut dreptate... Bătrînii, cu încăpăţînarea

lor, au spart obştia...
   – Oare mai este drum mult? strigau bătrînele. Ian întrebaţi

băietanii...
  –  Se zăresc ţarinile... a trimis Varan răspunsul.
  – Slavă... Slavă lui Dumnezeu...
  – Nu uita... şoptea Varan, încet, la urechea lui Bonţoi. Ai spus

că mă duci deseară...
   Bonţoi a rîs, cu gura pîn’ la urechi:
   – Să-mi plesnească fierea, de nu te duc... Ştiu eu una...
   – Să fie voinică... i-a dat de grijă ţiganul.
   Şi  carele  au  pornit  scîrţîind,  tot  la  deal,  către  înălţimile

însorite.
   Roman Pop,  mergînd între cei doi călăreţi,  înclina cînd o

tîmplă,  cînd  alta,  gîndindu-se  la  păcatul  făcut.  Cum  îl  vor  primi
băietanii?

   A întrebat:
   – Ce spunea Ironim? Era mînios tare?
   –  Întăi  era  foc...  a  răspuns  Varan.  După aceea,  focul  s-a

trecut...
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   – A fost ca o nebuneală... spunea din răstimp în răstimp Vlad
Aramă.

   Pietrele  drumului  scrîşneau  sub  miile  de  roţi.  Bătrînele,
coborîte din care, mergeau parcă pipăind colbul cu vîrful picioarelor.

   Se apropiau de vitele asudate sub greutatea trasului, şi le
dezmierdau.

   Cîinii turmelor, simţindu-le apropierea, coborau dealul în
fugă, lătrînd, sărindu-le pe la picioare.

   – Ca o nebuneală a fost... spunea fără încetare Vlad Aramă
   –  Ian mai lasă... Ce nebuneală a fost? l-a întrebat un baci.
   – Eşti tont... i-a răspuns Vlad Aramă. Ce pricepi tu?
   –  Ian  uitaţi-vă:  bădiţa  Ironim...  a  ţipat  deodată  un  copil

dintr-un car.
   Vornicul cobora dealul, cu capul gol, înconjurat de flăcăi.
   Roman Pop a tuşit,  oprindu-se,  a  pornit  iar,  cu paşi mai

repezi, în întîmpinarea vornicului.
   – Slavă Domnului... a oftat Ironim.
     – În vecii vecilor... i-a răspuns Roman Pop, cuprinzîndu-l de

umeri şi sărutîndu-l pe amîndoi obrajii.
   Şi  norodul  despărţit  pentru  o  noapte,  s-a  amestecat  iar.

Arămenii uitaseră ciuda şi glumeau:
   – Rău v-ar fi fost fără noi...
   –  A fost  odată  o  ţară  fără  bătrîni...  a  început  unul  să

povestească. Şi-n ţara aceea au pogorît  într-o zi nevoile.  Tinerii au
crezut, la-nceput, că li-i destul numai sîngele fierbinte.

   – A fost odată altă ţară... l-a întrerupt Filimon-cîntăreţul. O
ţară unde nu erau oameni tineri de fel. Şi toată ţara aceea s-a prefăcut
într-un  ţintirim...  De  la  o  vreme, nici  soarele  nu  mai  trecea  pe
deasupra ei.  Era numai un întuneric şi  singura zare care se vedea
erau cărbunii din pipele moşnegilor... Şi s-au strîns peste ţara aceea
huhuruzii, liliecii şi bufniţele, din toate laturile pămîntului. Copacii
s-au mîhnit la faţă şi s-au schimonosit, arătînd şi ei ca nişte moşnegi,
înlemniţi  într-un  blestem...  Deodată,  în  ţara  aceea  a  răsunat  o
trîmbiţă...

   – Veneai tu... a rîs arămeanul cel întrerupt din povestire.

181



   – Nu chiar eu... i-a răspuns Filimon. Dar venea, călare, un
om tînăr... Bufniţele s-au speriat de glasul trîmbiţei şi au prins a fugi,
căci în urma tînărului răsărea soarele...

XXI

   Cu toiagurile întinse, arătau printre dealuri pîcla cîmpiilor.
Ca nişte puncte vinete, se zăreau satele din şesuri.

   Moşnegii, făcînd semn cu bărbile către zarea Răsăritului, se
întrebau în gînd:

   „Oare ce pericol ne mai aşteaptă? Am ajuns oare?“
   – Te binecuvîntez, pămînt... a început a se ruga Roman Pop,

arătînd ţarinile.
   Pe rînd, într-o tăcere adîncă, ciobanii făceau cruci largi către

pîcla depărtărilor.
   Munţii natali se ascunseseră după ceţuri, departe în urmă, la

Asfinţit, se îngropaseră parcă, în adîncul lumii.
   De-acum nu-i  vor  mai pîndi  dintre  nourii  depărtaţi,  nici

Ineul, nici Toroiaga, nici Vîrful Ciungilor. Rarăul însuşi abia se zărea,
ca o pîclă.

   În faţă, aveau ţarina izbăvirii.
   Dar, cine ştie ce vînturi potrivnice îi mai aşteptau? Unde era

Caligraful? Dar feciorul lui? Dar Irodion Grămadă?
   – N-aveţi grijă... le-a spus Ironim Buhosu. Trimişii, dacă n-au

dat de ştire, înseamnă că tot lucrul merge bine...
   Roman Pop a tuşit, vrînd să rostească ceva, dar s-a răzgîndit.
   – De mine-i totuna... a oftat el, desprinzîndu-şi ochii stufoşi

din depărtări. Mîine-poimîine, scap din mînă steagul...
   Dar în faţa lui fremăta norodul, obştia toată.
   Pe sub arbori, în tot lungul văii, răsărise un sat ciudat.
   Fumuri albastre se înălţau drept în sus, de sub ceaune şi

oale, şi femeile suflecate trebăluiau de zor, vorbind răstit.
   Cîrduri mari de gospodine şi fete se vedeau în tot lungul

rîului, spălînd rufe.
   Vitele mugeau. Cîinii lătrau şi urlau, ca-ntr-un sat cuprins de

182



cine ştie ce veste.
   Copiii ţipau, hîrjonindu-se prin poienile codrilor.
   –  Ce  văd  bărbaţii,  oare?  întrebau  femeile,  privindu-şi

oamenii încremeniţi pe deal, în fundul cerului.
   Şi veştile erau fel de fel.
   – Au zărit ţarinile... striga una. În trei-patru zile, ajungem...
   – Şi noi, proastele, era să ne-ntoarcem... rîdeau bătrînele...

Mai mare rîsul...
   Fetele răspundeau, privindu-le pe sub sprîncene:
    – Era să vă înecaţi la mal... Nu v-au spus ei, feciorii?
    – Cînd ne-om întîlni cu Caligraful... spunea o fată, eu am

să-i sărut amîndouă mîinile...
    – Eu am să-i fac lui Misail o cămaşă de in, cu flori... spunea

alta, uitîndu-se cu un zîmbet în colţul gurii, la Melixina.
    – Că parcă n-are cine-i face... a răspuns aceasta, mînioasă.
   Şi  a  ridicat  în  soare,  în  amîndouă  mîinile,  o  cămaşă  cu

poalele înflorate.
    – Ce, alte fete-s ţapene? Om ca Misail nu se mai află...
   Surdul, cu glas puternic, îşi sfădea nevasta, după o tufă.
    – Mortăciune... are să mă roadă rapănul...
   Femeia tot scotea din desagă cămăşile Surdului şi le punea la

loc, ca-ntr-o aiurare, blestemînd că nu găseşte o anumită cămaşă.
    – Uite alte muieri cum spală şi zolesc... răcnea el; pieritură!
   Şi ridicîndu-se, a apucat spre rîu, unde şi-a deşertat în val

toată desaga.
   Linguri  vechi,  arse pe jumătate,  fuse şi  gheme, cămăşi  şi

bondiţe, porneau la vale, printre picioarele femeilor care se prefăceau
că n-aud şi nu văd.

   – Aşa... gemea Surdul, scărpinîndu-şi pîntecele cu amîndouă
mîinile, uitîndu-se cum i se duce zestrea pe apă.

   – Să nu te mai ţii după mine... a spus către femeia lui. Dacă
te mai văd, îţi rup picioarele...

   A apucat o bîtă, a aruncat-o în urma femeii mărunte şi adusă
de spate,  care fugea către păduri,  plîngînd cu broboada căzută pe
ochi.
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   – Să te întorci înapoi acasă... striga Surdul. Te ţii după mine,
ca holera... Mi-oi găsi eu alta...

   Femeile ascultau, plecate asupra apei.
   – Nu-i bine... a rostit una. Să nu-l lăsăm s-o bată aşa...
   Surdul tocmai îşi prinsese nevasta şi o ghemuise sub dînsul,

trîntindu-i  pumni  grei.  Ea  îşi  boţise  faţa  măruntă  şi  tăcea  icnind.
Numai în răstimpuri gemea:

   – Mînca-te-ar buboaiele negre...
   Nişte gospodine şi-au strigat bărbaţii:
   – Ian vedeţi! Îşi omoară muierea Surdul...
   – Trebuie judecat de obşte... a răspuns un bătrîn arătînd către

vîrful dealului unde aleşii sfatului nu se mai săturau privind ţarinile
depărtate.

   Ironim grăia:
   – Dacă mînăm bine, în trei-patru zile intrăm în ierburi. Şi iată

cum — a continuat el, şi faţa-i ardea într-un zîmbet lăuntric — întăi,
în frunte, vom merge noi, aleşii, cu bătrînii.  Acolo se află aşezarea
boierească  a  Sturzei.  Vom  spune:  „Am  venit  să  intrăm  în  ogorul
cumpărat de noi,  prin moşul Şperlă...“ De altfel,  Caligraful se află
acolo — şi ne pregăteşte locul. El a şi hotărît poate, de mult, unde are
să se aşeze fiecare...

   Şi vorbind, vornicul arăta cu mîinile, ca şi cum ar fi văzut
răsărind la picioarele lui, din pămînt, satele obştei...

   – Casa obştei o vom zidi pe-un deal... ne vom aşeza după
sate şi neamuri. Păscătorile şi ogorul vor fi ale tuturor, ca şi acolo sub
Ineu. Vom lucra de-a valma şi toamna vom împărţi pe dreptate...

   – Mare-i Dumnezeu... a oftat un baci arămean.
   – Mie, parcă-mi vine a plînge... a rostit altul.
   Ascultîndu-i,  Varan  înlemnise  cu  gura  căscată.  Numai

Roman Pop avea într-un ochi o zare vînătă.
   – Dar dacă... a început el, cu glas scăzut; dacă domnul acela

cu pămîntul s-a răzgîndit?
   –  A...  i-a  răspuns  Filimon-cîntăreţul.  Caligraful  ne-ar  fi

vestit...
   – Nu uita că am ocolit drumul şi Caligraful nu ştie treaba

184



asta... a vorbit Roman Pop, apăsat. El poate ne caută acum, cine ştie
pe unde...

   – Bade Roman... a intrat în vorbă Motrici. Pe Caligraf toţi îl
ştim şi ne bizuim. Aţi văzut cu toţii peceţile judecătoreşti ale Sturzei.

   – Da... Da... a bîiguit Roman Pop, şi zarea vînătă i-a cuprins
amîndoi ochii.

   Dar  prea  puternică  era  vraja  ţarinilor  şi  prea  frumoase
răsăreau de sub semnele lui Ironim aşezările viitoare.

   – Are să fie cu noroc... spuneau toţi.
   Şi acum parcă le părea rău că ajung aşa de repede.
   – Oare după ţarinile acelea nu mai sînt alte ţarini? a întrebat

un băietan.
   – Eu... aş vrea parcă să mă tot duc... a spus altul, cu privirile

duse în depărtările fără hotar.
   – E ca şi cum am bea o băutură straşnică... a rîs un baci tînăr,

înalt, cu plete lungi revărsate pe umeri. Eu calc şi merg ca-ntr-o beţie
cu cîntece, de cînd am pornit de la noi din munţi... Merg, merg — şi
nu-mi  vine  a  crede...  Pămînt  nou?  Mai  la  urma  urmei  de  ce  să
încremenească  omul  într-un  loc,  şi  să  nu  se  mai  mişte?  Uite:  eu
parcă-s altul acum...

   Şi, după un răstimp, a reluat cu glas înfiorat:
   – Să vă uitaţi la femei: bunicile parc-au întinerit; fetele s-au

făcut mai voinice, mai rumene...
   – Săracul...  murmura în barbă Roman Pop, privindu-l cu

milă.
   Oare  oamenii  aceştia  nu  se  văd  unii  pe  alţii,  cum  s-au

scofîlcit, cum s-au făcut albăstrii la faţă şi ochii li s-au scufundat de
truda drumului?

   – E ca-ntr-o poveste... a continuat baciul cel tînăr. Era odată
pe un munte o tîrlă...

   Dar s-au întrerupt,  căci din vale venea larmă de glasuri.
Ţipau femeile,  iar peste ţipătul lor s-auzea glasul tare al Surdului,
urcînd dealul.

  –  Să te judece... Să te judece... strigau femeile, ameninţîndu-l
cu pumnii.
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   Cîţiva bărbaţi îl împingeau din spate.
  –Ţi-arăt eu ţie... răcnea Surdul către muierea lui, care venea

în urmă cu faţa boţită ca o pungă.
  –  Faceţi  dreptate...  striga  o  băciţă  către  Ironim  Buhosu.

Dulăul îşi omoară nevasta!
  – Dacă-i la judecată, eu tac... a strigat Surdul, uitîndu-se mirat

în jur.
   Apoi, ca trezit dintr-un vis, a întrebat speriat:
  – Ce vreţi?
  – Ce vreţi? ţipa femeia lui, către aleşii sfatului. Ce aveţi cu

omul meu?
   Şi s-a ghemuit lîngă Surd, vrînd să-l apere cu trupul ei uscat.
  – Să-mi lăsaţi omul în pace... se tînguia ea. Că altfel...
  – Proasta... a spus o femeie.
  – Vacă încălţată...  a spus alta. O bate de-o omoară, şi ea îl

apără...
   –  Te bate? a întrebat-o vornicul.
   – Şi ce-i dacă mă bate? s-a răstit femeiuşca. Vă bate pe voi?

Spinarea mea trage...
   Şi apucîndu-şi omul de mînă, îl tot smucea, trăgîndu-l din

locul acela :
  – Hai, hai mai repede... Mînca-te-ar buboaiele...
  – Ha? Ha? întreba Surdul, galben la faţă. Ce-a spus judecata?
  – Poţi  să tai lemne pe dînsul...  a rîs  un flăcău,  în timp ce

muierea îl tot sfădea :
  – Eşti greu cît dealul... Roade-te-ar viermii...

XXII

  Şi forfota popasului nu mai avea alean. Soarele,  luminînd
toată slava, dura punţi de foc peste vaduri, înălbăstrea întunecimile
codrilor.

   Pribegii,  parcă  aici  se  născuseră,  aici  vieţuiseră  de  cînd
lumea.

   Pe un dîmb, era o cruce veche de piatră, îngropată în pămînt
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pînă la subsuori.
   Femeile potriviseră în jurul ei icoanele, aprinseseră în hîrburi

răşină şi se rugau bătînd mătănii:
   – Doamne Isuse... Iartă-i sufletul...
   Mortul necunoscut, din cine ştie ce veac, era parcă unul de-ai

lor, un fecior, un neam.
   – Floare-nflorită ai fost... şi te-ai secerat... se tînguiau băbuţele,

vorbind cu iarba verde din preajma crucii...
   Sărutau pămîntul umed, şi-şi ţineau multă vreme în ţărîna

aceea buzele uscate şi bărbile ascuţite.
   Cînd  mai  văzuseră  ciobanii  locul  acesta,  că  li  se  părea

cunoscut ca de cînd pămîntul?
   – Parc-am mai fost pe-aici...  tresăreau, miraţi, moşnegii şi

băietanii. Iată: să mă bată Dumnezeu...
   Amintindu-şi  că  n-au  coborît  din  munte  în  viaţa  lor,  se

băteau peste frunţi, stupind drept înainte, a ducă-se-pe-pustie...
   Nourii  purtau  prin  seninătăţi  numai  argint  şi  aur,  către

ţărmurii zărilor.
   Acest cot al rîului îi înfăşurase ca un braţ — şi ei nu s-ar mai

fi urnit de acolo.
   Moşnegi vechi,  coborîţi  între  sălcii,  urmăreau foşgăluirea

vieţuitoarelor din ape.
   Roiuri  de  fiinţe,  mici  cît  ovăzul,  răsăreau  miriade,  prin

verdele adîncului, străbătîndu-l, ca-ntr-un farmec.
   Lucirile  soarelui  le  colora  în  curcubee.  Mrene  străvezii

clătinau cozi argintate, ispitind cu ochi rotunzi, nemişcaţi,  arătarea
moşnegilor.

   Şobolani  roşcaţi,  ieşind din fundul malurilor,  înotau prin
curcubeele  soarelui,  iar  pe  dedesubtul  lor  liniştea  miriadelor  de
roiuri negre nici nu se clătina.

   Şi moşnegii stăteau încremeniţi acolo, între sălciile pletoase,
ca din începutul lumii.

   Amurgul prindea să ardă în întunerecul adîncimilor.
   Oamenii  grăiau  mai  molcom.  Turmele  se  cîrduiau  prin

poiene. Berbeci negri, încremeniţi pe dîmburi, îşi îndreptau coarnele
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vînjoase către focul cerului amurgind.
   Vîrfurile  codrilor  se  întindeau  asupra  pămîntului,

copleşindu-l cu umbrele.
   Drumeţii  se  strîngeau pe  la  care.  Flăcăii  şi  fetele  grăiau

lucruri ascunse, făcînd semne către noaptea care-i acoperea.
   – N-am uitat vorba... a rîs Bonţoi către Varan. Dar înainte,

zi-i un cîntec...
   La vad, Filimon suna din trîmbiţă, o jale înaltă, poate pentru

soarele care scăpătase. Şi cetera lui Varan a început să răsune, într-o
cîntare  străveche.  Oamenii  tăceau.  Femeile  grăiau  în  şopot,
ascultîndu-l.

   – De asta-s eu prieten cu tine... spunea Bonţoi către Varan,
cînd acesta a tăcut. Al dracului cu jale-i mai zici...

   –  De ce s-a  oprit  ţiganul?  se  întrebau oamenii,  ca treziţi
dintr-o vrajă.

   Şi strigau:
   – Hei, mă Varane...
   Dar  Varan  n-avea  vreme  de  cîntec,  căci  se  gîndea  la

întîmplarea de peste noapte.
   – Să fie voinică... îi tot da de grijă lui Bonţoi.
   – Cît malul... răspundea acesta.
   Şi după un răstimp:
   – Şi pe mine m-a muşcat o viperă...

   Într-o poiană sclipea un foc — şi amîndoi băietanii au pornit
într-acolo.

   Varan se uita drept înainte, speriat la faţă. Bonţoi se oprea, în
răstimpuri, vrînd să se întoarcă.

   – Hai! îl chema ţiganul. De ce te opreşti?
   Dar  cum  au  ajuns  în  apropierea  focului,  s-au  ascuns

amîndoi, repede, după un gorun, căci baba Dorţa tocmai vrăjea unei
femei.

   – Să-mi spui...  plîngea femeia, să-mi spui ce mi s-a făcut
ibovnicul, că el pentru toată obştia s-a dus...

   – Melixina... au şoptit amîndoi flăcăii.
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   – Ţi-oi descînta... se tînguia baba, privind-o prin aburii care
ieşeau din ceaunul pus în crăcană, deasupra focului. Din vipere ţi-oi
descînta...

   Măruntă, căzută din umeri, s-a aplecat asupra traistei de la
picioare şi pe cînd răscolea bulendrele, icnea, parcă rugîndu-se către
o fiinţă nevăzută:

   – Hai, arată-te, puiţo... Unde te-ai ascuns?
   Deodată, la gura traistei a ieşit o viperă, înălţîndu-se drept în

sus în faţa ei, ca un băţ.
   – Curvo... Vino la mama... Hai...
   Şi după ce a cuprins-o cu mîna dreaptă, ca pe un toiag, cu

stînga i-a strîns capul între degete, căscîndu-i gura.
   Vipera a scos ca un şuierat depărtat.
   –  Am să  te  pun în ulciorul  cu apă şi am să  te  beau...  o

ameninţa vrăjitoarea, în timp ce fiara se zbătea şi plesnea cu putere,
înfăşurîndu-i-se pe după mînă, şi desfăşurîndu-se.

   După aceea, vrăjitoarea ofta adînc, ca şi cum şi-ar fi potolit o
sete de foc.

   – Binecuvîntată ţi-i gura... grăia ea. Să-mi spui, fiară, unde-i
ibovnicul  femeii  acesteia!...  Dacă-i  la  Răsărit,  să  ieşi  cu  capul  la
Răsărit; dacă-i la Apus, la Apus să ieşi cu capul...

   Şi sfîrşind a pus vipera în sîn.
   – Hai, puica mamei... hai... o îndemna, cu faţa băgată în gura

cămăşii.  Porneşte şi înconjoară-mă...
   Melixina tremura din tot trupul, holbată.
   În faţa gorunului, Varan a vrut să-l ghiontească pe Bonţoi, cu

cotul, dar acesta fugise.
   Şi vrăjitoarea continua:
   –  Hai,  buleandro,  hai...  te-ai  ghemuit  şi  te-ai  strîns  la

căldură? Dacă eşti leneşă, mă duc în pădure şi prind un şarpe tînăr...
   Deodată, fiara i  s-a înfăşurat pe lîngă trup — arătîndu-şi

capul la gura cămăşii...
   – La Răsărit te-ai arătat... mînca-ţi-aş limba...
   –  Omul tău la  Răsărit  se  află,  Melixino!...  Iată...  Dinspre

Răsărit s-arată om călător...
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   – Dar vine? întreba Melixina, ridicîndu-se şi întinzîndu-i un
val de pînză. Numai să vină... se tînguia ea. Poate fi bolnav şi olog.
Flămînd şi însetat poate să fie, dar să vină numai... Că am ajuns de
rîsul obştei...

   După aceea s-a făcut nevăzută între goruni, către carul ei.
   Varan, îndepărtîndu-se, îşi tot stupea în sîn, şi-i clănţăneau

dinţii de spaimă.
   Un gînd îi spunea:
   „Baba  asta  trebuie  căsăpită  cu  parul...  Sau  îngropată  de

vie...“
   „Îl purtăm cu noi pe diavolul...“ îi spunea alt gînd, şi-i ţiuiau

urechile.
   – Doamne fereşte... îşi spunea Varan, mergînd mai repede,

printre focurile care pîlpîiau, galbene, în tot lungul popasului.
   Pe sub care, în umbrele mari ale arborilor, se întocmiseră

sfaturi de noapte.
   Moşnegi  cu glasuri  înfiorate  istoriseau  despre  întîmplări

vechi. 
   – Odată, demult, povestea un baci cu pletele albe şi roşu la

faţă, odată, demult, s-a arătat, ziua mare, pe cer, o stea cu chip de
om...  — Da...  Da...  s-a  întors  baciul  către  ascultători.  Atunci  mare
cumpăt a fost...

   –  Şi de mult a fost asta, bade? a îndrăznit un băietan.
   –  Hei,  mă...  Rîndul  de  oameni  care  a  văzut  întîmplarea

doarme de mult în pulbere. Multe rînduri de baci s-au vremuit. Chiar
şi munţi s-au mutat: unii s-au năruit, alţii s-au schimbat la chip... Că
toate se schimbă... ofta baciul, clătinînd din plete.

   Lătrau cîinii. Glasuri de femei se sfădeau. Boncăluiau vitele.
Fluierele se tînguiau în mijlocul  turmelor,  adormite.  Pe jaruri,  sub
bătaia înaltă a flăcărilor, mîini suflecate orînduiau hribi mari, vineţi,
hulubiţe albastre şi mînătîrci cu picioare lungi. Şi-n vreme ce focurile
pîlpîiau  către  înaltul  văzduhului,  bureţii  puşi  la  fript  tresăreau şi
săltau, sfîrîiau şi ţiuiau, înmuindu-şi carnea fragedă.

   Ochi  speriaţi  de  copii  îi  pîndeau  cum  se  frămîntă.  În
răstimpuri, îi întorceau pe altă parte, cu nişte beţe, vărsîndu-le în jar
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zeama iute.
   Şi sfaturile se întemeiau pe la toate focurile, oriunde se aflau

bătrîni.
   Spuneau despre turme străvechi, despre ciobani despicaţi de

trăsnete, în nourii cumpenelor.
   Iar  alţi  povestitori  chemau  parcă,  prin  glasul  lor  cald,

umbrele hoţilor de demult.
   Bostan, Iovu şi Culei cel neînfricat parcă se iveau în bătaia

largă a focurilor, pletoşi, cu feţe aspre, cu flintele pe braţ, împărţind
săracului banii luaţi de la domni.

   Munţii îşi aveau, de mult, scaunele lor de judecată.
   Nu la legile domneşti se duceau ciobanii.
   Pe nişte piscuri acoperite de codri, numai de păsările cerului

ştiute, îşi aveau scaun de dreptate şi Iovu şi Bostan şi Culei.
   La  dînşii  urcau  oamenii,  strînşi  în  ţundrele  vinete,  cu

cuşmele apăsate pînă la sprîncene, cu toporul pe braţ.
   – Iar nu-i dreptate în lume... rosteau ei.
   Hoţii se clinteau, vineţi ca pădurile. Tîrlele luminau într-o

noapte  mai  tare.  De  prin  fundul  munţilor,  pîlcurile  de  ciobani  se
strecurau către locul spaimei.

   În puterea nopţii aşezările domneşti împroşcau văzduhul cu
foc roşu.

   Voivozii ciobanilor urcau după aceea, la locul lor din piscuri,
sub vulturi şi sub vînturi, lăsînd în urmă cutremur.

   Şi umbrele celor din trecut s-apropiau amestecîndu-se cu ei
cei vii, aici sub focul popasului, ca la un praznic.

   – Acolo ne-a fost leagănul obîrşiei... vorbea un moşneag cu
barba lungă, săracă, arătînd cu băţul în urmă, către munţi. Şi au venit
ape şi alte ape... şi ne-au mînat la vale către ogoare. Eu aveam un moş
care a ajuns o dată pîn’ la Dunărea... În fiecare an, moşul acela al meu
venea acasă. Într-un an, cînd s-a întors, ne-a spus:

   – Am venit să mor pe tîrla părinţilor...
   S-a culcat de cu seară, cu cojocul între umeri, la foc. Şi nu s-a

mai trezit. Către miezul nopţii a urlat un cîine şi eu am ştiut că moşul
meu îşi dăduse duhul în clipa aceea...

191



   Unul din ascultători ofta:
   – Oare noi... o să ne mai întoarcem?
   –  De  oriunde  am  fi...  a  răspuns  moşneagul.  La  capătul

pămîntului de-am ajunge...
   Pe  sub  coroanele  gorunilor,  băietanii  şi  fetele  oftau  în

îmbrăţişări.
   Şi  viaţa  obştei  prinsese  parcă  nişte  rădăcini  veşnice,  în

vecinătatea  apei  care  susura  molatecă,  sub  straja  întunecată  a
pădurilor.

   Spre Răsărit, unde cerul cobora pe cîmpia întinsă, ciobanii
din vîrful dealului vedeau cum umblă negura miezului nopţii.

   Un cocoş a strigat deodată şi focurile din vale au devenit mai
albe.

   Alţi şi alţi cocoşi, de prin traiste, de prin desagi, şi de pe sub
care, cîntau mohorît, în timp ce pîclele albe se îngrămădeau deasupra
popasului, acoperindu-1.

   – Îndată-i ziuă...  rosteau moşnegii, trudiţi, lăsîndu-se pe-o
coastă, lîngă jarurile care se învineţeau.

   – Îndată-i ziuă... oftau fetele şi băietanii, privind zorile care
începuseră a intra în întunecimea gorunilor alburii.

   Fluierele tăceau unul cîte unul.

XXIII

   Numai cetera ţiganului rămăsese singură în cine ştie ce loc al
popasului, cîntînd şi plîngînd.

   Cu tîmplele-n mîini, Bonţoi tot spunea în răstimpuri:
   – Vere Varan... Mai zi-i pe struna cea groasă...
   – Mincinosule... i-a spus la o vreme, Varan, oprindu-se. Cum

e cu fata aceea?
   – Ochii să-mi sară... se jura Bonţoi. Nu mă crezi?
   Şi a pornit înainte, ocolind focurile.
   – Dacă-i aşa... bîiguia Varan. Dacă-i aşa...
   –  Uite-o...  i-a şoptit  la  ureche Bonţoi,  arătîndu-i  o femeie

adormită cu faţa-n sus într-un car.
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   – Şi acum? întreba ţiganul. Acum...
   – Sui la dînsa, prostule... Îi spui: „Taci“ şi...
   – Dacă răcneşte? s-a cutremurat ţiganul.
   – Dacă răcneşte, îi spui: „Taci, că, de nu...“
   – Stai şi tu cu mine... după tufă... Dar asta-i Melixina... s-a

speriat Varan, deodată.
   – Boule... i-a şoptit Bonţoi, la ureche. Dacă te negoţi atîta,

ne-apucă ziua...
   Varan şi-a luat inima-n dinţi şi a pornit din nou spre car.
   S-a urcat pe-o roată şi după ce a ascultat o clipă răsufletul

femeii  adormite,  a  ridicat  un  picior,  pregătindu-se  să  urce  lîngă
dînsa.

   Bolborosea:
   – Taci... taci...
   Şi i-a pus o mînă pe gît.
   – Care-i acolo? a întrebat Melixina, sărind în capul oaselor.

Misail, tu eşti? întreba ea, gata să plîngă sau să ţipe. Misail... a mai
spus ea o dată.

   – Eu sînt... Eu... Varan... bîlbîia ţiganul, gata să sară jos, dar
Melixina l-a apucat de piept, cu amîndouă mîinile, strigînd:

   – A... tu eşti, cioroiule? Stai... Stai... Stai...
   Apoi s-a ridicat, l-a luat de cingătoare, ţinîndu-l sus, gata să-l

izbească de pămînt.
   – Ajutor... Ajutor... răcnea. Varan. Se rupe brîul...
   – Vrei muiere, spurcăciune? striga Melixina. Stai că-ţi arăt

eu...
   Oamenii treziţi din somn, se întrebau:
   – Ce, îl taie pe careva?
   – Moarte de om... ţipa o femeie. Săriţi...
   – Bonţoi... vere Bonţoi... răcnea Varan şi oamenii se adunau

în fugă.
   – Ce? Ce-i? Pe cine-l omoară?
   –  L-am prins  la  mine-n  car...  ţipa  Melixina  către  Ironim

Buhosu, dînd drumul ţiganului la pămînt.
   – La furat venise? a întrebat Roman Pop. Că-l socoteam om
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la rînd...
   Melixina şi-a plecat ochii:
   – N-aş putea spune una ca asta...
   Şi-n  timp  ce  oamenii  rîdeau,  Varan  s-a  ridicat  cu  greu,

făcîndu-se nevăzut în păioarele zorilor.
   – Îi trebuie femeie... a rîs tare, o babă. Să-l însurăm...
   – Acolo, în ţarini... a răspuns vornicul, şi rîsetele au încetat.
   Ochii pîndeau cum s-arată geana de aur şi-şi aminteau că

locul acela e numai un loc de popas.
   – Cioroiul... ţipa Melixina. Cioroiul...
   Şi nimeni n-o mai lua în seamă.
   Se ghemuiau, fiecare în culcuşul lui, să mai apuce o clipă de

somn, înainte de a se desluşi puntea de aur a răsăritului.

XXIV

   Numai Roman Pop grăia către nişte Arămeni care sforăiau
dormind:

   –  Plecăm  şi  ne  ducem...  Şi-i  mai  bine  aşa...  Ce-i  trebuie
omului să se statornicească? Dacă stai,  aduni.  Azi una, mîine alta.
Călător pururea către alte ţinuturi trebuie să fie omul... Ne ducem şi
ne tot ducem, ca şi cum am fi pe drumuri de la începutul lumii...

   –  Mînaţi...  Mînaţi...  striga  un  cioban  tînăr,  prin  somn,
zvîrcolindu-se.

   – Mi-i sete... bolborosea altul, ridicîndu-se în capul oaselor,
adormit. N-am ajuns încă? Toată noaptea am mers şi am mînat...

   – Încă nici n-am pornit... i-a răspuns Roman Pop, tuşind.
   – Am visat rău...  a  continuat  ciobanul,  trezit.  Se făcea că

dăduse în noi o cumpănă...
   Dar s-a întrerupt, căci nişte cîini începuseră să urle.
   – Doamne... Doamne... se văietau nişte femei. Ce-i acolo? Ce

veste-i şi asta?
   –  Ticăloşilor...  ţipa  o  bătrînă.  V-aţi  părăsit  ţintirimul

părinţilor...   Pulbere  are  să  se  aleagă  din  toţi...  Unde  vi-s  casele,
ticăloşilor?
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   Filimon suna din trîmbiţă,  să liniştească lumea, dar cîinii
urlau mai tare.

   Bărbaţii  mînioşii  îi  izbeau  cu  bîtele.  Femeile  săreau  să-i
apere.

   Deodată, în capul popasului dinspre Asfinţit, s-a oprit un om
cu dinţi clănţănindu-i ca-ntr-un frig.

   – Misail... S-a întors Misail... s-auzeau strigătele.
   – Misail... a răcnit Melixina, repezindu-se spre dînsul.
   Dar flăcăul şi-a încordat puterile şi s-a azvîrlit înapoi din faţa

ei, ascunzîndu-se după un gorun.
   – Ciuma... a izbutit el să rostescă şi umerii i se zguduiau de

plîns.
   – Ciuma... au rostit ciobanii, trăgîndu-se înapoi. Din om în

om, vestea cuprindea întreg popasul:
   – Ciuma... Ciuma... Ciuma...
   – Fugăriţi ciumatul...
   – Fugăriţi-l!...
   –  Blestemele  eghipţienilor...  răcnea  Roman  Pop,  arătînd

cerul, cu toiagul lui lung.
   Sfatul, strîns în grabă, la o parte, vorbea mînios.
   – Să fie fugărit... strigau moşnegii.
   – Fugărit sau îngropat de viu... sau ars...
   – Ciuma... Ciuma... Ciuma... ţipau femeile.
   – Îngropat de viu să fie!... a hotărît sfatul. Ciumatul trebuie

prins şi îngropat de viu. Deasupra groapei să s-aprindă un foc...
   Furişat în umbra unui gorun, Misail clănţănea din dinţi şi

ochii îi ardeau.
   Simţind cum oamenii îl înconjoară pe la spate, să-l prindă în

funii, şi-a adunat tot sufletul şi a răcnit:
   – De ce mă laşi, Melixina? Apără-mă...
   – Să nu puneţi mîna pe dînsul... a spus femeia, aşezîndu-i-se

în faţă.
   După  aceea,  s-a  repezit  la  car  şi  s-a  întors  cu  toporul,

ţinîndu-l ridicat deasupra capului.
   – Să nu puneţi mîna pe dînsul... a spus ea încă o odată, cu
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glas liniştit.
   Ciobanii s-au despărţit în două tabere:
   – Să nu-l ucideţi! răcneau arămenii. El pentru noi toţi s-a

dus...
   – Îngropat! Îngropat de viu! răcneau ceilalţi, repezindu-se

asupra Melixinei.
   – Oh! a gemut ea, izbind cu toporul. Moarte de om!
   Arămenii dădeau înapoi, copleşiţi.
   – Îngropat!  Ucis!  răcnea tabăra  cealaltă,  zvîrlind arcanele

spre capul blestematului.
   – Îngropat! Ucis! Ucis!
   – E frate creştin! ţipau nişte femei. Lăsaţi-l!
   – Nu mă lăsaţi! striga Melixina către arămeni.
   Dar aceştia, în frunte cu Roman Pop, s-au tras repede spre

care.
   – Porniţi! Să fugim! Să fugim! strigau ei.
   Turmele şi carele se aşternuseră la drum, urcînd dealul către

Cornul Luncii.
   –  Trebuie  omorît...  a  poruncit  înc-o dată  Ironim Buhosu.

Altfel, ciuma ne cuprinde pe toţi...
   – Ciuma e doar o femeie cu labă de cîine... striga o babă. De

ce omorîţi omul?
   – Eu vă am sufletele  în primire  şi  trebuie să vă apăr...  a

răspuns vornicul.
   – Fie-ţi milă, Ironime! Fie-ţi milă... se ruga Marinţa, căzută la

picioarele lui.
   – Piei din ochii mei! a hotărît el, lovind-o cu piciorul.
   – Ah... a gemut ea. Mi-ai omorît pruncul...
   Dar el n-a auzit-o. Cu pas hotărît, înainta spre Melixina.
   – Zvîrle toporul! Osîndim un suflet, pentru o mie...
   – Să nu te apropii! ţipa ea. Să nu te apropii!
   – Săpaţi  groapa!  striga Ironim către nişte  fluierari  care-şi

aduseseră, în grabă, hîrleţele.
   – Mi-i sete... a izbutit să rostească Misail, şi inima vornicului

s-a înmuiat deodată. Şi-a scăpat mîinile în lungul trupului. Băietanii
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şi-au aruncat hîrleţele.
   – Făceam moarte de om... a spus unul, mînios.
   Melixina  a  aruncat  toporul,  l-a  luat  pe  Misail  în  braţe,

plîngînd în hohote.
   El se zvîrcolea de durere.
   – Taci... Taci... îi spunea Melixina. Am să te port în car...
   –  Unde-i  Caligraful? întreba Ironim Buhosu, plecîndu-se,

mai  apoi,  asupra  lui  Misail,  care  zăcea  cu  ochii  căscaţi,  învelit  în
bulendre. Unde e tatăl tău?

   Misail a răspuns, abia auzit:
   – Înainte... Înainte... La Nuci...
   Şi a continuat printre gemete:
   – M-am întors să vă spun... să ocoliţi... cîmpia... Voi... vreţi să

mă omorîţi...
   – Cine? Cine? se tînguia Melixina.
   – Înjugă vitele... a hotărît vornicul. Du-l în codri. În lumea lui

Dumnezeu...
   Care şi turme se desfăşurau sub luminăţiile zorilor, urcînd

dealul, ca un balaur vînăt, fără capăt.
   –  Cu  bine...  Cu  bine...  spuneau  ciobanii  către  Misail,

părăsindu-l. Cu bine...
   – Să ne vedem sănătoşi, de vale, La Nuci...
   – La Nuci...  plîngea Melixina, întorcînd carul înapoi spre

munţi.
   – Umblă pe drumuri ascunse... o sfătuia vornicul. Ocoleşte

calea oamenilor...
   – Da... Da... bolborosea ea şi lacrimile îi cădeau pe mîini. Cu

bine... Cu bine...
   Un cîine ogîrjit, fără stăpîn, i s-a luat în urma carului şi în

răstimpuri se aşeza pe coadă, întorcînd botul şi urlînd către dealurile 
Răsăritului  unde  se  mlădiau  în  cele  dintîi  fulgerări  de  lumină,
turmele.
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XXV

   De la Brăeşti, în amurguri, se zăreau dealurile depărtate ale
Plavalarului. Pădurile Icuşerilor şi ale Voronei se întindeau cît zarea,
sub nouri. Păsări albastre şi ierburi verzi le dădeau de veste că locul
La Nuci era aproape.

  Apa  Moldovei  rămăsese  de  mult  în  urma  pribegilor,  ea
cotind spre munţi, ei către Răsărit, la Cornu Luncii.

   Carele şi turmele se mlădiau pe lîngă dîmburi, grăbindu-se.
   Pămînteni în cojoace lungi, sprijiniţi în bîte, pe crestele zării,

pîndeau pustia. Chemau din buciume, şi tăcerile se tulburau în ăuliri,
pînă  departe  la  Neamţ unde  se  pribegiseră  satele.  Călăreţi  pe  cai
mici, iuţi, se opreau pe zare. În puterea nopţii, se arătau din deal în
deal focurile, din latura Folticenilor pînă-n negură.

   Cînd treceau pe lîngă focurile de noapte, ciobanii vedeau
moşnegi cu furca sub braţ, stînd tăcuţi în bătaia flăcărilor.

   –  Mergem  la  Nuci...  răspundeau  ciobanii,  strigînd  către
străjile de pe dealuri.

   – Pe-acolo a ajuns focul? Dar ciuma?
   – Acolo-i bine... clătinau din plete străjile.
   –  Ascultaţi...  i-a  întîmpinat  într-o  seară  un  moşneag,  la

rohatca Folticenilor. Acolo unde vă duceţi voi, intraţi în gura lupului.
   Şi după o clipă:
   – Se vede că pe-acolo de unde veniţi boierii n-au suflete de

cîini!
   Ironim Buhosu a răspuns:
   – Noi am trimis om şi am cumpărat toată cîmpia... Sînt peceţi

domneşti despre asta...
   –  Peceţi  domneşti?  a  rîs  într-un  dinte  moşneagul.  Cît

preţuiesc acestea?
   Şi blestema:
   – Cumpănă şi judeţ înfricoşat să s-abată peste toată cîmpia!...

Că amarnic mai suferim... Nici sare, nici pîine n-avem. Din neam în
neam, sub papuc am gemut...  Iată, aţi auzit de feciorul Sturzei, cel
care are Nucii în domnie? Pe ogoarele lui, oamenii trag la plug, le
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pune lăcată de fier la gură...
   – Şi de ce răbdaţi? i-a întrebat Roman Pop. Văd că am a face

cu un om bătrîn ca şi mine... De ce nu vă sculaţi?
   – Cum? s-a crucit moşneagul.
   –  Iată  aşa:  într-o  noapte,  vă  strîngeţi  toţi,  cu  parii  şi  cu

furcile... Puneţi sub temelia boierească şomoiag aprins.
   – Taci! s-a cutremurat moşneagul. Din ce ţară vii, că grăieşti

aşa?
   Şi  după  ce  s-a  uitat  lung,  pe  rînd,  la  feţele  aspre  ale

băietanilor şi moşnegilor îngrămădiţi în juru-i, a mai rostit o dată:
   – Taci...
   A pornit repede şi s-a oprit la mijlocul dealului, repezindu-şi

cuşma pe ceafă, strîngîndu-se mai bine în suman.
   –  Aici  are să fie  rost  de bătut  cumpănă...  spunea Ironim

Buhosu, şi Roman Pop i-a răspuns uitîndu-se în urma bătrînului:
   – Aici avem de semănat foc...
   – Înainte... a poruncit Ironim Buhosu, şi norodul şi turmele

s-au pus în mers, sub suliţările amurgului.
   – Dumnezeu ferească... se cutremurau oamenii încremeniţi

pe dealuri, urmărindu-le viermuirea.
   Ce semn purtau aceşti îndrăzneţi care porniseră, sate întregi,

ducîndu-şi cu dînşii moşnegii, ciungii, orbii şi sicriele gata pregătite?
   Roţile carelor şi răcnetele bărbaţilor îndemnîndu-le s-auzeau

vreme de jumătate de noapte.
   În urma lor stăruia ca un vuiet de vînturi.
   Din mari depărtări, obştia în mers abia se zărea ca un vierme

vînăt, tîrîndu-se către vîrful dealurilor, încremenind pe şesuri la zări
de ape mici cît mărgica.

   Pămîntenii Moldovei îi  pîndeau prin ferestrele codrilor şi
umblau pe la focuri albe fel şi chip de veşti.

   Din strajă-n strajă se spunea:
   – Nu-s nici tătari, nici călăreţi domneşti. Sînt nişte ciobani

ciudaţi care au părăsit munţii. Ei au altă lege. Şi-au părăsit obîrşia,
pentru a nu robi la domni. Sînt ca un fel de împăraţi în opinci. Au
turme fără capăt şi fără număr, care cresc şi se înmulţesc la un loc; la

199



vreme împart parte sfîntă...
   – E ca o lume nouă...
   – Se spune că pămîntul la dînşii e al tuturora, că nimeni nu

pune piatră de hotar, să spună: „locul acesta e al meu...“ Îl ară şi-l
seamănă  împreună.  La  vremea  rodului  strîng  totul  la  un  loc  şi
împart. Cît mie — cît ţie...

   Din  porţile  pădurilor,  pămîntenii  urmăreau de  la  răsărit
pînă-n seară mersul obştei, către pămîntul La Nuci, urcînd dealurile,
amestecîndu-se cu zările şi cu pădurile — şi desluşindu-se iar, cît un
vierme, acolo unde cerul se împreună cu depărtările.

   Oamenii  aceia,  aspri  la  chip  şi  la  vorbă,  aduceau  poate
mîntuirea.

   Se  spunea că-n mijlocul  lor  se  află unul cu înfăţişare  de
împărat.

   Astfel umblau, din străji în străji,  legendele despre obştia
călătoare.

XXVI

   Rînduri uriaşe de păduri veneau dinspre munţi, iar altele,
coborînd  din  creasta  Lisaurei  tot  în  jos,  cît  ţine  rîul  Sucevei,  se
îngrămădeau, pietroase şi negre, sub zarea luminată a Oadeciului.

   La Răsărit, de la Salcia pînă la sihăstriile Voronei, străjuiau
codrii  nepătrunşi.  Acolo,  glasul  surd  al  toporului  nu  răsuna
niciodată.

   Arborii îngrămădiţi unii într-alţii durau ca un zid negru, cît
vedeai cu ochii. Călăreţi şi care se opreau la porţile codrilor. Pentru
a-i străbate, era nevoie de oameni trimişi înainte, să facă drum.

   Goruni cu bătrîneţi de veacuri ocroteau în scorburi cuiburi
de hultani şi sălbăticiuni cu păr aspru şi cu colţi iuţi.

   În lungul pîraielor gîlgîitoare, zbucneau porcii sălbateci, cînd
în singurătăţi pîrîiau vreascuri, sau păsările de sus ţipau şi plescăiau
din aripi prea tare.

   Vulpea se furişa uşoară  spre văgăuni,  unde s-auzea cum
zbate din aripi cocoşul sălbatec.
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   Mai ales la  amurg,  cînd deasupra codrului  prindea să se
cearnă o lumină vînătă şi cînd gorunii rămîneau fără umbre, viaţa
fiarelor prindea putere şi glas.

   Toată  sălbătăcia  sfîrşea  către  nişte  poiene  unde  fiarele
s-apropiau cu temere, căci, dincolo de poiene, se zărea, după un zid
galben de trestişuri, cîmpia.

   În mijlocul cîmpiei, strînsă între păduri ca-ntr-un zid — din
toate părţile — strălucea Oadeciul, dealul verde. Pînă la tîmpla lui,
urcau, în puterea zilei, fumurile aşezărilor de la Nuci.

   Un turn vînăt, cu vîrful ascuţit, arăta unde se află cetăţuia. În
răstimpuri, ziua şi noaptea, un glas de corn alerga din turnul acela
din zări în zări.

   Aici,  în  ogoarele  din  ostrov,  viaţa  era  verde,  puternică.
Grîiele erau în luna coptului.

   De departe, încă de pe dealul Bosancilor, Caligraful a văzut
cum se arăta pe cer întîi ca un vultur cu aripile desfăcute.

   – Ploaia... a rostit el, oprindu-se şi descoperindu-se.
   Şi mergea mai repede şi se ruga cu glas tare,  în timp ce

nourul creştea, se întuneca străbătut de fulgere, coborînd deasupra
pădurilor. Tunetele cădeau uruind.

   Prin zidul pieziş  al  ploilor,  umblau şi  durau punţi  verzi
curcubeele.

   Apoi  nourul  s-a  ghemuit  şi  s-a  strîns  din  toţi  faldurii,
trăgîndu-se  înapoi  către  albăstrimi,  pînă  ce  ochii  osteniţi  ai
drumeţului l-au văzut iar mic cît un vultur.

   Iar în păduri,  după trecerea nourului, toată viaţa rîdea şi
cînta. Albiile şi văgăunile se umpleau de fuga apelor.

   Pe frunze ude,  se iveau miriade de fiinţe verzi. Brotaci şi
şopîrle,  şerpi  şi  viermi  stăteau ca  într-o  încremenire,  pînă  cobora
amurgul şi noaptea.

   În  ţarini,  sub  Oadeci,  oameni,  stînd  în  pragul  colibelor,
ascultau cum glăsuiesc torentele.

   Vechili şi vătafi, gonind călări către curtea lui Sturza, chiuiau
şi răcneau, împărţind porunci în toate părţile.

   Holdă mai plină ca-n anul acela nu se mai văzuse.
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   Care largi intrînd pe sub turn trosneau sub greutatea grîului
roşcat.

   Boierul Sturza, stînd în capul scărilor, cu mîinile cruciş, cu
faţa aspră, urmărea mişuna ţiganilor. Din vreme-n vreme tresărea şi
întindea mîna către omul de  lîngă  dînsul,  un ţigan înalt,  adus de
spate, cu ochi alburii sub cuşma ascuţită.

   – Spune-le să umble mai repede...
   Şi ţiganul striga:
   – Mai repede... Mai repede...
   Oamenii grăbeau fuga şi lucrul, privindu-1 chiorîş.
   Sacii erau descărcaţi mai repede în hambare, carele goale

ieşeau mai repede pe sub turn.
   Ţigănci bătrîne şi ţigăncuşe, cînd treceau prin faţa boierului,

se  plecau  pîn’  la  pămînt,  dispărînd  repede  pe  după  colţurile
acareturilor.

   Hei... Dar lucrul nu mai avea sfîrşit!
   În afara zidurilor, după ce cădea noaptea, prindea viaţă satul

ţiganilor.  În  colibele  de  stuf,  în  bordeiele  săpate,  în  pămînt,  sub
dîmbul  curţilor,  jur-împrejurul  zidului,  clipeau  focuri  şi  s-auzeau
plînsete de ceteri.

   Ţigani vechi, plecaţi de ani, scărpinîndu-şi pîntecele, priveau
slava cerului din amurg pînă la miezul nopţii.

   Cîrduri  de  plozi  răpănoşi,  în  pielea  goală  şi  cu  părul
dupuros şi cu ochii  mîncaţi de urdori,  se ghemuiau prin colibe şi
bordeie,  adormind  dintr-o  dată,  printre  picioarele  babelor  şi
moşnegilor, la un loc cu mîţele, cu cîinii lihniţi şi cu purceii.

   Toţi  dormeau parcă din fugă, căci abia se sfîrşea cîntecul
cocoşilor la miezul nopţii — şi harapnicele vătafilor s-auzeau iar.

   S-auzeau răcnete şi ţipete. Satul ţiganilor se trezea deodată şi
prindea a viermui iar, abia după o oră de somn.

   Gemeau  covăliile  în  bătaia  barosurilor.  Băbuţe  chioare
apucau  furcile  de  tors  şi  îmbălau  caierele  oftînd,  trăgînd  repede
firele.

   Omul  boierului,  Brezan,  apărea,  mînios  şi  înalt,  în  uşa
colibelor, cu harapnicul.
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   – Mai repede... răcnea el. Vine boierul...
   Şi fugea din prag în prag strigînd:
   – Mai repede... Vine boierul...

   Vieţi şi vieţi de om au trecut şi graba de la curţi n-a încetat
niciodată.

   Ţiganii cei bătrîni crescuseră sub biciul altor vătafi ca Brezan,
oameni de-ai lor.

   Rînduri  şi  rînduri  de  oameni  ascultaseră  cu  spaimă  în
puterea nopţii vestea că vine boierul, care niciodată nu s-a arătat în
cotuna lor oropsită.

   Rînduri multe de boieri s-au trecut şi toţi au fost lacomi şi
neadormiţi,  dar Sturza era cel mai al dracului.  Se spunea că n-are
somn, că stă zi şi  noapte  la  geam cu bărbia pe mîini,  pîndindu-şi
ogrăzile şi hambarele, că iese noaptea şi încearcă zăvoarele porţilor,
că cercetează străjile care stau de veghe în tuspatru colţurile zidurilor
—  iar  pe  omul  lui,  ţiganul  Brezan,  nimeni  nu-l  văzuse  vreodată
dormind şi toţi se trăgeau în faţa lui ca din calea unei spaime.

   – Are să moară de cuţit... spuneau ţiganii.
   Unii,  bătrîni  de  peste  veac  şi  aproape  orbi,  îl  opreau,

pipăindu-1 cu mîinile:
   – Tu eşti, Brezan? Astîmpără-te...
   Brezan avea ca o tresărire scurtă. Tăcea, apoi îi repezea la o

parte, suduind:
   – Mai repede... sfîntul vostru...
   Bătrînii clătinau din plete în urma lui:
   – Păcat... Are să moară de cuţit...

XXVII

   Tot  atît  de  grea  era  şi  viaţa  moldovenilor,  îngropaţi  în
cătunurile dintre codri.

   Fără  de  răgaz,  răscoleau  pămîntul  boieresc,  arîndu-l  şi
semănîndu-l,  iar  rodul  apuca  drumul  către  turnul  vînăt  de  sub
Oadeci, unde intra ca-ntr-un pîntece uriaş.
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   Galbeni de foame, sleiţi de trudă, oamenii se prăbuşeau, din
tată-n fiu, pe brazdele pe care le răscoleau —- şi mureau cu gura-n
ţărîna muncită în zadar.

   Locuinţele  lor  nu  erau  mai  presus  decît  ale  ţiganilor.
Niciodată,  în  ele,  nu  clipea,  noaptea,  lumina  opaiţului.  După  ce
amurgurile  se  trăgeau  în  fundul  zărilor,  oamenii  se  prăvăleau  în
unghere,  adormind  ca  butucii  pînă  băteau  la  geam  pumnii  şi
codiriştile sameşilor.

   Săreau drept în picioare,  apucau sapele şi  coasele,  ieşind
repede către ţarinile cu holde adormite.

   Copiii se năşteau ca dintr-un blestem, atunci cînd oamenii îşi
înfierbîntau sîngele cu ţuică de prună şi pipăiau prin somn trupurile
muierilor şi le drăgosteau suduindu-le.

   Ele  năşteau  pe  sub  haturi  şi  bărbaţii  spuneau  în  faţa
pruncilor:

   – S-a mai născut un flămînd şi un rob. La ce? La ce?
   Şi se uitau chiorîş spre curţile împrejmuite cu ziduri.
   – Am dat boierului încă un rob... La ce? La ce?
   După aceea, simţeau cum îi apucă de inimă jalea.
   Apucau în mîini pruncii şi-i arătau soarelui.
   Urcau către sihăstria Mănăstioarei, la călugărul cel bătrîn, cu

pruncii înfăşuraţi în ştergare albe — şi-n puterea codrilor  clopotul
sihăstriei suna şi răsuna.

   –  Au  să  vremuiască  vremurile,  fraţi  creştini...  spunea
pustnicul. Biruiţi-vă păcatele... Robia pămîntului are să se schimbe —
şi are să ia altă faţă... Cei ce muncesc şi se zbat în glod au să ridice la
cer flamură de aur...

   Şi  oamenii  coborau  în  ţarini,  luminaţi,  visînd  că  duc  în
ştergare albe trupuri de mîntuitori ai lumii.

   – Poate copiii... spuneau ei. Că noi prea pătimim...
   Iar copiii creşteau ca nişte flori ale amarului şi se prăbuşeau,

fiecare la rînd, în glodul obştesc, munceau ca şi părinţii,  bunicii şi
străbunicii,  din începutul  lumii  şi  rodul apuca acelaşi  drum, către
turnul vînăt.
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XXVIII

   Într-o dimineaţă s-a arătat în lanurile de grîu un moşneag
înalt, pletos, cu toiag lung, cu taşcă de piele la şold.

   Secerătorii  îl  urmăreau cum se  opreşte  din  loc  în  loc  în
mijlocul holdelor, cum rupe spice de grîu şi frecîndu-le în palmă le
cercetează boabele cu mare băgare de seamă.

   Cînd trecea prin dreptul oamenilor, faţa lui arsă de soare
rîdea.

   – Noroc bun... rostea el, oprindu-se.
   – Cine-i? întrebau secerătorii. De unde eşti, drumeţule?
   –  Slavă  lui  Dumnezeu...  răspundea  el.  Vin  din  munţii

Maramureşului...
   Ochii îi jucau sub pălăria mare, cu margini întoarse în sus.
   – Omul acesta a mai fost pe aici, vorbeau secerătorii în urma

lui. E cel care a cumpărat ţarinile...
   Din mers, străinul se amesteca printre carele pline cu grîu şi

secară, îşi înfunda mîna în boabe, dîndu-le drumul înapoi,  printre
degete, parcă le cîntărea.

   – Dincotro, moşule? îl întrebau cărăuşii.
   –  Din  munţi...  răspundea  el.  Vin  din  munţi,  înaintea

turmelor...
   Şi se oprea, arăta zarea Oadeciului:
   – Într-o zi, are să răsară, colo pe deal, un popor cu care şi cu

turme...
   Astfel, printre vite şi cărăuşi, Caligraful Şperlă a intrat pe

sub turn, în curţi.
   Cum l-a văzut, Brezan a alergat la boierul Sturza şi acesta s-a

şi ivit în prag.
   – Cu sănătate... a rostit Caligraful, scoţîndu-şi pălăria.
   Boierul a făcut ochii mari:
   – Cine eşti?
   –  Bată-te  să  te  bată...  rîdea  bătrînul.  Te  prefaci  a  nu mă

cunoaşte? Sînt baciul de la Maramureş...
   Sturza schimba feţe-feţe.
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   – A-ha... a icnit el deodată şi a rîs prefăcut:
   – Baciul de la Maramureş...
   După  aceea,  într-o  încăpere  cu  scorţuri  grele,  amîndoi

stăteau faţă-n faţă.
   Se  pîndeau ca  doi  duşmani,  gata  să  se  repeadă  unul  în

grumazul celuilalt.
   – Norodul soseşte azi-mîine... spunea baciul, după o vreme.

Aş vrea să-mi dai locurile  în  primire!  Am de făcut  rînduileli  pînă
tăbărăsc turmele... Vine pustiu de norod: copii, bătrînii ciungi, orbi,
aşa cum i-a dat pe fiecare Dumnezeu.

   După ce l-a ascultat, Sturza a rîs strîmb:
   – Ce locuri  vrei tu  să-ţi  dau în primire? Ţi-ai pierdut pe

drum minţile?
   Ca să nu se prăbuşească, Şperlă Caligraful s-a sprijinit de

masă şi a gemut scurt, dar s-a îndreptat repede, zguduindu-şi umerii.
Şi a deschis taşca, a scos o hîrtie cu peceţi roşii:

   – O cunoşti? Iată: asta-i iscălitura mîinii domniei tale...
   – A mea? s-a mirat boierul. Ai martori despre treaba asta?

Nu te-am văzut niciodată la chip...
   – Dar slovele acestea le cunoşti? Iată ce scrie:
   „Eu, Ion Sturza, domn în pămîntul Nucilor, am primit azi, în

anul 1726, cursul lunii, April, zile 11, bani douăsprezece mii florini aur...“
   – Eu? se mira boierul. Niciodată nu te-am văzut şi nici bani

n-am primit...
   – Crezi  în Dumnezeu? l-a întrebat ciobanul,  arătînd spre

lumina soarelui de-afară. Ai putea jura pe osul Domnului Isus?
   Dar boierul a bătut din picior, supărat, întunecîndu-se mai

tare la chip. Brezan a deschis uşa, însoţit de cîţiva ţigani.
   – La temniţă... a poruncit boierul.
   –  Stăpîne..  bolborosea ţiganul,  gata să  cadă în  genunchi.

Stăpîne... Uită-te pe Oadeci... Au răsărit ca din pămînt mii de oameni
cu turmele... gem codrii de strigăte...

   – Oh... a gemut Caligraful, privind zarea dealului unde se
rînduiau carele în tabără.

   Cîrduri  de  ciobani  se  îngrămădiseră  pe  marginea
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povîrnişului, arătînd cu mîinile.
   Şi alţi şi alţi oameni veneau, privind şi arătînd valea.
   Glasurile, strigătele spintecau amurgul. Cîinii urlau, alergînd

la vale.
   Turmele  zbierau,  simţind  mirosurile  ierburilor  verzi,  în

boarea înserării.
   – Norodul meu... striga baciul, gata să iasă afară.
   – La temniţă!... a poruncit încă o dată Sturza.
   – Tîlharule... a strigat baciul, vrînd să-l pocnească cu băţul de

drum,  dar  ţiganii  l-au  doborît  la  pămînt,  tîrîndu-l  prin  ganguri
umede, către hrubele de dedesubtul zidurilor.

   Rămas  singur,  Sturza se uita pe fereastră,  ca vrăjit,  cum
creşte norodul pe deal.

   A luat  repede hîrtia  Caligrafului  şi  după ce  a privit-o,  a
strîns-o mototol, ascunzînd-o într-un buzunar la piept.

   – Încuiaţi porţile... a poruncit ieşind în prag.
   În faţa turnului se adunase întregul norod al locului, arătînd

mulţimea de pe tîmplă.  Nişte  ţigănci  izbucniseră în  bocete.  Copiii
ţipau. Bătrînii se minunau:

   – Aşa ceva din vremuri vechi nu s-a mai văzut...
   – Sînt suflete din şapte sate... spuneau unii. Dac-ar tăbărî la

vale, ar umple toată cîmpia...
   – Aduc cu ei ciuma şi lăcustele...
   Colo pe deal,  în  sclipirile  asfinţitului,  s-aprindeau focuri

mărunte,  galbene.  Cineva  suna  prelung  din  trîmbiţă.  Fluierele  şi
chiotele hoţeşti tulburau înserarea, şi toată zarva aceea striga numele
cîmpiei, binecuvîntînd-o.

   Pădurarii din codri şi robii din ogoare veneau speriaţi în faţa
turnului, întrebînd:

   – Ce norod e acela?
   – Au să ne cuprindă ţarinile... strigau credincioşii boierului.
   Şi adăugau, mai încet :
   – La noapte, pot da năvală asupra curţilor... Pregătiţi-vă de

bătălie...
   – Noi ştim că au drept asupra locului...  a spus un bătrîn.
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Jumătate din ogoare şi păduri ale lor sînt...
   – A fost om de-al lor şi le-a cumpărat... a adăugat alt bătrîn.
   – Omul acela a intrat pe sub turn, o dată cu seara... a vorbit

mai  departe  primul  bătrîn,  dar  un  credincios  de-al  boierului  i-a
răspuns:

   – L-ai văzut tu? Ai putea răspunde în faţa stăpînului pentru
ce grăieşti?

   Şi amîndoi moşnegii au fost împinşi în curţi, pe sub turn.
   În urma lor, porţile, deschise pentru o clipă, s-au închis cu

grabă, răsunînd din zăvoare.
   Gurile mulţimii au amuţit, ascultînd cum gem după ziduri

moşnegii, şi cum cineva îi loveşte cu toată puterea, cu harapnicul.
   De pe tîmplă, venea un vuiet fără sfîrşit. Glasul fluierelor şi

al ceterelor s-auzea parcă în slava cerului întunecat. Chiotele vesteau
ca o cumpănă.

   – Maica lui Dumnezeu... se cutremurau robii, ascultîndu-le.
   Rînd pe rînd se desprindeau din cîrduri, urcînd pe furiş, să

vadă ce se întîmplă acolo.
   Care cum urca rămînea înlemnit în faţa focurilor, înconjurate

din toate părţile de zeci şi zeci de chipuri necunoscute.
   Moşnegi pletoşi, băietani cu feţe albe, femei durdulii, copii

îmbrăcaţi  în  pieptare  şi  cu  cuşme  mari,  stăteau  într-o  tăcere  de
rugăciune,  ascultînd  glasul  repede  al  fluierelor,  jocul  sălbatic  al
ciurdelor de băietani cuprinşi roată de trupuri pe după cap.

   Oadeciul  se  cutremura  de  mulţimea  carelor,  vitelor  şi
turmelor.

   La o parte, pămîntenii au văzut doisprezece moşnegi, stînd
în jurul unui om tînăr care le vorbea, arătînd către valea Nucilor.

   – Mai-marele lor... şopteau oamenii locului.
   – Seamănă cu împăraţii... a rostit Ciţa, o ţigancă oacheşă şi

durdulie.
   Dar n-a mai avut vreme să continue, căci din cetele străinilor

s-a desprins un băietan înalt, venind drept către dînsa.
   –  A...  se  minuna el,  văzînd-o,  şi  a  strigat  în urmă:  Hei...

Bonţoi... Vere Bonţoi...
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   Alt băietan s-a desprins dintre focuri, venind în fugă.
   – Uite, mi-am găsit neamuri... a rîs Varan, repezindu-se la

Ciţa şi cuprinzînd-o.
   – Mîngălăule... s-a supărat fata, repezindu-l la o parte. Să ştii

că te spun lui Brezan...
   Şi s-a făcut nevăzută între arbori.
   – A dracului... se minuna Varan, ştergîndu-se pe la gură cu

dosul mîinii.
   – Ţine-te după dînsa... l-a îndemnat Bonţoi.
   Dar nu mai era vreme, căci Filimon trîmbiţaşul dăduse glas

mare de tăcere, peste larma oamenilor şi turmelor.
   Încet-încet vuietul a scăzut, tot mai departe către pădurile

Racovei şi Mereştilor.
   Iar cînd Filimon a sunat a doua oară din trîmbiţă, pe tîmpla

Oadeciului a coborît tăcere deplină.
   Focurile singure plescăiau din flăcări.
   – Ce spune? Ce spune? întrebau femeile uitîndu-se la Ironim

Buhosu, care se urcase pe roata unui car.
   – Cinstiţi fraţi şi baci... începuse el, cu glas puternic; după

aceea a tăcut o clipă, ascultîndu-şi răsunetul glasului. Cinstiţi fraţi şi
baci...  Cu  voia  Domnului  Dumnezeu,  am  intrat  în  pămîntul
făgăduit...

   Vuietul mulţimii l-a întrerupt, acoperindu-i glasul. Pădurile,
dealurile şi văgăunile răspundeau vuietului, ca şi cum în toate părţile
nopţii s-ar fi frămîntat alte şi alte mulţimi.

   – Slavă lui Dumnezeu... strigau femeile, copiii şi bătrînii.
   Numai băietanii, strînşi ciurdă la o parte şi aleşii din sfat,

tăceau, neclintiţi.
    – Acum, continua vornicul, împreună cu aleşii şi cu băietanii

vom coborî la casa stăpînului, să punem la cale rînduiala...
   Sfîrşind, a sărit de pe roată, strigînd:
    – Haidam, feciori...
    – Dumnezeu vă ajute... au răspuns nişte femei — şi cîrdul

s-a urnit printre focurile roşii.
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XXIX

   Pămîntenii se fereau la o parte din calea lor, deschizîndu-le
drum către porţi.

   Înainte mergea Ironim, alături de Roman Pop.
   – Mie îmi spune inima lucruri negre... spunea bătrînul, şi nu

i-a răspuns nimeni.
   Toţi păşeau dîrji, cu sîngele bătîndu-le grăbit la tîmple, ca şi

cum ar fi mers către un prăpăd.
   – Ce vreţi? i-a întrebat Brezan, care sta sub turn ca o umbră.
   În loc de răspuns, Roman Pop şi-a ridicat băţul de drum,

bătînd cu putere în porţi.
   – Unde-i domnul de la Nuci? întreba Ironim Buhosu.
   – Domnul de la Nuci doarme... a răspuns Brezan. Dar ce

treabă aveţi voi cu dînsul?
   – Trimete-i vorbă că au venit ciobanii din Maramureş...
   – Domnul de la Nuci nu stă de vorbă cu oricine...
   –  Dacă nu vrea el  să  vorbească  — vrem noi...  a  răspuns

vornicul.
   Şi apropiindu-se de ţigan i-a poruncit:
  – Feri la o parte...
   Umăr la umăr, ciobanii au intrat întăi sub turn, după aceea

în curţi.
  – Să vie domnul Nucilor, striga Roman Pop, urcînd treptele

pridvorului.
  – Domnul Nucilor... strigau ceilalţi.
   În încăperi a clipit o lumină şi un om mic, plecat de spate şi

cu ochi iscoditori, s-a arătat în prag, în faţa maramureşenilor.
   – Tu eşti domnul Nucilor? l-a întrebat Ironim Buhosu. Am cu

tine o vorbă...
   –  În  faţa  mea,  oamenii  stau descoperiţi,  în  genunchi...  a

răspuns Sturza.
   –  Numai  în  faţa  lui  Dumnezeu  şi-n  faţa  soarelui  ne

descoperim noi...  i-a răspuns mînios Roman Pop. Tu — nu tot om
eşti?
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  – Taci... s-a cutremurat boierul. Că, de nu — chem vătafii —
şi-i vai de osul vostru...

   Şi Sturza răsufla din ce în ce mai repede, iscodind feţele
străinilor. Deodată s-a întors, vrînd să intre în casă.

  – Stai... i-a poruncit Roman Pop. Cu noi nu se sfîrşeşte aşa...
Am venit să ne împămîntenim. Unde-i Caligraful Şperlă, cel care ţi-a
adus bani şi i-ai dat hîrtie la mînă?

  – Care bani? Care Caligraf? se minuna Sturza, apoi s-a tras
un pas înapoi şi a început să strige:

  – Hoţii... Hoţii...
  –  Hoţ  eşti  tu...  i-a  răspuns Roman,  liniştit,  dar  inima i  se

răcise şi picioarele îl slăbeau.
  – Am sfîrşit... i-a spus Sturza. Dacă aţi fi vorbit mai ales, vă

tocmeam clăcaşi pe ogoarele mele...
  Şi înainte de a zăvori uşa în urmă-i, a adăugat:
  – Veniţi la răsăritul soarelui...
  Ciobanii se uitau unii la alţii.
  – Ce-a spus? Ce-a spus? întrebau băietanii.
  –  Sfîrşitul  lumii...  a  gemut  Roman  Pop,  gata  să  se

prăbuşească.
   – Lasă... i-a răspuns Ironim, ţinîndu-l de umeri. Lasă...
   – Am bătut drum în zadar... a gemut un bătrîn.
   –  Asta s-o creadă copiii, i-a răspuns Ironim Buhosu.
   Şi-n faţa ochilor i s-au ivit munţii părinteşti.
   – Haidam la norod... i-a îndemnat el, apucînd înainte.
   Roman Pop bodogănea:
   – Suflete şi turme... la prăpăd... Unde-i Caligraful Şperlă, să-l

judecăm?
   L-a ajuns pe Ironim:
   – Acum? Ce vei spune norodului?
   – Ai uitat cine sîntem şi ce putem... i-a răspuns vornicul, cu

glas de dojană. Oare sîntem ţapeni?
   – Asta aşa-i... au clătinat din cap aleşii sfatului.
   –  Are  să  curgă  sînge...  s-a  speriat  Bonţoi.  Nu-i  aşa,  mă

Varane?
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   Dar Varan nu i-a răspuns, căci se făcuse nevăzut.
   – A-a-a... se mira Bonţoi, amintindu-şi de Ciţa.
   – Blestematul... Ticălosul de Caligraf... suduia Roman Pop. A

amăgit atîta suflare... Afurisit fie-i osul, în vecii vecilor...
   –  Dar  dacă  moşul  Şperlă  a  căzut  secerat  de  ciumă?  l-a

întrebat un moşneag ştirb.
   Roman Pop a tăcut.

XXX

   Ce vor spune norodului care-i aştepta între focuri?
   La atîta au ajuns, să se bage robi, aici? N-au părăsit munţii,

lutul  strămoşilor,  pentru  a  nu  îngenunchea  în  robie?  Şi  prin  faţa
ochilor le treceau ca nişte nouri roşii.

   – Mai sînt locuri şi holde... a rostit careva.
   – Nu...  a răspuns Ironim Buhosu. Aici,  la Nuci,  avem de

făcut o răfuială... După aceea...
   Femei cu copii în braţe coborîseră la jumătatea Oadeciului,

aşteptîndu-i.
   –  Doamne,  rosteau  ele,  năuce,  văzînd  tăcerea  trimişilor.

Ce-i? Ce-i?
   Cînd au ajuns pe deal, focurile căzuseră. Toată obştia tăcea,

simţind răspunsul dinainte.
   Numai surdul rostea cu glas puternic o rugăciune:
                            

– Doamne,
împărate al munţilor...

   
   – Şi acum? se întrebau. Acum?
   În lungul drumului,  uitaseră prispele părinteşti,  visînd la

cele viitoare, din ogorul făgăduinţei. Acum, ce se vor face? Încotro
vor pleca ?

   – Nu! îşi spuneau ei: de aici nu ne-om urni decît morţi...
   Pe sub care, pe la focurile stinse, s-auzeau plînsete molcome.
   Pămîntenii de la Nuci, amestecaţi printre ei, îi întrebau:
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   – Vreţi să vă tocmiţi robi, aici? Vai de păcatele voastre...
   Şi le istoriseau traiul lor de cîini.
   – Iată ce vă aşteaptă... încheiau robii.
   – Ferice de cei morţi de ciumă... oftau ciobanii, gîndindu-se

la pustietatea zărilor pe unde trecuseră.

   Dar ce era jalea şi aţipeala asta? Unde se furişase sîngele iute
din vinele păstorilor?

   –  Ticăloşilor! a strigat deodată o băbuţă înaltă, repezindu-şi
pumnul uscat către aleşii obştei. Ce staţi ca morţii? Acum, cerul ar
trebui să fie plin de foc... V-aţi speriat de-un cîine de domn? Ruşine
să vă fie...

   Departe, sub nişte stejari, Surdul nu mai sfîrşea cu rugatul:
                              

– Doamne,
pentru cei din pustia lumii...

   – Sus... a strigat un baci. Să dărîmăm zidurile...
   Şi norodul s-a urnit, ca apucat de un vînt.
   Din repezeală, scoteau leucile şi resteiele, apucau pistoale,

cuţite, berzi şi topoare.
   Un chiot puternic, fioros, ca un răcnet, spinteca întunericul

întretăiat de alte chiote.
   – Daţi vînt! Daţi vînt! strigau toţi, în toate părţile, pornind să

coboare, din fugă, către curţi.
   Unii aprinseseră făclii din ceteni.
   Dar  Ironim Buhosu le-a  ieşit  înainte,  ridicînd asupra lor

băţul de drum.
   – Staţi...
   – Înainte.... răcneau ciurdele.
   – La o parte... La o parte...
   – Păliţi-l în frunte... Nu-i vrednic de vornic... Nu-i vrednic...
   Cineva a aruncat o piatră, drept pe la tîmpla vornicului.
   – Tăcere... a poruncit acesta, încă o dată. Avem veşti bune...

Iată...
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   Şi arăta către sfatul obştei,  unde Varan vorbea repede, cu
spume la gură. Şi ciurdele şi-au plecat parii şi topoarele.

   Tăcerea  a  coborît  din  nou şi  nişte  focuri  şi-au  arătat  în
întunecimi limbile albastre. Veşti bune? Bată-l norocul de ţigan...

   – Ce spune? Ce spune? întrebau toţi. Ce veste a adus?
   Dar sfatul vorbea în taină, punînd ceva la cale.
   Deodată, Ironim Buhosu s-a ridicat  dintre moşnegi şi s-a

apropiat de mulţime.
   – Am nevoie de doisprezece flăcăi hotărîţi. Avem de făptuit

lucru mare...
   Dar  numai  doisprezece  voiau  să  făptuiască  lucrul  acela?

Iată-i:  toată  băietănimea  era  gata!  Îşi  dădeau  ghionturi,  îşi
deschideau drum cu umerii, să ajungă cei dintăi înaintea vornicului.
Strigau:

   – Şi eu, bade Ironim... Şi eu... Şi eu...

XXXI

   Varan zîmbea în faţa focului, cu gura pîn’ la urechi:
   – E la mijloc trup de femeie... La miezul nopţii, Brezan are să

fugă, călare, către mîrzacii Bosancilor, să vină în ajutorul boierului.
Atunci, Ciţa are să rămînă singură şi are să mă aştepte după zid... L-a
văzut... a adaus ţiganul, după o clipă. L-a văzut pe Caligraf, cînd a
intrat...  Iar  Brezan i-a spus cum l-a aruncat  cu mîna lui în  hrubă,
legîndu-l în fier...  Iată, să mă trăsnească de sus: am pus urechea la
zid şi l-am auzit cum geme... E vorba să-l ucidă şi să-l îngroape...

   – Pornim la lucru mare... s-a înfiorat Bonţoi. Eu, Varane, cu
tine...

   Şi Bonţoi simţea cum se îngălbeneşte, îşi făcea cruci repezi şi
mărunte, ca la precistanie.

   –  Cîţiva,  a  reluat  Varan,  vor  sta  la  pîndă,  în  cărarea
Bosancilor, să-l apuce de gît pe Brezan. În vremea asta, eu...

   Varan s-a întrerupt, răsuflînd greu, ca după un chin.
   Nu va trebui, oare, s-o sugrume pe Ciţa, sau să-i împlînte

cuţitul sub gît? „Săraca...“ Şi-a amintit repede cum l-a întîmpinat ea,
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între arbori, cum s-a zbătut întăi şi l-a zgîriat, pe urmă l-a cuprins cu
braţele pe după gît, spunîndu-i: „Ce piept voinic ai... Brezan e slab ca
o scară...“ Apoi i-a arătat spărtura din zid, pe unde are să treacă la
miezul  nopţii,  după  ce  pleacă  Brezan.  „Vorniciţă  am să  te  fac...  îi
spunea Varan.  Lasă...  lasă...“  „Am să te  culc  pe  pat  de pelin...  i-a
răspuns ea. Vino la cîntatul cocoşilor...“

   Apoi, furişîndu-se prin faţa bordeielor, Varan a urcat dealul
tot într-un suflet, s-aducă vestea despre Caligraf.

   Gîndurile îi vîjîiau şi-i cîntau: „Ciţa... Ciţa...“ o striga el în
gînd, uitîndu-se holbat în vînzoleala flăcărilor.

   Aşezat  la  pămînt,  norodul  asculta  vîntul  întunericului.
Nimeni nu dormea, aşteptînd întîmplările.

   Iar  cînd  dinspre  curţi  s-a  auzit  un  strigăt,  ceata  celor
doisprezece,  în  frunte  cu Varan şi  Ironim Buhosu,  era de  mult  în
preajma  zidurilor.  Străjeri  cu  furci  şi  flinte  păzeau  porţile.  În
încăperile boierului nu se zărea nici o lumină.

   Deodată, s-a auzit un tropot în curţi. Pe sub turn a ieşit un
călăreţ în galop şi porţile s-au închis la loc.

   – Gata... a şoptit Varan, către băietanii din umbră.
   Se  furişau pe lîngă dîmburi,  pe  după bordeiele  pline de

întunerec, tot unul după altul, pînă lîngă spărtura zidului uriaş.
   Cîntau cocoşii în toate părţile nopţii. Cîinii hămăiau în lutul

cătunurilor.  Nişte  păsări  de  noapte  ţipau  pe  sus,  dînd  tîrcoale
acoperişurilor negre.

   Varan  a  aruncat  prin  spărtură  o  pietricică  şi  şi-a  aţintit
urechea. A auzit ca un mieunat slab.

   „Doamne-ajută...“ şi-a spus el, făcîndu-şi cruce şi stupindu-şi
în sîn.

   Şi înainte de a se căţăra, s-a apropiat de feţele băietanilor,
spunîndu-le în şopot:

   – Aveţi grijă... Să n-o omorîţi...
   După aceea, ei l-au văzut cum acopere spărtura, o clipă.
   Dincolo de zid s-a auzit un început de geamăt.
   – Taci... bolborosea Varan, apăsîndu-şi genunchiul pe gîtul

Ciţei. Taci, că te ucid...
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   Şi după ce toţi băietanii au trecut spărtura, sărind unul după
altul, el s-a plecat asupra ei şi i-a poruncit, apăsîndu-i mîna pe gură:

   – Arată-ne drumul la hrube.
   –  Cine-i  acolo?  a  întrebat  un  străjer,  şi  Ciţa  a  vrut  să

răcnească, dar Varan a apucat-o strîns de gît.
   – Ticălosule... bolborosea ea încet. Are să te ucidă Brezan...
   – Cum ţipi, îţi împlînt cuţitul... i-a răspuns Varan, apucînd-o

de mînă şi ridicînd-o în picioare.
   – Îţi pregătisem pat de pelin, prostule... scîncea ea, pornind

înainte,  către  nişte  acareturi  din  fundul  curţilor,  furişîndu-se  prin
umbra mare a zidului.

   Şi dîndu-şi seama că n-o să ţipe să cheme ajutor, Varan i-a
spus în ureche:

   – Taci... Mîine, la răsăritul soarelui... vorniciţă te fac...
   Ea s-a oprit deodată:
   – Ai să mă scapi de Brezan? Dac-ai şti cum mă bate...
   – Mai repede... spunea un băietan, cînd s-a auzit un răcnet

dinspre pădurile Bosancilor.
   După aceea, un croncănit de corb da ştire lui Varan că Bonţoi

împreună cu vornicul puseseră mîna pe trimisul boierului.
   –  De-acum,  nu  mă  mai  las  de  tine...  scîncea  ţiganca,

apucîndu-se de braţul flăcăului. O să mă iai între ciobani, pe deal?
   – Cu mine... i-a răspuns Varan.
   – M-ai strîns de gît... ofta ea, coborînd nişte trepte.
   Şi, astfel, după cîteva clipe, Caligraful Şperlă le-a răsărit în

faţă.

XXXII

   Cum puteau aştepta în tîmpla dealului, atîţia bărbaţi, cînd
ştiau că doisprezece de-ai lor coborîseră la pericol?

   Unul  cîte  unul,  se  strînseseră  cîrduri,  pornind  la  vale,
aşteptînd în preajma curţilor.

   Veniseră şi strungarii şi femeile — şi chiar şi Surdul purta pe
umeri un drug. Femeile îşi luaseră furcile de tors, ca la apa Ţibăului,
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odinioară.
   Iar  cînd  după  ziduri  s-au  auzit  strigătele  străjerilor,

maramureşenii au dat năvală.
   Sute de guri de topoare şi umeri puternici izbeau porţile de

sub turn. În încăperi a clipit o lumină şi s-a făcut întuneric din nou.
   Cotuna  ţiganilor  sărise  din  bîrloguri,  amestecîndu-se  cu

ciobanii, izbind în porţi, cu bolovani şi cu pari.
   Răsăritul  prindea a  se  lumina,  cînd s-au arătat  cei  dintîi

moldoveni, cu ţăpoaiele şi cu sapele.
   După un răstimp, porţile s-au prăbuşit, iar norodul a tăbărît

în curţi, răcnind şi chiuind şi cu şomoiaguri aprinse.
   – Cîinele... Cîinele... răcnea mulţimea, în timp ce acareturile

prindeau să ardă.
   –  Noi  o  să-l  judecăm...  striga  Caligraful  Şperlă,  urcat  în

pridvor.
   Văzîndu-l, ciobanii au rămas o clipă înmărmuriţi.
   – Şperlă... Moşul Şperlă... strigau ei.
   – Noi o să-l judecăm... a strigat încă o dată Caligraful, izbind

uşile cu umărul.
   Nişte băietani au intrat în încăperi şi după cîteva clipe s-au

arătat în prag, scoţîndu-l între furci pe domnul Nucilor.
   – Bosancii... să vie Bosancii... striga acesta şi s-a prăbuşit în

genunchi la picioarele Caligrafului, care l-a izbit cu băţul în frunte.
   – Bosancii? i-a răspuns Ironim Buhosu, făcîndu-şi drum prin

mulţime. Iată cum vin mîrzacii Bosancilor...
   –  Brezan...  Brezan...  răcneau  ţiganii,  repezindu-se  cu

ciocanele şi  cu secerile,  spre omul domnesc pe care-l  împingea de
spate Bonţoi, scoţînd nişte ţipete speriate de pasăre.

   Curţile ardeau din toate părţile.
   Pe  sub  sulurile  de  fum negru,  mulţimea  se  uita  cum în

pridvor  boierul  Sturza  se  tîrăşte  la  picioarele  Caligrafului,
sărutîndu-i-le.

   Dar ciobanul l-a repezit cu gurguiul opincii:
   – Mi-i scîrbă...
   Şi şi-a înfipt ochii osteniţi în strălucirile dimineţii.
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   Vedea creste depărtate luminîndu-se şi,  fără să se uite  în
urmă, unde norodul locurilor năvălise cu bîtele, a poruncit:

   – Haidam, ciobani...
   Brezan răcnea, în mijlocul freamătului, în timp ce nişte ţigani

agăţau o funie de căpriori.
   Fumul îi acoperea din toate părţile şi bacii grăbeau urcuşul

către tîmpla Oadeciului unde era lumină multă şi curată.
   Fără porunci, turmele s-au rînduit la drum, şi fluierarii au

început să cînte din lungile fluiere de aramă, care sclipeau în aurul şi
mărgăritarele răsăritului.

   Jos, la Nuci, era umbră, prea multă umbră!
   Şi carele scrîşneau, grăbindu-se tot unul după altul, către alte

zări.
   Iat-o  pe  Marinţa  cum rîde,  cu  toată  faţa  îndreptată  spre

chipul împărătesc al vornicului! Iată-l pe Bonţoi, tîlharul, cum cîrîie
ca pasărea în urma lui Varan, care merge repede, urmat de o oacheşă
durdulie...

   Arămenii rîd şi chiuie.
   Cînd au poposit pe Oadeci, începuseră a se uita chiorîş unii

la  alţii,  cu  gîndul  la  împărţirea  pămîntului.  Acuma  rîd  şi  chiuie
arătînd cu mîinile munţi străini, depărtaţi.

   Unii  se  opresc,  iscodesc  depărtările  Apusului.  Oare  pata
aceea de argint n-o fi Ineul?

   Şi-şi spun:
   – De-acum, n-o să-l mai vedem... Vă aduceţi aminte? Cum

luminau în dimineaţa aceea focurile pe Toroiaga...
   –  Da,  da...  a  rostit  Roman Pop,  plecîndu-şi  ochii  în  faţa

Caligrafului Şperlă. Eu pe tine te-am bănuit, vere Petre...
   Dar Caligraful se prefăcea că n-a auzit  vorba, căci munţii

către care mergeau erau prea luminaţi.
   – Păcat de cei morţi... a oftat careva, gîndindu-se şi la Misail

şi la Irodion Grămadă şi la Melixina. Păcat de Pastei şi Jordie...
   Fluierele sunau şi răsunau. Femeile din care cîntau. Copiii

rîdeau.  Soarele îi lumina deopotrivă pe toţi.
   – Eu, mîine în zori o să pornesc înainte... a vorbit Caligraful

218



către Roman Pop. Am să găsesc alte pămînturi cu raze...
   Roman Pop s-a oprit şi l-a privit drept în ochi:
   – De data asta, mergem împreună... împreună să suferim...
   Dar turmele şi carele s-au oprit. Ce s-a întîmplat, oare?
   – Veniţi mai repede... îi striga Ironim Buhosu, rîzînd.
   Turmele  şi  carele  s-au  oprit,  ca  să-i  aştepte  pe  cei  doi

moşnegi, să meargă la loc de cinste, înainte.
   Ei  pornesc  alături,  cu  paşi  largi,  şi  umbrele  lungi  ale

toiagurilor li se-ntind înainte, alături. Din toate zările bate vîntul, şi
cerul se întunecă sub vălmăşagul nourilor.

   Ploile se văd crescînd, deasupra tuturor depărtărilor.
   Cei  doi  moşnegi  se  descopăr  şi  toată  obştia  călătoare  se

descoperă după pilda lor.
   După aceea, carele, turmele au intrat în împărăţia verde a

ploilor — şi nu s-au mai văzut.

Udeşti, Mai-Iulie 1946
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AVIZUHA

În amintirea Magdei Isanos 
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„Nuvela Seceta am scris-o în iarna anului 1940. Veneam într-un
concediu medical de pe zonă. Sărăcia mea se învecina cu mizeria. Era
o iarnă grozavă; lipsa lemnelor o resimţea mai cu seamă nevastă-mea
care mă ruga, poate în glumă, să scriu o nuvelă ori un roman, a cărui
acţiune să se petreacă, întreagă, într-o vară cu arşiţă de cuptor. «Poate
mă  mai  încălzesc»,  zicea  ea.  Astfel  am  scris  Seceta cu  degetele
aproape îngheţate.  Din fericire,  mai aveam puţin zahăr,  cafea  şi  o
maşină de spirt.”

(Eusebiu  Camilar,  interviu  în  ziarul  „Viaţa”,  3,  nr.  880,  28
septembrie 1943)
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SECETA

I

   – Ai să mai mergi? răcni Manai trăgînd-o înc-o dată de păr;
ţi-am spus că acolo-i pierzania lumii...

   Samca îşi aşeză capul pe mîini şi aştepta loviturile. Dar se
vede  că  pe  moşneag  îl  dureau  pumnii,  căci  prinse  a  o  lovi  cu
picioarele. Apoi o smuci iar de păr, să-i vadă faţa.

   – Aşa era şi mă-ta... spunea el; n-o scoteai dintr-ale ei, nici cu
boii...

   Şi cu cît o lovea, se-nfuria mai rău.
   – Dacă ţi s-a făcut a om, am să te tai cu toporul...
   Abia cînd paşii tatălui ei se auziră cepăind înspre şură, fata

îşi cuprinse obrajii în palme şi începu să plîngă în hohote. Bocetul ei
trezi numaidecît cîinii vecinilor şi peste case trecu ca o spaimă. Ca
şi-n alte nopţi Samca ieşi pe prispă, cu părul lung despletit şi bocea în
gura mare.

   Manai venea din şură şi punea mîna pe cîte-o bîtă:
   – Taci din gură... Taci. Te-aud oamenii...
   Dar  ea  bocea  şi  mai  tare  şi  Manai  se-ntorcea  în  bîrlog,

deznădăjduit.
   În seara aceea a bătut-o pentru că peste zi fata fusese la un

fel de petrecere unde cîntau nişte ţigani cu viorile şi veniseră şi cîţiva
flăcăi. Era un fel de sărbătoare, pentru că vecinul îşi isprăvise casa
cea nouă şi chemase vecinele să-i ungă pereţii  cu lut.  La urmă, ca
răsplată  pentru  lucru,  ţiganii  prinseră  a  zice  din  viori,  iar
gospodinele şi fetele jucau cu flăcăii.

   Dar asta era o greşeală mare în faţa lui Dumnezeu, acum
cînd seceta uscase ogoarele, arsese păpuşoii abia crescuţi pînă la oul
piciorului. Cui îi mai ardea de veselie acum, cînd cerul pedepsea aşa
de crunt pămîntenii, pentru nelegiuirile lor?...

   Ar trebui să n-ai inimă, ca să nu vezi cît prăpăd făcuse seceta
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în ţarina Lisaurei, ca şi-n alte ţarini, pînă departe sub munţi.
   Ieşiseră popii cu icoane şi prapori, se rugară pe la fîntîni, pe

sub pomii singuratici din cîmpie, dar ploaia mult aşteptată nu mai
venea. Un vînt fierbinte usca firişoarele galbene ale grîului, secării,
orzului.  Şi  se  uscase  mai  cu  seamă  păpuşoiul,  toată  nădejdea
oamenilor.

   Se spunea că prin alte părţi prăpădul ar fi şi mai mare; că
veniseră lăcustele întunecînd soarele-n amiază şi au ros pînă şi spinii
de pe imaşuri. Cică, sate întregi îşi luau lumea-n cap, fugind mai spre
Miază-Zi unde cîmpul era verde, în plină creştere, sub ploile care că-
deau la timp. Şi toate zvonurile se adevereau zi cu zi. Cînd lisaurenii
văzură primii pribegi, galbeni la faţă, călări pe cai mici cu coastele
ieşite, a fost un fel de groază. Gospodarii căzură adînc pe gînduri, iar
femeile ieşiră la cîmp, să cînte cîntece de mort deasupra păpuşoiului
uscat.

   Unii lisaureni care ştiau să citească, se adunau noaptea şi
gîngăveau, la lumînările palide, rugăciuni nesfîrşite dintr-o cărţulie
veche,  pe a cărei  filă dintîi  spunea despre venirea apropiată a lui
Anticrist.  Unii  credeau din tot  sufletul  că se apropie sfîrşitul.  Aşa
cumpănă nu se mai văzuse, nici unul din bătrîni nu auzise să mai fi
căzut  peste  oameni  un  astfel  de  blestem.  Se-ncheia  a  şaptea
săptămînă de secetă şi cerul rămînea acelaşi, fierbinte ca un cuptor
nesfîrşit  care  parcă  trosnea  în  înălţimi,  de  dogoare.  Nopţile  se
răcoreau puţin, mai ales pe la cîntatul cocoşilor — şi-atunci prindeau
să ragă vitele legate la pripoane, iar gospodarii întinşi pe prispe se
sculau repede, şi se uitau spre Miază Noapte, de unde aşteptau să vie
nourii.

   În  alte  părţi,  se  spunea  că  a  plouat  cu un fel  de  cenuşă
roşietică, şi că un vînt mare a adus nu se ştie de unde nişte făpturi
nemaivăzute, un fel de peşti cu cap de broască şi cu aripi de liliac.
Oamenii  ar  fi  sărit  înspăimîntaţi  cu  coasele  şi  cu  topoarele,  dar
dihăniile erau aşa de multe, că ajunseseră pînă la pragurile caselor,
încît oamenii stau cu uşile zăvorite. „Ca pe vremea Eghipţienilor...“
adăugase  omul străin care  spunea lucrurile  acestea;  ca  pe  vremea
cînd jidovii cărau stînci în robia lui Faraon...“
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   Cititorii  se  strîngeau acum mai des,  veneau îmbrăcaţi  în
cămăşi curate de in, spălaţi pe mîini cu îngrijire, cu mustăţile bine
răsucite.  Şi toţi,  înainte  de a porni  la  adunare,  sfărîmau în  palme
busuioc,  ca  să  miroasă  frumos,  căci  trebuiau  să  fie  pregătiţi  în
ceasurile acestea mari, cînd se aşteptau atîtea minuni.

   Manai se descurca mai bine decît toţi în citirea cărţuliei, de
aceea oamenii îl credeau mai marele lor.

   „Şi noi şi copiii noştri, spunea Mânai, trebuie să dăm pildă
satului; dacă copilul n-ascultă, ia bîta. Căci altfel cum i-am face să
înţeleagă că nu trebuie  să-şi  facă  de  cap şi  să-l  mînie  mai  rău pe
Dumnezeu...“.

   Spunea vorba asta pentru că el aşa făcea acasă la dînsul. Şi
nu simţea nici o părere de rău după ce-şi bătea fata. „Să ştie şi alţii,
spunea el,  că la mine nu se iartă.  N-a spus înţeleptul  „ochi pentru
ochi?“ Şi  Dumnezeul  pe  care-l  desprindeau  în  fiecare  noapte  din
paginile  cărţuliei,  era  un dumnezeu  grozav,  răzbunător.  N-a  adus
broaşte, n-a adus şerpi şi alte atîtea gîngănii, ca să sperie Faraonul?
N-a pedepsit cu foc şi pucioasă pe toţi vinovaţii din vechimi?

   Afară, cerul nesfîrşit sclipea de mulţimea stelelor. Era linişte
mare, dar nimeni nu dormea în Lisaura. Întinşi pe prispe oamenii se
uitau drept în sus la stelele albe care parcă le făceau semne. Tot mai
des, în mijlocul nopţii, s-auzeau dinspre drumul cel mare, din inima
satului,  zgomot  de  cară,  nechezat  de  cai,  glasuri  îndemnînd
dobitoacele la deal.

   Treceau  tot  mai  mulţi  pribegi  dinspre  munţi  şi  spaima
creştea tot mai puternică în inima lisaurenilor.

   „Ce vom face? se jeluiau; copiii vor crăpa de foame la iarnă;
vitele s-or usca în ocoale...“

II

   Într-o seară  veniră  la  casa lui  Nicolai  Manai trei  oameni
străini. Cel care intră întîi era înalt, încins peste cămaşă cu un brîu
roşu.

   Ca şi ceilalţi doi, mai bătrîni şi cu bărbi vineţii, avea o traistă
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la şold. Tustrei intrară cu pălăriile în mînă şi întîi se uitară tăcuţi la
feţele celor zece gospodari aşezaţi în jurul mesei, apoi cel mai tînăr,
înalt zise parcă zîmbind:

   – Pacea lui Isus...
   – Asemenea şi dumitale... răspunseră gospodarii şi cîţiva se

ridicară.
   Manai ţinuse tocmai un fel de cuvîntare, cum trebuie să se

poarte oamenii,  cum trebuie ţinuţi de scurt  copiii  apucaţi  pe căile
Satanei. „Dacă n-ascultă, ia bîta...“, încheiase el ca şi-n alte seri.

   Se vede că străinii ascultaseră de afară, căci cel înalt zise:
   – Nu cu bîta frate, nu cunoşti dumneata sabia cuvîntului?
   Manai îşi trecu mîna prin barbă; ochii i se aprinseră deodată:
   –  N-ajută la nimic sabia asta, om bun...
   De fapt, îi venea să-l întrebe: „Ce-ţi pasă? De ce ai ascultat pe

la uşi?“ Dar îşi muşcă buzele şi privi mirat feţele străinilor.
   – Dar voi, întrebă el, încotro? Sînteţi tot de cei cu seceta?
   Apoi le făcu loc pe laiţă.
   – Nouă, ni-i sete... zise unul dintre străini. N-ai dumneata

ceva apă?
   Manai stătu o clipă pe gînduri:
   – Apa, om bun, îi de mare preţ acum. Vitele ni le adăpăm cu

mîl de pe fundul fîntînilor...
   Ieşi în tindă şi spuse fetei lui, care stătea după uşă:
   – Adă nişte must pentru oamenii iştea...
   Peste puţin, Samca intră cu un ulcior de lut, plin cu must de

pere; umplînd ulcica o întinse străinului celui mai tînăr:
   – Na-ţi, de sufletul mamii...
   – Dumnezeu s-o ierte... zise străinul şi bău mustul pînă la

ultimul strop.
   Samca turnă şi celorlalţi doi, apoi puse ulcica pe masă şi sta

în mijlocul casei cu capul în pămînt.
   – Du-te... îi făcu semn Manai.
   Întorcîndu-se  să  iasă,  ea  privi  pe  sub  gene  chipurile

străinilor,  apoi ieşi repede, în vîrful picioarelor.  Se opri în tindă şi
s-ascunse după uşă, s-asculte. Afară, luna lumina pînă la prag, intra
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în tindă pînă la picioarele ei.
   – Care vi-i rostul? întrebă după cîtăva vreme Manai.
   În casă se lăsase o linişte grea.
   –  Noi,  începu drumeţul  înalt,  sîntem de pe  lîngă munţi.

Umblăm prin sate să răspîndim cuvîntul Domnului. În curînd vor fi
şi alte semne. Vremea s-apropie...

   Samca  privind  prin  crăpătura  uşii,  vedea  toată  faţa
străinului, albă în lumina lumînărilor. O cuprinse parcă teama cînd
acesta  se ridică  de  pe laiţă,  scoase  din traistă  o  carte  groasă şi  se
apropie de lumînările puse în ulcioare în mijlocul mesei.

   – Să cercetăm Cuvîntul... începu el, deschizînd cartea drept
la  jumătate.  Ca  să  vedeţi  cît  îi  de  mare  mila  Tatălui,  ascultaţi
întîmplarea de la Sodoma...

   Răsfoi repede, apoi începu să citească pe la începutul cărţii.
   Spunea  acolo  despre  trei  feciori  veniţi  la  Abraham  sub

stejari.  Şi  se  negoţau:  „Dacă  in  cetate  vor  fi o  sută  de  drepţi,  o  vei
pierde?“ „Nu o voi pierde...“ răspundea feciorul cel mai luminos. „Dar
dacă vor fi cincizeci...“

   Samca asculta şi  se uita afară la  fereastra vecinului unde
sclipea  lumina  albă  a  lunii.  Şi  închipuirea  ei  ţesea  înfăţişarea
îngerului luminos, îi  vedea aripile  desfăcîndu-se, înălţîndu-se uşor
spre  streaşina  casei.  „Şi  în  cetate  era  un  singur  om drept.  Sodomiţii
auzind că la casa lui au venit nişte străini, năvăliră, tineri şi bătrîni, femei
şi copii şi strigară ca îngerii să iasă afară....“

   Fata tresări speriată,  pentru că i  se păru că aude glasuri
apropiindu-se de prag. Îngerul luminos dispăru de pe streaşină, o
dată cu luna ascunsă undeva după vreo creastă de şură.  În  inima
satului s-auzea larmă de cară, glasuri. Străinul citea lin, liniştit. După
ce isprăvi, închise cartea, spunînd:

   – Iată cum pedepseşte Dumnezeu! Care dintre noi e curat ca
Lot? Cui nu i-i inima neagră ca fundul ceaunului?

   – Apoi, aici ai drept... i-a răspuns un gospodar. Asta aşa-i.
Toţi sîntem ai naibii.

   Dar  ochii  tuturora  priveau ca  vrăjiţi  la  cartea  groasă,  cu
pereţi  negri,  pe  care  cititorul  o  puse  în  mijlocul  mesei.  Unii  îşi
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aminteau că mai văzuseră o astfel de carte, în altar la mănăstire.
  –  Dacă  nu  ţi-i  cu  supărare,  întrerupse  Manai  tăcerea,

spune-ne şi nouă ce-i cu cartea asta?
   – Asta-i Biblia, răspunse drumeţul. Asta-i temelia lumii...
   Unul dintre lisaureni,  un moşnegel cărunt ca argintul,  se

înroşi deodată la faţă, începînd să tremure:
   – Ia-n ascultă... răcni el; cum umbli dumneata cu Sfînta Carte

în traistă? Cine ţi-a dat voie? Şi apoi să nu ne amăgeşti, că nu sîntem
boi. Îi asta Sfînta Evanghelie, cum îs eu acum Sfîntul Vasile... Să te
creadă proştii...

   Da. Avea dreptate moşul. Sfînta Carte stă numai în altare,
bătută în  aur şi  argint  şi  numai popii au dreptul  s-o deschidă.  În
toată lumea sînt numai cîteva sfinte cărţi căzute din cer într-o piatră
neagră. Cum putea băietanul acesta plin de colb să aibă o astfel de
carte în mîini?

   Se-nfuriase tare moşneagul, dar străinii zîmbeau.
   – Om bun, moşule... începu cel înalt; aici scrie negru pe alb:

„cercetaţi scripturile...“ Iată, să vă arăt.
   Şi răsfoi cartea şi le arătă unde scrie negru pe alb, ca toată

suflarea să cerceteze scripturile. Toţi se holbau, clipeau des, urmărind
degetul tînărului pe sub şirurile mărunte, apoi se făcu linişte.

   – Aşa-i, aşa-i... spuseră cîteva glasuri.
   Dar moşneagul se întunecă la faţă şi ieşi. Din prag, spuse

măsurînd străinii din cap pînă-n picioare.
   – Aista nu-i lucru curat. Asta-i treaba Satanei. Îmi spune mie

inima că n-are să iasă lucru bun...
   El ştia că Biblia căzuse din cer în inima unei pietre negre şi

s-au rugat o sută de cuvioşi, pînă ce piatra aceea s-a desfăcut în două
şi Cartea Sfîntă a ieşit la iveală. „Ce mă chiorăsc ei pe mine?“ zise el,
împiedicîndu-se de prag.

   –  Cum  să  te  credem?  începu  Manai,  uitîndu-se  în  ochii
tînărului. Ne trebuie o faptă.

   –  Fapte?  răspunse  drumeţul;  ce  fapte  mai  vrei  decît
suferinţele  noastre  că  umblăm  flămînzi,  însetaţi,  numai  pentru
mîngîierea oamenilor? O să vă arătăm şi fapte...
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   Toţi  se luminară deodată: n-o fi avînd cu dînsul,  străinul
acesta,  ceva ascuns, o putere mare,  aducătoare de nouri? Pentrucă
auziseră  ei  că  umblă  astfel  de  oameni  prin  alte  părţi.  Acum i  se
adresară cu glasuri coborîte, parcă spre a nu-i auzi cineva de-afară.

   – Ai ceva?... îl întrebară, uitîndu-i-se în ochi; numai să nu ştie
nimeni.  Şi toţi aşteptau ca străinul să bage mîna sub brîu, să scoată
vreun lucru vrăjit.

   – Mi se pare că ai un fel de cuţit, zise Manai; dacă-l înfigi în
mijlocul  ogrăzii,  vin  nourii  şi  plouă  numaidecît.  Vezi  dumneata,
continuă el, fără să vadă faţa îndurerată a străinului, nouă ne trebuie
ploaie...

   – Săracii de voi... răspunse străinul; ne credeţi vrăjitori, în
legătură cu Necuratul. Noi n-avem nimic. Toată puterea noastră stă
în rugăciuni.

   Oamenii  simţiră  un  val  de  răcoare  lăsîndu-li-se  adînc  în
fundul inimii. Rugăciuni? Păi, nu-şi băteau ei gurile cu rugăciuni, de
atîtea nopţi?  Dacă-i vorba de rugăciuni, ştiu ei singuri ce să-i ceară
lui Dumnezeu.

   – De şapte săptămîni ne rugăm... spuse un gospodar, cu glas
plîngăreţ.

   –  Trebuie  şi  fapte...  adăugă  unul  dintre  străini.  Vorbele
zboară ca paserile.

   – Apoi dacă-i vorba de fapte, noi n-am omorît pe nimeni...
intră în vorbă Manai, supărat din oale-afară.

   Acum  se  arătă  în  încăpere  Samca  şi-i  tremurau  buzele
vorbind.

   – Da, da,... striga ea; nu omorîţi pe nimeni. Dar pe mine, tată,
mă baţi ca pe o tîlhăriţă. Mi-ai rupt spinarea şi mi-ai ologit picioarele.
Iaca să vadă şi oamenii iştea... continuă ea   punîndu-şi piciorul drept
pe laiţă, îşi trase catrinţa mai sus de genunchi.

   Pe  pulpa  piciorului  i  se  vedeau  fel  de  fel  de  vînătăi  şi
sgîrieturi.

   – Marş afară... răcni Manai, apucînd-o de păr. Să-ţi fie ruşine
să-ţi arăţi labele...

   Samca ieşi tăcută, albă ca varul, şi-i păru rău că a intrat în
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vorba lor. Ştia bine că îndată ce se vor duce străinii, Manai o va bate
cu bîta. Dar se simţea uşurată, liniştită. Gîndea: „De l-ar lăsa să mai
citească o leacă...“ şi se uita prin crăpătura uşii, la chipul flăcăului
străin.

   Era tîrziu,  cîntau cocoşii  de ziuă.  La Răsărit  s-aprindeau
zările.

   – Ar trebui să vă strîngeţi în fiecare seară, cît mai mulţi, zise
străinul,  într-un tîrziu.  Să  citiţi  din Biblie  şi  să  vă rugaţi  cu toată
inima. Eu vă dau fiecăruia cîte o carte din asta. Şi cerul are să fie
milos.

   Cîţiva dădură din mîini în semn că nu le trebuie,  dar de
vreme ce ceilalţi doi drumeţi începură a scoate din traistă cîte o carte
se răsgîndiră.

   – Să vă fie de folos... le ura tînărul cel înalt, împărţindu-le.
   Gospodarii, după ce le pipăiau scoarţele lucioase, le ţineau în

mînă şi nu ştiau ce să facă cu ele. Apoi, pe rînd, le băgară sub brîu.
„Cel  puţin ne-am ales cu cîte-o carte din treaba asta...“ îşi  spunea
fiecare în gînd.

   –  Acum,  le  zise drumeţul  cel  cu brîu  roşu,  va  trebui  să
juraţi...

    Dar nu sfîrşi ce avea de spus, pentru că gospodarii săriră ca
arşi:

   – Ce să jurăm? Noi nu jurăm nimic.
   – Liniştiţi-vă, zîmbi străinul: juraţi fiecare în gînd că de azi

înainte veţi fi mai buni ca pînă acum. Asta-i.
   –  Apoi  asta  om  jura-o,  cum  nu?...  spuse  Manai  şi  simţi

deodată că-l doboară somnul.
   Străinii se ridicară, îşi puseră traistele la gît şi se pregăteau

de plecare. Acum, oamenii simţiră ca un gol în inimă, văzîndu-i că
pleacă.

   – Rămîneţi sănătoşi... spuseră tustrei.
   – Dumnezeu să vă ajute... le urau gospodarii şi un gînd le

spunea că ar fi bine să-i oprească, să mai stea printre dînşii.
   Cei trei străini îngenuncheară pe prispă şi prinseră a se ruga

cu glas tare. În vecini au prins să latre cîinii. Gospodarii căzură în
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genunchi  pe  lîngă  pragul  de-afară.  Manai  cu  barba  despărţită  în
două, scofîlcit la faţă se uita la Samca, făcîndu-i semne nedesluşite cu
mîna, şi rămase în picioare cu ochii în pămînt.

   „Îndură-te, părinte ceresc...“ plîngea rugăciunea străinilor.
Lumina  se făcea  tot  mai  albă.  Apoi,  pe  nesimţite,  cerul  s-a

întunecat deodată, parcă s-ar fi întors noaptea. Un nour negru, lung,
aluneca pe faţa răsăritului şi s-apropia repede peste casele Lisaurei.
Pe acoperişuri pocneau stropi mari, din ce în ce mai repezi. Satul s-a
trezit deodată, ca la o veste de foc. Departe, în inima caselor, cineva
suna dintr-o goarnă.  „Plouă...  Plouă...“   s-auzea din toate părţile.
Vecinele  se  strigau  peste  garduri:  „Plouă.  Scoală.  Hei...  Plouă...
Plouă...“ strigau glasuri subţiri.   Bărbaţi şi femei şi copii, umplură
uliţele,  alergînd  în  neştire.  Plouă...  Plouă,  strigau  cuprinşi  de  o
bucurie neînchipuită. Grupuri mari se repezeau la fîntîni şi se uitau
miraţi  în  fundurile  negre.  „Mila  Ta,  Iisuse...“  se  rugau  străinii.
„Dă-ne-o... Dă-ne-o...“ răspundeau gospodarii îngenuncheaţi.

   Dar stropii se răriră către partea de asfinţit a satului.
   Nourul negru pieri în adîncul văzduhului, şi soarele se arătă,

departe, pe zare, ca un ban de aramă.
   Mulţimea  umplu  ograda  lui  Nicolai  Manai,  prin  poarta

deschisă larg. Larma încetă deodată, pentru că cei trei străini nu mai
sfîrşeau  cu  rugatul.  Acum se  tînguiau parcă  asupra  unui  mort  şi
fiecare parcă îşi vedea la picioarele străinilor ogoarele arse de secetă.
„Pentru grîul lor, Doamne, pentru orzul şi secara lor, Te rugăm: adă ploaia
cea bună...“

   Pe obrajii  drumeţilor  alunecau lacrimi mari.  Umerii  li  se
zguduiau în răstimpuri şi atunci glasul le devenea mai puternic.

   – Cine-s? Cine-s?... întrebau încet femeile din mulţime.
   –  Proorocul... răspunse un glas.
   – Care-i prooroc? întrebă o femeie.
   – Cel înalt din mijloc, i-a răspuns cineva.
   Iar cel înalt din mijloc îşi ştergea acum ochii cu mîneca şi se

ridică.    
   – Fraţilor... îi chemă încet pe ceilalţi doi, care tăceau aplecaţi

adînc spre pămînt. E timpul. Haidem...
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   – Cu bine... spuse el gospodarilor din tindă.
   Tustrei trecură printre oameni fără să-i privească.
   Ieşiră în drum şi apucară spre inima satului, la drumul cel

mare. Lumea se ţinu o vreme după dînşii. Samca mergea cu capul în
pămînt repede, vrînd parcă să-i ajungă. Străinul cu brîu roşu se opri,
poate din pricina paşilor şi a şopotelor. Tovarăşii lui mai făcură cîţiva
paşi şi se opriră şi ei.

   – Cînd a intrat Iisus în Ierusalim... începu drumeţul cu brîu
roşu,  dar  nu-şi  isprăvi  vorba,  pentru  că  văzu  pe  obrajii  Samcăi
alunecînd lacrimi mari.

   – Dacă vă duceţi voi... bîlbîi fata.
   – Fii liniştită, îi spuse străinul; toate drumurile au întoarcere.

Tu  să  fii  ca  proorociţele  care  au  scoborît  de  pe  cruce  trupul
Mîntuitorului.

   În mintea fetei se ivi icoana sfintelor ţinînd în braţe trupul
lui Iisus plin de răni.  „Nu te duce, bade...“ îi  venea să strige, dar
străinul îi zise:

   – Rămîi cu bine proorociţă...
   Cîteva femei rîseră  în basmale,  apoi o mulţime de pietre

prinseră a zbîrnîi în lungul drumului, pe urma celor trei străini.

III

   S-a răspîndit  vestea că ploaia rară din dimineaţa aceea a
căzut mai cu seamă peste gospodăria lui Nicolai Manai, că nourul
negru s-a oprit deodată cît era de lung peste grădina şi ograda lui.
Credinţa că cei trei drumeţi sînt în legătură cu duhurile rele pieri,
făcînd  loc  credinţei  că  ei  erau  trimişi  de  o  putere  de  sus.  Secta
secetoşilor  se  mărea  pe  fiecare  zi  cu  cîte  un  adept  nou,  că  abia
încăpeau în casa şi-n tinda lui Nicolai Manai. Dar mai erau şi alte
pricini care hotărau pe lisaureni să se adune noaptea să se roage:

   Prin  grajduri  şi  prin  hambare  se  înmulţiseră  şoarecii.
Şobolani vărgaţi apăreau ziua-n amiaza mare din fundul pămîntului
şi fugeau în lungul drumurilor. Şerpi vineţi, coropişniţe cu zeci de
picioare  ieşeau pe cărări  şi  nu se  mai fereau din calea  oamenilor.
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Căldura nesuferită din adîncul dîmburilor fugărea lighioanele spre
sate.  Cele  cîteva pîraie care  înconjurau Lisaura erau seci  de mult.
Fîntînile care mai aveau puţină apă pe funduri secară şi acestea, aşa
că prăpădul deveni din zi în zi mai neîndurător.

   Într-o dimineaţă, o  gospodină intrînd cu doniţa în  grajd,
văzu un şarpe negru, lung, gros ca mîna, încolăcit pe picioarele de
dinapoi ale vacii, şi capul lui mare ca de mîţă se legăna pe sub uger,
sugînd pe rînd ţîţele.  A fost o spaimă neînchipuită atunci.  Femeia
striga, alergînd printre case şi  s-au strîns gospodarii  cu topoare şi
pari,  să  ucidă  balaurul.  Dar  le-a  dat  mult  de  lucru  şarpele  acela,
pentru că aşa încolăcit cum era, pe picioarele vitei, îşi repezea capul
în  toate  părţile,  cu limba în  formă de furcă,  tot  căutînd să  muşte
mîinile  şi  parii  întinşi.  La urmă,  a  venit  un flăcău mai curajos  cu
coasa şi i-a secerat capul dintr-o smucitură. Şi se svîrcolea prin grajd
trupul  căzut  de  pe  picioarele  vacii,  iar  capul  cu  limba  scoasă  se
repezea în  lungul  pereţilor.  S-a  strîns  aproape tot  satul  în  ograda
femeii,  iar la urmă un moş de al  ei  hotărî că vita-i  blestemată, de
aceea trebuie ucisă.

   – Cum s-o ucid? se tînguia femeia; asta mi-i singura avuţie...
   Şi a răcnit ca arsă, cînd un gospodar a intrat cu toporul în

grajd. O dată cu seara, gospodina a luat vita de funie şi a dus-o tot
într-un bocet  pînă-n mijlocul  cîmpului,  unde o lăsat-o slobodă,  în
voia lui Dumnezeu. Dar peste noapte vita s-a întors acasă şi mugea la
poartă. Femeia a dus-o din nou în cîmp şi pentru că a treia zi s-a
întors din nou, a chemat un gospodar care i-a ucis-o trîntindu-i cu
toporul între coarne. Şi s-au mai arătat încă multe alte semne. Şapte
copii au fost îngropaţi de vii sub un mal pe cînd scormoneau mîlul în
albia unui pîrîu, să caute apă.

   Iar dinspre munţi treceau mereu pribegii, unii singurateci,
numai cu băţul în mînă, alţii călări pe cai mărunţi.

   La adunările sectei veneau uneori, noaptea, tîrziu, oameni
necunoscuţi  care  cum  treceau  pragul,  cădeau  în  genunchi,
bolboroseau  o  rugăciune  scurtă,  îşi  loveau  fruntea  de  trei  ori  de
pămînt, apoi se ridicau şi plecau.

   De citit, gospodarii citeau tot în cărţulia cea veche care scria
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că a fost găsită într-o pustie mare la gîtul unul hulub, iar un călugăr
ales a dezlegat-o de la gîtul hulubului, după ce acesta i s-a aşezat în
palma stingă.

   Veneau oamenii  şi  cu Bibliile,  dar  o  teamă le  cutremura
mîna, de cîte ori încercau să le deschidă.

IV

   Samca umbla  acum mai repede parcă,  robotind pe lîngă
casă,  încît  Manai nu mai găsea nici o pricină s-o bată. Seara, cînd
adunarea era  în  toi,  ea  intra  în  casă  şi  se  aşeza  în  colţul  dinspre
asfinţit,  unde  se  strângeau  cele  cîteva  lisaurence  şi  ascultau,  cu
mîinile  în  poală,  vorbele  bătrînilor.  Cartea  căpătată  de  la  cei  trei
străini o păstra într-o lădiţă mică de lemn la un loc cu şiragurile de
urmuz  şi  panglicele  cu  care-şi  împodobea  părul,  dumineca.
Deschidea uneori lădiţa aceea şi după ce lua cartea în mînă, o privea
o vreme, după aceea o frunzărea la întîmplare. Şi cu cît reuşea să lege
cuvintele, i se părea că glasul străinului cu brîu roşu îi vorbea dintr-o
lume neînchipuit de departe, şi-i spunea fel şi fel de întîmplări, cu
îngeri şi cu secerişuri. În răstimpuri, tresărea speriată şi se mira de
marea linişte din juru-i;  se  mira,  mai cu seamă, cînd auzea glasul
tatălui ei suduind vaca în şură. Şi mai încerca Samca şi după aceea să
mai audă glasul străinului, dar nu izbutea. Şi păstra cartea sfîntă în
lădiţa cu urmuz, ca pe-un odor de mare preţ.

   Într-o seară, Nicolai Manai aduse vorba despre Biblie.
   – Ar trebui să citim şi-n cartea asta, spuse el, privind pe furiş

chipurile gospodarilor. Străinul cum citea?
   Cineva răspunse:
   „Ar trebui să încercăm“.
   Samca se ridică dintre gospodine:
   – Hai, să citesc eu, tată...
   Se făcu linişte şi toţi ochii aceia stufoşi se îndreptară spre

dînsa.
   – Tu să-ţi vezi de mătură... îi răspunse Manai; pentru asta,

sînt minţi mai luminate.
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   Şi deschise Biblia.
   Fata simţi ca o părere de rău după un lucru drag care i se ia.
   – Lasă-mă pe mine tată, că eu am mai încercat... Eu m-am

învăţat să leg vorbele, adăugă ea, scoţînd-o din lădiţa cu zestre.
   Dar Manai îşi  ieşi din răbdări şi  cu mare greu şi-a oprit

suduitura de pe vîrful limbii.
   –  Ţi-am spus să-ţi  ţii  cloanţa...  scrîşni  el,  apoi  îşi  potrivi

mîinile  pe masă şi-şi  plecă fruntea peste cartea cu şiruri  mărunte.
Nimerise la pagina unde spune despre învierea Domnului. Gîngăvi
cîteva rînduri,  apoi  îşi  ridică privirea  să se  uite  la  feţele  celorlalţi
gospodari. Aceştia, ascultau neclintiţi.

   – Citeşte, frate Nicolai, îl îndemnară cîţiva.
   Glasul  lui  începu  din  nou  a  gîngăvi,  rar,  tînguitor  şi

răsuflările oamenilor abia s-auzeau în încăperea strimtă. Cîteva femei
izbucniră în plîns. Cineva strigă să se facă tăcere şi plînsetele abia se
auzeau.  Manai  se  aşeză  în  genunchi  lîngă  masă  şi  citea  înainte.
Bărbaţii şi femeile îngenuncheară pe nesimţite, iar plînsetele tăcute se
înmulţeau în toate colţurile încăperei. Deodată cineva bătu în geam:
„Hei... Ieşiţi afară, oameni buni...“ „Arde...“ strigă un glas. Femeile
ţipau,  bărbaţii  se  împingeau  de  umeri  unii  pe  alţii,  să  iasă  mai
repede. Toată adunarea ieşi în ogradă...  „Unde arde?“ se întrebau,
uitîndu-se  peste  acoperişuri.  „Colo...“  spuse  un  glas,  arătînd  spre
Asfinţit.

   Pe cer, departe, se înălţau valuri sîngerii care creşteau şi se
retrăgeau în răstimpuri. „Doamne... Doamne...“ se tînguiau femeile.

   – Nu-i în sat la noi, spuse Manai, aducînd scara să se urce pe
acoperişul casei.

   Ceilalţi  se  suiră  pe  garduri,  prin  pomi.  „E  departe...“
spuneau înfioraţi.

   – Poate arde tîrgul... răspunse Manai de pe creasta casei.
   – E mai departe, mult mai departe... plîngea o femeie din

vîrful nucului.
   Valurile roşii creşteau, se înălţau. Apoi se iviră deodată în

zări o mulţime de limbi de foc, mici ca nişte săbii de aur cu vîrful la
cer. După cîteva clipe flăcările pieriră, iar valurile sîngerii urcau tot
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mai sus, apropiindu-se de cerul Lisaurei.
   – Prăpăd... strigă un moşneag.
   Priviră  oamenii  pînă tîrziu după miezul nopţii  înălţimile

aprinse, apoi cîte unul, parcă pe furiş, intrară înapoi în casă.
   – Acolo unde arde, o fi o mare tînguire, oameni buni, spuse

Manai, aşezîndu-se la masă; lipseşte apa.
   Şi stătură încă o vreme cu mîinile cruciş, apoi ieşiră pe rînd.

În ogradă se mai uitară o clipă, să vadă cerul. Dar valurile roşii se
stinseseră  de  mult.  Stelele  ardeau  neclintite  în  tot  adîncul
văzduhului.

   A treia zi  începură să  treacă prin Lisaura năpăstuiţii  din
satele arse şi cereau pomană pe la porţi, cîntînd cu glasuri sparte un
fel  de  bocete:   „Ne-au ars  casele,  gospodari;  daţi-ne  un  pumn de
făină... Am fost oameni avuţi, ajutaţi-ne...“

   Unii dintre ei blestemau la pîrleazuri dacă nu ieşea nimeni
să-i miluiască. „Să dee Dumnezeu să vă ardă casele ca şi nouă ca să
ştiţi şi voi ce-i sărăcia...“

   Samca  ieşea  la  portiţă  cînd  auzea  tînguirile  şi  împărţea
cerşetorilor cîte-o ulcică de must de pere.

   – De sufletul morţilor... spunea ea.
   – Dumnezeu primească... răspundeau nefericiţii.
   A patra zi seara, lisaurenii s-au adunat ca de obicei la casa lui

Nicolai Manai şi-şi spuneau, parcă lăudîndu-se:
   – Am citit şi eu în Biblie...
   – Dar parcă eu nu?
   Aşa că-n clipa cînd Manai deschise cartea cu scoarţe negre

nu mai simţi nici unul nici un fel de cutremurare.
   – Arată într-un loc,  se lăuda unul,  despre întoarcerea lui

Cristos după ce a înviat. Şi mai arată cum apostolii au vorbit în limbi
străine...

   – Ştim... ştim, se lăudau cu toţii, răsfoind cărţile.
   Manai începu a citi cu glas tare tocmai la fila unde spunea

despre coborîrea Sfîntului Duh: „...şi din cer, fără veste a venit un vuiet
ca de vijelie  care trece şi  a umplut toată casa unde şedeau ei.  Şi  li  s-au
arătat, împărţite, nişte limbi de foc şi deasupra fiecăruia dintre ei s-a oprit
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cîte una. Şi s-au umplut toţi de duhul sfint şi au început a vorbi în alte
limbi.“

   Glasul gîngav al lui Nicolai  Manai s-a întrerupt deodată;
înghiţi de mai multe ori în sec şi bîlbîi frînturi de cuvinte. Ochii i se
holbară,  iar  mîinile  lui,  parcă  crispate  de  o  durere  grozavă
se-ntindeau în lungul mesei, apoi rămaseră alăturate, fără viaţă.

   – Bade Nicolai... strigă cineva.
   Dar Manai, cînd vru să deschidă gura, ca scuturat de friguri

începu a clănţăni mai tare. Ridică o mînă şi tot arăta în sus, spre ceva
nedesluşit.  Oamenii  îi  urmăreau  mîna  ridicată,  dar  nu  apucară  a
pleca ochii, că tuturor le trecu un frig în lungul spatelui şi începură a
clănţăni. Bîlbîiau cu spume la gură, răcneau, împingîndu-se unii pe
alţii.  Lumînările  s-au  stins  toate  deodată;  cîţiva  care  stăteau  în
picioare lîngă uşă, fugiră afară, văitîndu-se. Femeile şi copiii ţipau ca
arşi de vii. Asta a durat mai bine de un pătrar de oră, după aceea se
făcu linişte deplină şi se auzeau numai răsuflările grăbite.

   – Samca... strigă Manai; unde eşti?
   Iar cînd fata aprinse primul chibrit, în încăpere nu mai era

nici  un  gospodar,  ieşiseră  care  mai  de  care  mai  cu  grabă.  Manai
răsufla  repede  şi  tot  încerca  să-şi  îndrepte  părul  sborşit,  căzut  pe
ochi.

   – Samca, gemu el, şi încercă să facă un pas, dar se sprijini
repede de masă.

   Fata scoase un ţipăt scurt, şi vru să fugă afară.
   – Samca... gemu iar Manai.
   Ea se opri în prag.
   – Samca, tu ai simţit ceva? întrebă el, cu glas coborît.
   – Da, tată: un frig prin spate şi mi-au clănţănit dinţii.
   – Acesta nu-i semn de la Dumnezeu, bolborosi Manai cu

capul în pămînt.
   – Nu-i de la Dumnezeu, răspunse fata înfiorată.
   – Dacă ar fi drumeţul acela cu brîu roşu pe-aici, ne-ar lămuri

el, încheie Manai şi se aşeză, doborît, pe laiţă.
   – Ar fi bine, zise Samca... şi chipul alb al străinului i se ivi

dinainte.
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   Ea stătea cu ochii închişi,  cu mîinile  împreunate. Parcă îl
auzea spunînd: „Nu-i semn de la Dumnezeu...“.  „Dar de la cine-i,
bade?“ întrebă ea în gînd. Drept răspuns, chipul străinului dispăru şi
în locul lui se ivi un moşneguţ cu picioare de cal...

   Samca scoase un ţipăt, iar Manai sări speriat.
   Miezul nopţii trecuse de mult. Era aproape de ziuă şi Manai

nu mai sfîrşea vorba cu fata lui:
   – Să nu uiţi să-i spui tot cum s-a întîmplat. Cum ne-am strîns

ca de obicei la adunare,  cum am citit  în Biblie  şi  cum am prins a
clănţăni. Auzi? Să-l întrebi aşa: „Bade, cum vine asta? ce semn poate
să fie?“  Că, dacă ştie, are să-ţi răspundă, că-i om priceput.

   – Da, tată, zise Samca, aşa am să-l întreb.
   Vorbeau pe prispă, cu frunţile atît de apropiate încît  li se

amestecau răsuflările. În gîndurile fetei începură a cînta nelămurite
viori. Are să caute urma străinului, prin toate satele şi tîrguşoarele,
pînă îl va găsi. Şi-i va spune toată întîmplarea.

   – Dar vezi, Samca, oricine te-ar întreba unde te duci, să nu-i
spui, chiar de te-ar pune în pielea goală pe jăratec.

   – N-ai grijă... îl liniştea fata.
   Răsărea soarele într-o mare de nori sîngerii, pe cînd ea ieşea

din  Lisaura,  îmbrăcată  în  catrinţă  cu  beteală.  „Ia  cuţitul  ista  sub
brîu...“ i-a spus Manai, pe cînd o petrecea spre poartă; că poate se
leagă cineva de tine“.

   – Îs tare cît un flăcău, îi răspunse ea, cu gîndurile fugite mult
înainte, spre sate necunoscute.

   – Nici cuţitul nu strică, zise Manai, băgîndu-i custura sub
brîu.

   Privind-o din portiţă,  Nicolai  Manai,  abia  atunci  îşi  dete
sama  că  Samca  lui  e  o  fată  voinică,  frumoasă.  Şi  un  val  cald  îi
cuprinse tîmplele: „De s-ar lega cineva de dînsa, aş face moarte de
om...“

V

   N-avea curajul să mai iasă în uliţă şi îşi  petrecea vremea
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cioplind  butuci  după  casă.  „Ştie  tot  satul“...  îşi  spunea  el  şi-l
cuprindea frica şi ruşinea.

   Ceilalţi gospodari care clănţăniseră ca şi dînsul, se făcuseră
nevăzuţi, unii plecînd cu coasele spre Miază-zi, alţii luînd calea spre
Mînăstirea Sfîntului să întrebe acolo pe călugării pricepuţi ce poate
să însemne întîmplarea aceea. Calicimea părăsi cea dintîi bordeiele,
ducîndu-se care încotro să-şi caute un rost. Apoi, unul cîte unul, au
luat-o la drum şi gospodarii mai cuprinşi. Şi au rămas în Lisaura, pe
lîngă  vreo  douăzeci  de  bărbaţi,  numai  femeile,  copiii  şi  moşnegii
neputincioşi. Plecările acelea se-ntîmplau pe la cîntatul cocoşilor de
ziuă  şi  totul  se  petrecea  fără  cuvinte.  Oamenii  săltau  traistele  pe
umeri,  îşi  făceau  semnul  crucii  în  prag,  stupeau  drept  înainte  şi
porneau  mohorîţi.  Răsăritul  soarelui  îi  întîmpina  departe,  după
cîteva ceasuri de mers.

   Nicolai  Manai  s-ar  fi  dus,  dar  trebuia  să-i  vie  fata  cu
răspunsul. Zile de-a rîndul nu lua nimic în gură. „Dacă semnu-i de la
Dumnezeu,  îşi  spunea  el  cioplind,  postesc  pentru  mila  ce  mi-a
arătat-o; iar dacă-i de la Satana, postesc pentru mîntuirea mea“...

   Dar zilele treceau şi fata nu se mai întorcea. Uneori i se părea
că vede la poartă o femeie cu broboadă roşie; lăsa toporul din mînă şi
cu inima bătîndu-i la gît, striga:

   – Hei, Samca...
   Dar nu era nimeni,  nici urmă de femeie. „Mi-or fi ucis-o

golanii  la drum...“  se gîndea el  noaptea,  stînd cu ochii deschişi  în
întuneric; îs pline drumurile de hoţi şi ucigaşi...“.

   Manai se răsucea pe prispă şi adormea numai aproape de
ziuă,  ca  un  pătrar  de  ceas.  După  aceea  sărea  repede,  parcă  ar  fi
întîrziat de la cine ştie ce treabă.

   Într-o  noapte,  adormind adînc,  avu un vis  ciudat.  Parcă
nevasta lui, Frivona, pe care o bătuse grozav pe cînd trăia, a intrat în
casă, îmbrăcată în alb şi i s-a aşezat la picioare pe marginea patului.
„Nicolai, îi spuse ea cu glas lin, în care parcă sunau clopoţei; ai fost
un păcătos toată viaţa şi am venit să-ţi arăt ce trebuie să faci, ca să te
izbăveşti...“  Manai o  ruga:  „Spune-mi  repede,  Frivona...“  „Ascultă
bine...  continuă  moarta;  eu  am  murit  şi  ai  scăpat  de  mine.  Dar
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spune-mi Nicolai, ce rău ţi-a făcut ţie fata noastră, că ai trimis-o pe
drumuri să se prăpădească? Tot rău ai rămas, Nicolai. Păcatele tale
sînt  grele  în  cumpănă“.  „Ce  să  fac?“  se  tînguia  el.  „Ia  hîrleţul,
răspunse Frivona, şi sapă o fîntînă. Ştii unde? Sub şură, în pivniţă“...

   Moarta plecă repede şi dimineaţa Manai găsi uşa deschisă
larg. Dar nu apucă să mai intre în pivniţă în dimineaţa aceea, pentru
că  îl  atrase  larma  neînchipuită  care  umplu  satul  pe  la  răsăritul
soarelui. Ieşi în drum cu hîrleţul în mînă, cu pălăria pe ochi.

   – Trece un sat întreg... îi spuse o gospodină, alergînd.
   Manai, nehotărît, merse cîţiva paşi pe urma femeii, apoi se

opri  şi  se  uită  la  încrucişarea  drumurilor,  unde  se  vedea  un  şir
nesfîrşit de care cu coviltire. Porni repede cu hîrleţul pe umăr.

   Soarele se înălţa roşu şi uneori abia se desluşea din perdeaua
groasă de colb ridicată pînă la cer, de sub picioarele vitelor vinete.

   Viţei  cu  coarnele  abia  răsărite,  mînji  slabi,  cîini  urîţi,
dupuroşi,  se  amestecau  într-o  hărmălaie  de  mugete,  nechezături
ascuţite şi lătrături. Copii şchiopi din pricina pietrelor ascuţite de pe
drumuri, îmbrăcaţi în cămăşuici de cîlţi,  cu capul gol, azvîrleau cu
pietre în cîinii care mergeau printre roţile carelor, în viţeii rămaşi în
urmă să mugească la porţi.  Oamenii  bătrîni  mergeau tăcuţi,  parcă
îndîrjiţi, alături de boi. Femeile şedeau sub coviltirile prăfuite şi se
uitau drept înaintea lor.

   –  N-aveţi  ceva  apă?  — întrebau cîte  unii.  Dar  lisaurenii
strînşi la răscruce, rămîneau muţi.

   –  De  unde  să  aibă?  —  răspundea  cîte  un  moşneag,
îndemnînd boii.

   Tocmai dinainte, de la primul car, porni deodată un strigăt
de  oprire,  trecând  din  om  în  om.  „Ho“...  strigau cei  care  mînau,
poprind boii, dar aceştia intrau cu coarnele în ţolurile carelor din faţă
care se opreau dintr-o dată.

   – Ce-i? Ce-i? se întrebau drumeţii unii pe alţii.
   Dar nu răspundea nici unul, ci se mulţumeau să arate cu

codiriştea spre deal, unde se vedeau carele oprite în drum. Lisaurenii
văzură,  peste  grădini,  cum  carul  din  capul  convoiului  fără  sfîrşit
părăseşte drumul din vîrful dealului, apucînd pe imaş; apoi, în urma
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lui apucară tot cîte unul carele următoare şi convoiul întreg se puse
în mers. De bună seamă că pribegii aveau să poposească pe toloaca
Lisaurei.

   – Au cu dînşii o fată moartă... zise o femeie.
   –  Că  asta  le  mai  lipseşte...  răspunse  alta,  crezînd  că-i  o

glumă.
   Pe toloaca satului carele făcură un ocol larg, apoi cele din

capul convoiului se opriră în cerc.  Şi tot  aşa,  ocolind primul cerc,
carele veneau din urmă, încheiară cercul al doilea, apoi al treilea şi al
patrulea şi tot veneau mereu alte care, să formeze alte cercuri.

   Soarele urcase aproape de amiază şi  convoiul  nu se  mai
sfîrşea.

   – Parcă nu-ţi vine-a crede... spuse un lisaurean.
   – Prăpăd... spune Manai, sprijinit în hîrleţ.
   – Da’ de unde sînteţi, oameni buni?
   Întrebarea asta a pus-o un moşneag care stătuse tot timpul

cu pălăria în  mînă şi  făcea  din vreme în  vreme,  semnul  crucii.  O
femeie dintr-un car se uită la dînsul cruciş, şi începu să blesteme:

   – Mai rîdeţi de noi? Mînca-v-ar scîndurile patului, oameni
afurisiţi, cîini... S-ajungeţi şi voi pe drumuri...

   Apoi se adresă lisiaurencelor:
   –  Ce  vă  holbaţi  aşa,  haitelor?  Nu  mai  puteţi  de  bine?

S-ajungeţi şi voi aşa, să vă fătaţi plozii în coşul carului pe drumuri...
Şi ridică în mîini un ghemotoc de cîrpe din care se desluşea două
picioruşe albe, iar mai sus, un cap gălbui de copil.

   – S-ajungeţi şi voi aşa, să daţi copiilor să vă sugă trîntite pe
sub garduri...

   Omul care mîna boii, se opri şi o ameninţă cu codiriştea:
   – Ţine-ţi gura, Irină...
   – Ce să-mi ţin gura? Nu le vezi cum se zgîiesc?
  Carul se opri şi din urmă veneau strigăte: „Ho... ho... Mînă,

măi, ce-i acolo?“.
   Irina se încleştase la sfadă cu omul ei.
   – Am să răcnesc, am să răcnesc...  striga ea şi tot îşi scotea

sînul mare, umflat potrivindu-1 la gura pruncului, aruncat undeva
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între bulendrele din car.
   – Asta a fătat pe drum... zise o lisaureancă, mînioasă.
   – Ţine-ţi lioapa... scrîşni moşneagul cel cu pălăria în mînă;

vai de capul lor...
   Acum s-a apropiat capătul convoiului şi în căruţa cea de pe

urmă un băiat cam de vreo cincisprezece ani, chior de un ochi, cînta
un fel de doină, iar la spatele lui, o fetiţă mult mai mică întindea în
soare o armonică, scoţînd un fel de ţipete fîrnăite din foiul plesnit.
Cel care mîna caii mici, pintenogi, de bună seamă tatăl lor, din cînd
în cînd întorcea capul pletos spre ei şi parcă îi îndemna să cînte mai
tare şi mai jalnic.

   „Dă-mi o mînă de făină“... plîngea glasul băiatului.
   „Şi-o  căldare s-adăp calul“...  — răspundea fetiţa,  înfoind

armonica  din  toate  puterile,  parcă  ar  fi  vrut  s-o  turtească,  între
mîinile ei slabe, galbene.

   „Noi plîngem din prag în  prag“...  cînta  glasul  subţire al
băiatului  chior;  la  spatele  lui,  copila  întindea  armonica  şi  repeta
printre sunetele sparte:

   „Noi  plîngem din  prag în  prag,  mamă n-avem şi  tata  a
murit“...

   Din carul dinainte, trei copii cu părul sborşit scoteau limba şi
stupeau  spre  căruţa  cerşetorilor.  „Chiorul...  Chiorul...  strigau  ei;
gheboasa... gheboasa...“

   Cîteva  lisaurence  izbucniră  în  plîns,  încît  gospodarii  se
uitară unul la altul pe furiş şi îşi pipăiră în neştire pălăriile clăpăuge.
„Gheboasa...“ strigau cei trei copii în gura mare, agitîndu-şi pumnii
mici spre căruţa cerşetorilor. „Sărăcuţii de ei...  spuse o lisaureancă;
vai săracii...“

   Larma trezise toţi cîinii satului. „Doamne fereşte...“ spuneau
bărbaţii uitîndu-se acum spre toloaca de deasupra dealului, unde se
oprise întreg convoiul.

   Acolo,  pe  deal,  răsărise  ca  din  pămînt  un  sat  ciudat,  cu
acoperişurile de ţoluri strînse unul lîngă altul. Vitele umblau slobode
prin uliţele lăsate printre care, copiii ţipau, cîinii lătrau şi se sfîşiau. Şi
parcă văzduhul suna de-atîta larmă. Vitele coborau imaşul şi intrînd
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în Lisaura, întindeau boturile peste porţi şi mugeau. Se îngrămădeau
în cîrduri pe la fîntîni şi se împungeau în coaste, săreau una pe alta,
să-şi facă loc la ghizdurile  de bîrne. Veneau în fugă oamenii aceia
străini şi le fugăreau cu ghioagele, dar vitele se întorceau din nou la
fîntînile secate.

   Aveau dreptate lisaurenii: printre oamenii satului pribeag se
afla un moşneguţ îmbrăcat într-un fel de rantie vînătă şi pe cap purta
o tichie turtită. Acum, moşneguţul acela sta în picioare dinapoia unui
car împodobit cu ştergare albe. Iar între ştergare, zăcea fata moartă
peste  noapte.  Femeile  îi  pieptănaseră  părul,  împodobindu-i-1  cu
panglici roşii şi negre. Dar oricît de strîns i-au legat ele ştergarul sub
bărbie,  gura moartei sta deschisă larg. Cineva îi  pusese pe mîinile
împreunate o iconiţă a Maicii Domnului şi cîţiva bani mărunţi. Între
ştergarele  cu  care  era  împodobită,  i  se  vedeau,  la  marginea  de
dinainte a carului, picioarele mari, lătăreţe. Femeile boceau cu glasuri
scăzute, numai din cînd în cînd o bătrînă îşi înălţa glasul şi bocea mai
tare:

„Scoală, Mădălină, scoală...
să-ţi dau pînză cu beteală,
ca s-o duci să-mpodobeşti
pragurile-mpărăteşti...“

   
   – Taci, taci, îi spuneau celelalte femei, arătînd cu capul spre

moşneagul de dinapoia carului, care sta cu ochii închişi, cu mîinile
strînse una într-alta.

   Se apropiară, în grupuri, bărbaţii, cu capul gol.
   –  Părinte,  zise  unul,  tuşind,  ca  să  trezească  preotul  din

visare: ce facem? Păcat de atîta vreme pierdută. N-ar fi fost mai bine
să fi mers înainte? Să sfîrşim odată cu treaba asta... (Şi arătă cu mîna
spre moartă).

   Obrazul pămîntiu al preotului se-nroşi deodată:
   – Nu ţi-i greu, om bun, să vorbeşti aşa? Eu v-am urmat în

bejania asta şi n-am crîcnit; ai puţin obraz, om bun...
   – Aşa-i, aşa-i... spuseră cîteva glasuri la spatele omului care

vorbise.
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   – Păi, de morţi ne arde nouă acuma? — reluă acesta. Să fi
poposit măcar undeva unde sînt fîntîni sau la vreo apă...

   – Cauţi nod în papură, bade... răspunse preotul.
   Peste grămada de oameni, se ivi o cruce mare, groasă, iar cel

care o ducea pe umăr era un moşneag cu barba vînătă, despărţită în
două. Venea cu capul gol şi-i curgea năduşeala pe toată faţa. Se opri
lîngă preot şi rezimă crucea de car:

   – Bună vremea, spuse el ştergîndu-şi năduşeala cu mîneca;
după cît am priceput eu, dumneata eşti preotul satului istuia pornit
pe drumuri..

   Preotul se uita mirat cînd la faţa omului, cînd la cruce.
   – Am crezut că vi-i  de trebuinţă, zise moşneagul, arătînd

crucea...  Mi-o cioplisem pentru mine; dar mai am vreme să-mi fac
alta.

   – Faptă mare ai făcut, om bun, zise preotul, luîndu-şi tichia
de pe cap; la Dumnezeu nu se uită faptele bune. Iar eu am să scriu
fapta asta aici la mine...

   Şi arătă în partea inimii.
   –  Dumnezeu  primească...  adăugă  moşneagul,  potrivind

crucea  dinapoia  carului,  la  capul  moartei.  Mie  îmi  spune  Nicolai
Manai, sau, mai pe scurt, Manai din Lisaura.

   Oamenii străini se apropiară mai tare de car.  Vorbeau pe
şoptite, căci Nicolai Manai îngenunchease lîngă roată şi bolborosea o
rugăciune. După cîtăva vreme, spuse ridicîndu-se:

   – Vezi, eu sînt cu un picior în groapă... Şi arătă cu mîna în
urmă unde i-a rămas viaţa de pînă acum.

   Preotul îi făcu semn:
   – O vorbă, om bun...
   Se retraseră amîndoi la o parte. De bună seamă că preotul a

întrebat  multe  lucruri  despre  tot  felul  de  necazuri  care  bîntuiau
lumea.  Iar  după aceea Manai îi  povesti  întîmplarea cu clănţănirea
dinţilor şi-i ceru un sfat:

   – E de la Dumnezeu, părinte, lucrul acesta, sau de la cine-i?
   Preotul îl asculta mirat:
   – Frate, îi răspunse într-un tîrziu; am o pildă cu nişte prunci
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care se jucau odată cu focul...
   –  Aşa-i,  zise  Manai,  şi  simţea  că  se  clatină  din  toate

încheieturile. Copiii şi focul. Da, da...
   – Iar  despre băietanul acela care  ţi-a dat Biblia,  continuă

preotul, nu pot spune nici într-un fel. Poate-i un om de treabă. Dar ai
făcut rău că ţi-ai trimis fata pe drumuri.

   – Ce să fac acum? Ce să fac?...
   –  Aşteaptă  semne,  îi  răspunse  preotul,  şi-şi  întrerupseră

vorba, pentru că se apropiau oamenii.
   – O îngropăm azi? întrebă unul.
   – Ar fi bine, spuse altul, pentru că stă cu gura căscată şi dau

muştele.
   – Mîine dimineaţă în zori, hotărî preotul.
   Soarele coborîse dincolo de zare. Spre asfinţit tot cerul era

brăzdat de nouri roşii. Oamenii priveau văzduhul şi unul zise:
   – Se arată din nou că mîine are să bată vînt...

VI

   Peste noapte s-au strîns în jurul carului toate femeile şi copiii
Lisaurei. Ardeau o mulţime de lumînări lipite pe crucea groasă de
stejar  şi  pe  marginea  carului.  Era  tăcere  adîncă  în  jurul  moartei,
numai printre care mugeau vitele şi ţipau copiii.  Într-un tîrziu, un
bărbat din aceia străini se aşeză pe proţap şi începu a spune un basm
despre o fată care s-a întors  acasă  din  Raiu.  Ceva mai departe  în
întuneric, cineva se sfădea: „Stăm aici, cînd am fi putut fi acum cine
ştie unde... Cum să pornim mîine cu soarele în creştet?“ Gospodarul
care  povestea  se  întrerupse  şi  trase  cu urechea,  clătină  din  cap şi
continuă basmul : „Şi apoi a ajuns la o apă mare cît vezi cu ochii. Şi
cum să treacă ea apa ceea?...” Dar se întrerupse iar, căci femeile se
apropiară în vîrful picioarelor de car. Un copil a ţipat, crezînd că s-a
aprins fînul de sub moartă.

   – Tăceţi, spuse o femeie.
   Un fluture mare, negru, fîlfîi printre lumînări şi deodată se

aşeză pe faţa moartei.
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   – I s-a întors sufletul... spuse un glas speriat.
   Dar fluturele zbură îndată şi se pierdu în întuneric. Bocetele

începură tînguitoare, iar povestitorul, văzînd că nu mai are cui spune
povestea, se sculă de pe proţap şi se depărtă fără să-l ia nimeni în
seamă.

   Undeva în inima taberii se auziră deodată ţipete, apoi un
glas de bărbat răcnind.

   – Ce-i? Ce-i?... se întrebau cei adunaţi la priveghi. O femeie
venea în fugă, cu basmaua în mînă, strigînd din toate puterile:

   – Vai, vai... Se omoară...
   Bărbaţi, femei şi copii, părăsiră priveghiul şi moarta rămase

singură între lumînări.
   Se-ntîmplase,  pe  semne,  un  lucru  grozav,  căci  tot  satul

călător  striga,  alerga.  Apoi  se  văzură  printre  focurile  mari,  patru
bărbaţi cu cuţite în mînă, conducînd spre carul preotului un băietan
sborşit, cu faţa plină de sînge, cu mîinile legate la spate.

   – Am să-ţi arăt eu ţie...  suduia un gospodar sprinten, tot
repezindu-se cu un cuţit lung spre spatele băietanului, dar cei patru
gospodari îl repezeau la o parte.

   – L-am prins în car la muierea mea... striga în răstimpuri
gospodarul cel sprinten. Lăsaţi-mă să-l judec eu...

   – Ar trebui ucis, mucosul, spuse tare un bărbat din mulţime.
   – Chiar acum, răspunse omul sprinten, repezindu-se printre

cei patru cu cuţitele în mîini. Ce are popa cu treaba asta?
   Dar fu repezit înapoi numaidecît.
   – Ah, maica voastră, golani... suduia el, sculîndu-se.
   Îndată se ivi şi popa.
   – Ce-i boscorodenia asta? întrebă el.
   – Fratele nostru, începu unul din cei patru gospodari, a fost

prins la muierea lui Ion Trişcaru.
   Băietanul sta în faţa focului, cu capul în pămînt. Sîngele îi

curgea acum mai bogat, roşindu-i cămaşa pînă la brîu.
   – Şi cine i-a spart capul? întrebă preotul, făcînd un pas spre

băietan.
   – Eu, sări Ion Trişcaru, uitîndu-se chiorîş la preot; i-am tras
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numai o muchie de topor în moalele capului, dar ar fi trebuit  să-i
retez gîtul...

   – Să fie adusă gospodina... porunci preotul.
   – He... He... rîseră cîteva glasuri. S-o tot prinzi, dacă mai poţi,

părinte... Fugea ca o vacă împunsă de streche.
   – Nici cu trinul n-o ajungi... făcură alţii.
   – Apoi rău ai făcut, flăcăule, spuse preotul tuşind. Asta îţi

lipsea?
   Băietanul vru să bîiguie ceva, şi smucea din mîinile legate la

spate. Cei patru fraţi ai lui se repeziră la dînsul şi unul îi trînti cîţiva
pumni între coaste.

   – Ne-ai făcut de rîs...
   Gospodarul cel sprinten striga, agitînd cuţitul la spatele lor.
   – Lăsaţi-mă să-l judec eu...
   – Ia mai taci bade... rosti preotul.
   – Ce să tac? se mînie Ion Trişcaru; ce te amesteci? Ce, l-am

prins la femeia dumitale?
   Oamenii  îl  înşfăcară  care  de  care,  de  mîneci,  de  gulerul

cămăşii, trăgîndu-l în grămadă.
   – Aista-i popă, mă boule... Să-ţi ţii fleoanca înaintea lui.
   – Las’ că şi muierea ta era poamă bună... îi spuneau alţii.
   Ion Trişcaru se zbătea, sărea în sus, se izbea cu umărul de cei

care îl ţineau.
   – Să-mi daţi drumul... răcnea el; lumînarea şi Precista...
   Dar gospodarii îl tîrîră deoparte şi-l legară cu funii de roata

unui car.
   La lumina focului, preotul porunci către cei patru fraţi:
   – Dezlegaţi-i mîinile băiatului...
   Aceştia şovăiră puţin, apoi îl dezlegară. Băietanul îşi duse

repede mîinile la cap şi-şi şterse obrazul de sînge.
   –  Face-ţi-i  drum...  porunci  preotul către  gospodarii  de  la

spatele lui.
   – Du-te... spuse el către băietan.
   Acesta se clătină de cîteva ori şi porni ocolind focul. Bărbaţii,

femeile şi copiii se uitau la dînsul tăcuţi, ferindu-se, cînd trecea prin
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dreptul lor, să-i deschidă cale.
   – Du-te unde te-or duce ochii... îi strigară cei patru fraţi.
   – Să nu-ţi mai aud numele... strigă unul dintre ei, ţinînd în

mînă funia cu care fusese legat băietanul.
   Iar acesta plecă în noapte. Preotul, uitîndu-se la jar, gîndea:

„oare n-am făcut rău?“... Dar îşi dete seama că băietanul se va oploşi
în vreo casă de gospodar să-şi lege rănile, apoi se va întoarce, poate,
înapoi în satul părăsit.

   „Ţi-a trebuit muiere?... se auzeau glasuri încărcate de rîs; ho,
huo...  huideo...  pe  dînsul  măăă...  se  auzea  în  partea  de  asfinţit  a
taberei.  Asmuţaţi  cînii,  măăă...“  strigau  rîzînd,  pe  semne  nişte
băietani.

   – Săracul băiat...  spuse o femeie tînără, cu obrajii roşii ca
două mere domneşti; dar se făcu nevăzută numaidecît, cînd îşi dete
seama de prostia ce a făcut-o, arătîndu-şi mila pentru flăcăul curvar,
tocmai în faţa preotului care tresări şi se uită la dînsa.

   –  Apoi  că  pe  asta  o  ştim  noi...  spuse  un  moşneag;  că-i
vădană, sărăcuţa...

   La Răsărit se zărea o pată albă.
   – Îndată înjugăm, spuse preotul, iar oamenii se împrăştiară

care încotro printre care.

*
   
– Să-mi spui drept cum a fost... că de nu, îţi scot măselele...
   Manai se tot învîrtea în jurul Samcăi,  aşezată pe prag cu

mîinile în poală. Tăcea, parcă amuţise.
   – Povesteşte odată... scrîşni Manai, apucînd-o de braţ.
   – Apoi cum să fie? bîlbîi fata într-un tîrziu; de văzut l-am

văzut, dar n-am vorbit cu dînsul.
   Manai sudui amarnic şi-i trînti un pumn peste gură.
   Întîi,  cînd a văzut-o că intră în ogradă, i-a ieşit  înainte şi

mai-mai să plîngă de bucurie. Dar fata l-a scos din sărite cu muţenia
ei.

   – Îi un păcătos, tată, spuse ea.
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   – A... făcu Manai; de unde ştii?
   Ea vorbea repede şi-şi apăsa pumnul sub inimă. Din tot şirul

acela de vorbe el înţelese că Samca a dat de urma străinului cu brîu
roşu într-un tîrguşor şi l-a văzut intrînd într-o casă, cu o femeie.

   – Ei... şi pe urmă ce-a fost?
   – Păi ce să fie? continuă fata; eu am pîndit prin crăpătura

oblonului şi-am văzut cum femeia aceea i s-a aşezat pe genunchi şi
după ce şi-a despletit coadele groase, îl cuprindea pe după cap cu
părul ei şi, hlizîndu-se, îi spunea „ţărănoiule“... Iar omul nostru (n-ar
mai  fi  ajuns să  treacă pe-aici...)  îi  spunea  să tacă şi-o  tot  sălta  pe
genunchi.

   – Oh... gemu Manai, sprijinindu-se de prispă; am bănuit eu...
   – Şi-apoi să vezi: pe urmă au venit ceilalţi doi şi eu m-am

ascuns să nu mă vadă. Jur pe Sfînta Cruce că erau beţi amîndoi şi se
ţineau de mînă să nu cadă...

   – Poate n-ai priceput tu bine... o mai întebă Manai; că de cînd
te ştiu eşti toantă ca o vacă...

   – Apoi dacă nu crezi, mai du-te şi ’neta şi te uită... zise ea,
izbucnind în plîns... „Norocul meu, săracul“... bocea ea.

   Era tîrziu după miezul nopţii. Pata cea albă de la Răsărit se
mărea. Manai apucă o leucă de lîngă prispă şi prinse să-şi bată fata.
Dar o bătu mai crunt ca oricînd; îi smulse din cap smocuri mari de
păr şi-i călcă broboada în picioare.

   – Haită...  haită. Parcă nu ştiu de ce te-ai dus? Ţi s-a făcut
drag de buhaiul acela cu cingătoare roşie.

   Şi-o tot ghiontea cu vîrful leucii printre coaste.
   Ea tăcea şi nu scotea măcar un suspin.
   –  Aşa  era  şi  maică-ta...  spunea  Manai;  muieri  ticăloase.

Haite...
   Mînios din cale-afară, intră în şură şi izbi cîteva ghionturi

sub pîntecele vacii.
   Samca ieşi repede din ogradă şi cînd ajunse pe deal la carul

cu fata moartă, oamenii tocmai înjugau vitele.
   – Gata groapa, spuse un flăcău, oprindu-se cu hîrleţul în

mînă dinaintea preotului.
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   – Înjugaţi repede... zise acesta.
   Lumînările pîlpîiau pe sfîrşite în boarea răcoroasă a zorilor.

Samca se plecă spre moartă,  îi  sărută amîndoi obrajii,  apoi  începu
bocetul.  „De  ce  nu-s  eu  în  locul  tău...“  bocea  ea,  sprijinită  cu
amîndouă  mîinile  de  marginea  carului.  Veniră  şi  alte  femei  şi
bocetele treziră cîinii, pînă de vale în inima Lisaurei.

   Cel dintîi porni carul cu moarta, apoi rînd pe rînd celelalte
care. „Grea cruce şi-a mai făcut bărbosul...“ blestema băietanul care
purta crucea lui Manai în urma carului, la căpătîiul moartei.

   Satul călător mai poposi o vreme în dreptul ţintirimului de
la marginea de Răsărit a Lisaurei, pînă ce îngropară fata. După aceea
convoiul fără sfîrşit se puse în mers, să minuneze alte sate, alte locuri.

   Samca se amestecă printre vitele şi roţile satului pribeag şi
părăsi Lisaura.

VII

   Din ziua aceea Nicolai Manai începu să-şi sape fîntîna sub
şură, în pivniţă.  Lucra în întuneric la flacăra, cît  sîmburele, a unei
lumînări de ceară lipită de peretele de lut.

   Vecinele se mirau că nu-1 mai văd prin ogradă şi una din ele
îşi  trimise într-o zi copiii  să vadă ce face acolo Manai.  Copiii  s-au
întors speriaţi.  „Se vede numai o lumînare în  pivniţă“,  spuseră  ei
tremurînd. „Doamne-fereşte...“  îşi  zise vecina stupindu-şi în sîn;  a
căpiat moşneagul“.

   Iar Nicolai Manai săpa zi şi noapte cu înverşunare, căci apa
din adîncul pămîntului îi  vîjîia  în  auz.  „Îndată te  scot  la iveală“...
vorbea el  cu  şivoiul  din adîncul  lutului.  Muncea pentru  izbăvirea
sufletului.  Căci ce faptă mai bună poate săvîrşi omul  în zilele  lui,
decît să sape o fîntînă? „Prostule... îl sfădeau gîndurile, pe cînd săpa;
cine are să vie să ia apă de sub şura ta?“ „Nu-i aşa... răspundeau alte
gînduri; după isprăvirea fîntînii am să dărîm şura şi-am să deschid
cărare prin grădină, să vie tot satul să s-adape la mine în ogradă“. Şi
el săpa înainte, cu toate că malurile se prăbuşeau şi-i astupau groapa.

   Se smintise mintea lui, oare? De bună seamă că se scrîntise
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de vreme ce grăia tot timpul cu ţărîna, şi mai ales cu hîrleţul pe care-l
sfădea ca pe-o fiinţă.  „Hai,  prostule,  hai intră adînc“...  şi apăsa cu
laba piciorului, muşcîndu-şi buzele pînă la sînge.

   Uneori, o dată cu seara, ieşea de sub şură suflecat pînă peste
genunchi,  plin  de  lutul  galben.  Barba  îi  atîrna  în  neorînduială,
îngreuiată de lutul care-i prindea firele unul de altul. Clipea des din
ochii ascunşi sub sprîncenele stufoase, pînă se deprindea cu lumina
de-afară.  Se  învîrtea  o  vreme  pe  lîngă  casă  şi  cobora  din  nou în
pivniţă, cu lumînarea aprinsă în mînă. Tîrziu după cîntatul cocoşilor
de miezul nopţii, ieşea din nou şi se întindea pe prispă.

   Într-o noapte i-a spus un glas la ureche: „Degeaba. Sufletul
tău este  pierdut,  tremuriciule...  Unde-ai  fugărit-o  pe  Samca?“ „Eu
n-am fugărit-o!...“ se tînguia învăluit de ziua albă. „Unde-i Samca?“
se întrebă el toată ziua aceea, în adîncul pivniţei... „De s-ar întoarce,
i-aş pupa picioarele...“

   Stătu  multă  vreme sprijinit  în  hîrleţ,  uitîndu-se  drept  la
flacăra lumînării. Îşi dădu seama cît îi de bătrîn şi încărcat de răutăţi
şi parcă îşi vedea fata îmbrăcată în catrinţă cu beteală şi cămaşă cu
flori, în flacăra galbenă a lumînării. Clipea des din ochi şi vedenia se
risipea. După aceea săpa cu mai multă îndîrjire.

   „Păcătosule...“ îi  spunea glasul, a doua noapte; „Degeaba
sapi. Are să cadă malul pe tine...” De data asta Manai cunoscu prin
vis glasul străinului cu brîu roşu. Sări de pe prispă şi apucă hîrleţul
pus la căpătîi. „Tîlharule... Stai, tîlharule...“ şi   părîndu-i-se că tînărul
aleargă spre poartă,  Manai aruncă hîrleţul  în urma lui.  „Am să te
ologesc...“ scrîşni el.

   Iar pe urmă îşi dete seama că nu-i decît un vis şi plînse pe
prispă,  cu capul în mîini.  „Vai mie păcătosul...“  se tînguia cu glas
tare. Lumina răsăritului năvălea peste acoperişuri, iar el se grăbi să
intre în pivniţă.

   „Manai a plîns azi pe prispă...“ spuneau vecinele uitîndu-se
îngrijorate peste gardul gospodăriei lui. Mi se pare că-i pare rău că
şi-a fugărit fata...“ „Da de unde? răspundea alta; fata lui s-a înţeles cu
un flăcău din aceia pribegi şi a fugit cu dînsul“. „Dumnezeu ştie...
adăugă a treia vecină; păcat de moşneag. Cît despre fata lui, era o
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poamă bună.“
   „Ai fi bucuros dacă m-aş întoarce acasă?“ îl întrebă fata a

cincea noapte, în vis. Drept răspuns, Manai începu a plînge.
   Într-o zi pe cînd săpa ca de obicei, simţi că deasupra lui la

deschizătura pivniţei, stă în lumină un om şi se uită la dînsul. Dar nu
avea tăria să se uite în sus ci se opri din lucru şi se chirci în lutul
cleios. Auzea deasupra lui afară nişte fîşîituri ca de plante în vînt, iar
gura  pivniţei  se  întunecă.  „Mă  pîndeşte...“  se  gîndi  Manai,
cutremurîndu-se şi foşnetele de-afară se înmulţeau.

   Întoarse totuşi capul să se uite în sus — şi acum nu mai era
vis; în picioare, la deschizătura pivniţei, sta flăcăul înalt cu brîu roşu,
în ploaia bogată care-l udase pînă la piele.

   – Samca, strigă el înspre casă; l-am găsit pe tată-tău...
   Fata  veni  în  fugă,  se  opri  lîngă  străin,  

parcă s-o ocrotească. Bulbuci mari, înspumaţi, alergau pe deasupra
şivoaielor din ogradă. Suflecat pînă mai sus de genunchi, străinul sta
drept în ploaia repede.

   Nu se mai vedeau nici pomi, nici acoperişuri. Văzduhurile
foşneau în  puterea  vînătă  a  apelor  care  cuprinseseră  totul.  Glasul
puternic al ploii se împletea cu chiotele, cîntecele şi plînsetele de pe
toate prispele satului.  „Plouă...  Plouă...  Plouă...“.  s-auzea din toate
părţile. În vecini găgăiau gîştele.

   Samca sta lîngă omul străin şi se înfiora în răstimpuri. Dar
Manai nu mai ieşea din pivniţă. Urcă scara pînă la jumătate şi stătu
aşa un timp.

   – Hai mai repede, îl strigă Samca; să te bată ploaia...
   Ieşi în sfîrşit afară şi aruncă hîrleţul înapoi în pivniţă.
   – Da bine c-aţi venit, spuse el, uitîndu-se spre Samca şi spre

omul străin.
   Şi îndată îşi uită de dînşii. Porni să umble prin ogradă cu

capul gol,  cu cămaşa descheiată la  piept.  Vîntul  răcoros împrăştia
valurile  ploii,  le  repezea  în toate  părţile.  Nicolai  Manai  se  opri  în
mijlocul ogrăzii.

   – Ploaia asta îi topeşte inima... spuse străinul către Samca.
   – Cît eşti de ud, bădiţă... îi răspunse fata, întorcîndu-şi toată
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faţa spre dînsul.
   – Asta-i cununia noastră... rîse străinul.

laşi, noiembrie 1940.

                                       

253



254



ÎMPĂRAT

   Îmi pare rău după dînsul, de cîte ori îmi aduc aminte de răul
pe care i l-am făcut.

   Mergeam cu copiii la iepuri. Luam cîinii de lanţ şi le dădeam
drumul în cîmp să se sfîşie. Rîdeam de ei şi-i îndemnam:

   – Nu te da, smeule...
   – Pe el, flămîndule...
   – Muşcă-l, bălanule...
   Şi tăbăram apoi asupra lor şi-i despărţeam din muşcături

bătîndu-i zdravăn cu bîtele.
   Cîinelui meu îi spuneam „Împărat“. Era voinic şi fără păr

încîlcit cum aveau ceilalţi cîini. Cînd şedea cu botul pe labe, semăna
foarte bine cu cîinele pe care-l văzusem odată pe un medalion de aur
la gîtul preotesei, într-o zi cînd aceasta a stat de vorbă cu mama pe
prispă  la  noi.  Mi  s-a  părut  că-i  chiar  cîinele  nostru  tipărit  pe
medalionul acela.

   Mama a rîs şi mi-a spus că nu-i numai un cîine scurt de
coadă şi roşcat la păr, cum îi cîinele nostru...

   Din ziua aceea i-am spus „Împărat“. Dar, odată, cînd l-am
strigat  aşa,  cîinele  a  mîrîit  scurt  şi  şi-a  ridicat  botul  la  cer.  Şi-a
încordat trupul tîrîndu-se pe brînci înapoi, ca să-şi facă vînt. Apoi s-a
smucit deodată şi i-a ieşit capul din legătoare. Cîinele Împărat a făcut
întîi iama în păsăretul care cîrîia prin ogradă, uitîndu-se cu cîte un
ochi la vulturii care alergau prin cer.

   Am încercat  să-l  îmblînzesc.  L-am  amăgit  în  casă  şi-am
închis repede uşa. Împărat a sărit înapoi afară, prin fereastra deschisă
larg, după aceea peste gard în păpuşoişte. Eu strigam după el cu o
bucată de mămăligă în mînă:

   – Împărat... Împărat...
   Cîinele lătra cîte o dată, departe, înaintea mea. Îmi grăbeam

fuga şi strigam iar:
   – Împărat... Mînca-te-ar turba... Vino aici, Împărat...
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   Vecinele care mă auzeau strigînd aşa, ţipau după mine:
   – Care împărat, măi?... Împăratul îi la Rosia şi la Viana...
   Şi rîdeau.
   Mă temeam grozav de bătaie, şi mai grozav mă temeam să

nu se întîlnească prin păpuşoi cîinele nostru cu cîinele turbat care
umbla  de  cîtva  timp prin  grădinile  satului.  Dacă l-ar  încolţi  javra
aceea lăţoasă,  ar  turba şi  Împărat  şi  ar  trebui să-l  omor.  Cînd mă
gîndeam aşa, strîngeam mămăliga în mînă de-mi ieşeau fărîmiturile
printre degete.

   Şi strigam mai tare:
   – Împărat, unde eşti?
   Cîinele nu mai lătra. Îl bănuiam numai, la douăzeci de paşi

înaintea mea, după clătinarea păpuşoiului verde.
   Dincolo  de  păpuşoişte  s-a  auzit  deodată  un  urlet.  Apoi

pîrîitura gardului. Împărat sărise în luncuţă, acolo unde urla cîinele
turbat. Cînd m-am urcat pe gard, cîinele meu se pregătea de luptă, pe
cînd  cîinele  celălalt  îşi  tot  rînjea  colţii,  apoi  se  aruncară  cu  toată
puterea unul spre altul.

   Întîi s-au ridicat amândoi în două picioare, ca şi cum ar fi
vrut să se cuprindă cu labele. După aceea, s-au rostogolit mîrîind şi
muşcîndu-se. Am strigat de pe gard:

     – Împărat... Nu te lăsa...
   Auzindu-se strigat, el a întors capul spre mine. Atunci cîinele

turbat i-a înfipt colţii în vîna gîtului. Stropit de sînge, Împărat sări cu
toate puterile asupra duşmanului sur şi-l ţintui la pămînt cu labele în
sus.

Apoi Cîinele turbat se pierdu printre răchiţi, abia tîrîndu-se.

*

   Ce folos că Împărat a venit după aceea acasă, plin de sînge ?
Apucasem a spune unor vecini:

   – Cîinele nostru s-a bătut cu cîinele turbat...
   Vecinii au smuls pari din garduri şi-au tăbărît în ogradă la

noi. Numai că eu ascunsesem cîinele în stogul de fîn şi-l acoperisem

256



bine, după ce i-am uns cu seu rana de la gît. Vecinii au răscolit toată
gospodăria noastră cu furcile, cu parii. Unul a venit cu puşca.

   Se sfădeau şi suduiau:
   –  Javra...  Dacă  muşcă vreun copil  sau  vreo  vită?  Unde-i

cîinele, măi?
   Şi se repeziră la mine cu degetele îndoite ca nişte căngi de

pasăre.
  –  Nu ştiu unde-i, bădiţă... răspundeam eu.
   Şi la gîndul că l-ar găsi în fîn, simţeam ghimpi de gheaţă la

tîmple şi-n lungul spinării.

   Venea noaptea şi  Împărat  a scăpat de parii  gospodarilor.
Numai cel cu puşca mai umbla prin grădini.

   Încet, ca să nu mă simtă mama care se întorsese din cîmp,
am sfărîmat cu piatra o bucată de sticlă şi-am pus-o într-un boţ de
mămăligă.  La  stog,  am  dat  fînul  la  o  parte  şi  Împărat  scînci
gudurîndu-şi coada scurtă. Îi spuneam:

   – Împărat... Mănîncă...
   Şi-i aruncai mămăliga cu sticlă. Cîinele o înghiţi dintr-o dată

şi se întinse la loc pe fînul ud de sîngele care-i curgea din gît din ce în
ce mai bogat.

   „Noaptea asta... Împărat va muri... Va muri...“ îmi spuneam
eu, fugind de la stog şi-mi curgeau lacrimi de-a lungul obrajilor.

   A doua zi, mama l-a găsit mort lîngă prag, cu limba albastră
spînzurîndu-i printre colţi.
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MOARTEA LUI MICHIDUŢĂ

I

   Rareori  încerca  el  să  se urce  pe  cuptor  şi-atunci  noi  toţi
lipindu-ne  cu  spatele  de  perete,  întindeam  spre  dînsul  picioarele,
gata să-l repezim peste cap, în mijlocul bordeiului.

   Mai păţise asemenea întîmplare, de aceea pîndea orele cînd
noi sforăiam amestecaţi pe cuptorul strîmt.

   Punea scăunaşul lîngă pat şi de teamă să nu ne trezească
scîrţîitul scîndurilor, făcea doi paşi în vîrful picioarelor.

   A...  Patul  acela  era  toată  nenorocirea  lui.  Pentru  că  noi,
speriaţi de întîmplările acelei ierni, ne trezeam la cel mai mic zgomot.
Îl prindeam pe Michiduţă tocmai cînd se cocoloşea mai bine lîngă
soba caldă. Şi se uita la picioarele noastre ca la nişte monştri adormiţi
care cînd se vor trezi, se vor repezi la spatele lui gheboşat, la pieptul
lui scorojit. Şi era de ajuns să se mişte unul, pentru ca toţi să sară în
sus ca şi cum ar arde bordeiul deasupra. Michiduţă, atunci, îşi apuca
întîi cămăşuica de poale, să nu-l împiedece. Fugea căznindu-se, cu
pieptul,  cu spatele,  cu gîtul;  ochii lui  spălăciţi  sticleau de spaimă,
numai picioarele subţiri, cu ciolane goale, nu puteau fugi. Îi trebuia
de pe cuptor  pînă pe  pat,  tocmai  atîta  vreme cît  îl  ajungeam noi,
izbindu-l în spate, afurisindu-l:

   – Ptiu, Satană...
   – Du-te pe pustie...
   – Cruce de aur...
   Michiduţă  cădea  în  moalele  capului  pe  pat.  Rareori

îndrăznea să spună:
   – Mă doare...
   Doamne, tare l-am mai necăjit noi pe bietul Michiduţă...
   Odată a vărsat sînge într-o strachină pusă lîngă pat. Tuşea

groaznic, frămîntînd picioarele şi mîinile.
   Sora Ştima a luat un pahar din blidar şi a turnat într-însul
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sîngele călduţ. După aceea şi-a dus paharul în dreptul ochilor şi se
uita pe fereastră afară să vadă cum arată lucrurile.

   – Cît îi de frumos... spunea sora Ştima; toată ograda îi plină
de sînge. Şi poarta şi brazii popii...

   – Ia uită-te la cer... i-a spus unul de pe cuptor.
   Ştima a ridicat paharul mai sus şi pesemne că ceea ce vedea

era aşa de frumos, că a început a rîde cu glas tare, aşa cum rîdea ea
cînd avea bucurii.

   În jurul paharului s-a încins după aceea o luptă.
   – Să văd şi eu...
   – Şi eu...
   – Şi eu...
   Strigam cu  toţii  şi  ne  azvîrleam cu  mîinile  spre  paharul

ridicat deasupra capului sorei Ştima. Pînă la urmă, ea s-a îndurat şi
ni l-a pus tuturora la ochi.

   Toate lucrurile păreau aşa de frumoase, că din ziua aceea
ne-am făcut rost de sticle colorate. Ieşeam afară în omăt şi păşind rar,
cu  sticlele  la  ochi  călcam parcă  pe mindire  albastre  şi  verzi,  cum
numai în casa preotesei se găsesc.

   Mai ales la cîinele nostru ne stropşeam cu sticlele la ochi.
Unul îl vedea verde, altul albastru, altul cărămiziu. Şi simţeam un fel
de părere de rău şi băteam cîinele, după ce punînd sticlele în sîn, îl
vedeam cît îi de slab, cîi îi de urît, cu botul lung, cu floacele vinete.

   Michiduţă sta la fereastră şi se uita afară la noi, cum băteam
cîinele.  Rîdea  toată  faţa  lui  Michiduţă.  Rîdea  puţin  şi  se  întrista
repede. Poate gîndea în sinea lui: „aşa mă bat ei şi pe mine...“

   Cînd ne întorceam în bordei,  îl  găseam ascuns în fundul
patului, prefăcîndu-se că doarme ca de cînd lumea.

II

   Mama lucra cu ziua, tocmai peste şapte uliţi, la doamna lui
Ştronţ cel cu crîşma. Spăla acolo cămăşi şi blide — şi rînea grajdul.
Doamna lui Ştronţ îi dădea cîte un ban cu chipul împărătesei şi cîte o
bucată de pîine albă. Mama se întorcea tîrziu. Cînd intra în bordei, ne
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trezeam cu toţii deodată, săream la marginea cuptorului şi strigam să
ne arate banul.  Ea ni-l  întindea — şi ne uitam pe rînd la moneda
rotundă.

   Numai Michiduţă sta în colţul lui, abia stăpînindu-şi plînsul.
Noi îl  ameninţam prin semne,  scrîşnind,  arătîndu-i  pumnii,  să  nu
spună ce i-am făcut peste zi. Numai către cîntatul cocoşilor auzeam
vorbă în casă.

   – M-au bătut tare, mămuţă...
   –  Tare? Tare?...
   – Da, mămuţă; m-au bătut tare; toţi m-au bătut...
   – Lasă... lasă... îi zicea mama; am să vin mai devreme acasă

şi-am să-ţi aduc pîine albă...

*

   Nu ştiu ce s-a întîmplat deodată, că sora Ştima începu să-l
ocrotească.  Ea  era  mai  mare  şi  pumnul  ei  stăpînea  peste  toţi.  Îi
purtam frica, şi tot ce făcea şi spunea ea era sfînt. Nimeni nu-i putea
sta împotrivă, mai ales din ziua cînd a chemat berbecul la prag şi i-a
dat să mănînce grăunţe din palmă. Pe noi berbecul acela ne burduşea
pe sub toate gardurile.

   Sora Ştima era pentru noi ca fata de împărat  care a ucis
urieşii.  „Ştima-Uriaşa...“  o  batjocoream noi.  „Să ştiţi  că-s  uriaşă...“
răspundea ea.

   Şi ca să-şi arate puterea, s-a dus într-o zi la nuc şi i-a cuprins
tulpina  groasă  în  braţe,  de  parcă  ar  fi  vrut  să-l  răpună.  Îşi
îngrămădea pieptul în tulpina vînjoasă, cu picioarele înfipte adînc în
omăt.  Noi urmăream lupta prin ferestruica rotundă care  da de pe
cuptor în grădină.

   Cei mai mici nu se îndoiau de fel că va doborî nucul. Cei mai
mărişori băteau în ochiul de geam îndemnînd-o:

   – Nu te da... Uriaşa!
   Dar ea a lunecat deodată în genunchi şi-a stat cîteva clipe cu

fruntea în omătul de la rădăcina nucului. Apoi s-a sculat mînioasă şi
intrînd în casă a spus doar atît: „Cît îs de proastă...“ Şi rîdea singură,
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pregătindu-şi furca să toarcă.
   Pentru  Michiduţă  avea  ea  un  cîntec  mărunt,  auzit  la

preoteasa, cînd aceasta a chemat-o odată să-i legene copilul:
                                 

Vîntul cu căruţa
  Huţa, haide huţa...

   Michiduţă îşi lumina faţa cînd îi cînta sora Ştima şi adormea.
Trupul lui ardea şi boala care-l măcina îl făcea din zi în zi mai slab,
mai mic, mai urît. Mîinile lui întinse pe delături erau uscate ca două
lopăţele.  Picioarele  i  se  subţiau  tot  mai  tare  şi  dimineaţa  cînd  îi
atîrnau la marginea patului, scoase din ţol, ne speriam şi chemam în
gînd crucea de aur.

   Ochii i se înfundau în cap şi nasul mărunt părea o bucăţică
de ceară.

   – Are să moară... spunea careva.
   – Cum vine asta? întrebau ceilalţi.
   Sora Ştima răspundea:
   – N-are să mai mănînce, şi n-o să mai poată vorbi. Are să

îngheţe deodată ca o bucată de lemn.
   Ea mai văzuse morţi, mergea pe la priveghiuri; continua:
   – Are să vie popa, să-l ducă la biserică; şi de acolo, la groapă.
   – Cum la groapă? întrebam noi.
   Sora Ştima se uita la Michiduţă dacă doarme şi spunea mai

departe:
   – Întîi îl pun pe năsălie, şi-l duc pe umeri patru oameni. Se

pun colaci şi ştergare albe. În biserică îi aşa de frumos... Acolo se arde
tămîie  la  capul  mortului  şi  cîntă  popa  şi  oamenii  stau  cu  capul
plecat...

   Michiduţă, între timp, a deschis ochii şi asculta.
   – Îi tare frumos, spunea Ştima; după aceea se face o masă

mare cu must de pere şi cu pîine. Vin toţi vecinii şi mănîncă.
   –  Cît  îi  de  frumos...  rosti  Michiduţă,  întorcîndu-se  în

aşternut.
   Sora Ştima a tăcut;  apoi depănînd pe degete un fir  lung,
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începu să cînte:
„Haide, huţa, huţa
Vîntul cu căruţa...“

   
  – Ştima, a întrebat-o unul, dar mamele mor?
  – Mor şi ele... a răspuns sora Ştima.
   Noi  am  tăcut  toţi  deodată.  O  întrebare  grea  plutea  în

bordeiul strîmt. Afară viscolea.
   – Dar mama are să moară? întrebă în sfîrşit unul.
   – Şi ea are să moară... a răspuns Ştima.
   Pînă seara tîrziu am tăcut cu toţii. Mie mi-a venit un gînd;

dacă moare mama să nu lăsăm s-o ducă. Vom bate un stîlp lîngă pat
şi o vom lega pe mama de dînsul, să stea în picioare între noi, zi şi
noapte. Îi vom aduce apă şi mâncare...

   Le-am spus şi celorlalţi; numai Ştima a rîs.
   Şi totuşi, năsălia aceea cu ştergare albe, cu colaci de grîu, îmi

fura mintea. Nu mama, dar Michiduţă ar putea să moară. Închipuirea
îl petrecea la groapă, intra în biserică, mirosea colacii de pe năsălie.
Da. Michiduţă ar putea să moară mai repede. Are să fie frumos în
casă  la  noi  în  ziua  aceea.  Şi  vor  veni  oameni  mulţi,  să-l  vadă pe
Michiduţă întins pe masă.

III

   Sora Ştima a fost dată la argăţie la o cucoană mare din tîrg.
I-a părut rău cînd s-a dus. Şi este drept că plecarea ei a grăbit sfîrşitul
fratelui nostru mai mic.

   –  Nu  te  duce  Ştima...  o  rugă  el,  ridicat  în  genunchi,  la
marginea patului.

   A început să tuşească mai rău şi stupea numai sînge. Mama
îi punea pe piept toţi banii împărăteşti ca să-l mîngîie.

   – Unde-i Ştima? întreba uneori printre tuse.
   – Îi dusă acolo, unde sînt cucoane îmbrăcate cu aur, aşa cum

îi împărăteasa de pe ban...
   – Ad-o pe Ştima... se ruga el.
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   Mama plîngea pe ascuns.
   Noi ne-am îmbunat pe nesimţite şi ne era drag Michiduţă. Îl

chemam pe numele lui adevărat: „Costea, te doare tare?“
   Se uita la noi cu ochii sticloşi şi arăta pieptul:
   – Aici... aici... şi aici.
   Unul era gata să-şi dea opincile,  altul clopoţelul pe care-l

furase toamna în cîmp, de la gîtul unei oi rătăcite de turmă.
   Cîteodată veneau sticleţi şi băteau cu ciocul în geam. Ne-am

dus deci să prindem sticleţi. Ne urcam în vîrful prunilor şi puneam
acolo laţuri de păr de cal. Păsăruicile veneau să ciugulească sămînţa
de cînepă şi se încurcau cu gîtul în laţuri. N-aveam cuşti. De aceea le
lăsam să  zboare  prin  încăpere.  Odată  una  şi-a  ars  aripile  la  para
opaiţului.

   Dar gîndul acelei sărbători care va fi înmormîntarea fratelui,
ne ispitea mereu. În fiecare zi auzeam tot mai multe lucruri care se
petrec în nopţile de priveghi. Vin copiii şi se joacă în fel şi chip.

   Dar mai cu seamă colacii albi ne umezeau limba.
   În ziua cînd Michiduţă a încercat să coboare singur din pat,

am simţit un gol în inimă. Îmi era frică: dacă se va însănătoşi? S-a dus
naibii petrecerea albă cu colaci şi cu clopote...

   – Ţi-i bine, Costea? îl întrebam pipăindu-i mîinile subţiri ca
fusele.

  Răsufla repede şi în coşul pieptului gol îi răsunau şuiere şi
ţiuituri.

   – Mi-i bine, nu mă mai doare... a răspuns el.
   Pe urmă a mers  fără  să-l  sprijine  nimeni pînă la  măsuţa

rotundă,  şi  descoperind mămăliga,  se aşeză pe scaun şi începu să
mănînce  cu nespusă lăcomie.  Ceilalţi  tăceau şi  se  uitau la  el  cum
mănîncă. Aveau ca şi mine, ciuda pe feţele lor. Desigur că gîndeau:
„s-a dus petrecerea cea albă şi priveghiul, s-au dus şi colacii şi lumea
multă...“

   Acum îmi dădui seama că noi îl  iubeam de cîtva timp pe
Michiduţă, numai pentru că moartea lui va prilejui în bordei la noi
întîmplări frumoase. Dacă se face sănătos, s-a dus totul... Acum ne
era ciudă că mănîncă atîta, ducîndu-şi mîinile subţiri de la gură la
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strachină, cu o repeziciune şi o poftă de cîine.
   – Hei, Costea, mai lasă-ne şi nouă...
   El s-a sculat de pe scaun şi a făcut cîţiva paşi mărunţi pînă la

pat. Apoi s-a uitat în toate părţile şi ne-a zis:
   – Eu n-am să mai mănînc mult...
   – De unde ştii tu asta?
   – Mi-a spus astă-noapte în vis o femeie albă. „Mîine să te

scoli  să  mănînci,  pentru  că  pe  urmă  o  să  mergem  de  aici.  Şi  să
mănînci cît mai mult...“

   Apoi ceru foarfeca să-şi taie unghiile de la mîini, care erau
lungi, ascuţite, iar negrul de sub ele îngălbenise. Cu foarfeca mare de
tuns cîrlanele,  el  îşi  tăie  unghiile  şi  pînă  spre  seară şi-a  tot  privit
degetele ca pe nişte lucruri rare. Acum eram siguri că el are să moară,
pentru că înaintea morţii bolnavul mănîncă mult şi cere foarfeca să-şi
taie unghiile.

IV

   Mama s-a sculat mai de dimineaţă ca oricînd, să se ducă la
tîrg la sora Ştima. Avea de mers mult, vreo şapte ceasuri de drum. Pe
cîmp erau lupi.  În traista de la  şold şi-a pus un cuţit  mare,  iar la
subţioară avea un ciomag. Îşi acoperise cu tulpanul toată faţa, încît
abia am auzit-o cînd ne-a spus:

   – Aveţi grijă de Costea. Aduceţi-i piţigoi...
   Afară era frig de crăpau butucii. Pe ochiul de geam înflorise

gerul.
   – Mamă, să nu te mănînce lupul... strigă unul, pe cînd mama

închidea uşa de afară.
   Prinseseră să cînte cocoşii de ziuă. Ne era frică să nu vină

moşneagul acela străin care avea în ciubote picioare de cal.
   De ce ne era oare aşa de frică, în sfîrşitul acela de noapte?

Michiduţă răsufla grăbit şi cîte o dată spunea:
   – Are s-o aducă pe Ştima acasă...
   Noi ne-am încălţat opincile de porc şi pândeam cerul prin

geam, aşteptând să se lumineze mai repede. La Răsărit cerul începea
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să ardă când am ieşit în prag şi-apoi în ogradă. Nu ştiu cine a spus :
   – Azi are să moară Michiduţă...
   Ne îngheţau mîinile. Am fi intrat în casă după ce dădusem

berbecului otavă, dar nu ştiu de ce încăperea bordeiului ne înfricoşa.
Se vedea prin ochiul de geam opaiţul clipind, parcă o pasăre aurie ar
fi plutit pe lîngă lumina lui. Am ţinut sfat dinaintea uşii: cap la cap,
vorbeam despre ţara morţii...

   – Oare are să-i fie bine lui Michiduţă acolo? Trebuie să fie
frig.  El n-are cuşmă, nici berneveci,  nici mintean. Cum o să-l ducă
numai în cămaşă pe gerul  acesta? La vară, cînd îi  cald,  l-ar putea
lua...

   Ne-am hotărît  să-l  apărăm. Vom sta de strajă cu cuţitele,
măcar pînă ce vine mama. Ea poate să facă orice. N-a vorbit odată cu
un trimis al Împăratului? Nu l-a suduit în faţă? Şi poate vine şi sora
Ştima...

   Ne-am îngrămădit capetele în ochiul de geam şi ne-am uitat
cum stă Michiduţă în fundul patului.  Picioarele lui începură să se
frământe, apoi se ridică într-un cot şi se uită lung la noi. Stătu mult
aşa şi după aceea căzu pe spate.  Lumina opaiţului tremura,  parcă
lovită de o suflare grăbită.

   Vecinul a venit la gard şi ne-a întrebat:
   – Sînteţi nebuni? Ce vedeţi voi acolo?
   – Ne uităm la Michiduţă, moşule...
   – La cine?
   – La Michiduţă al nostim...
   Vecinul rîse în hohot scurt, înfigînd furca în gunoiul pe care-l

încărca în sanie.
   Se făcea ziuă în toate părţile satului.
   Cînd am intrat în casă, Michiduţă sta cu gura căscată, cu

pumnii strînşi, aduşi sub bărbie. La colţurile gurii avea două firişoare
de  sînge.  L-am  strigat  pe  nume  şi  nu  ne-a  răspuns.  Şi  cînd  am
încercat să-i mişcăm o mînă, am crezut că dacă am trage mai tare,
s-ar rupe de la încheieturi.

   Asta era moartea? Aşa începea petrecerea aceea cu ştergare
albe? Ne era frică să spunem oamenilor, de parcă l-am fi omorît noi.
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   –  Să-l  trezim...  a  ţipat  unul,  repezindu-se  cu  amîndouă
mîinile să-i gîdile tălpile.

   Altul  i-a  tras  pleoapele  şi  ochii  lui  Michiduţă  au  rămas
deschişi neclintiţi. Cel care-i gîdila tăplile a răcnit deodată:

   – Michiduţă, scoală...
   În geam ciocăneau sticleţii.  Pleoapele  lui  Michiduţă s-au

închis pe neaşteptate şi asta ne-a înspăimîntat grozav.
   Ne-am retras în vîrful picioarelor spre uşă — şi gurile ne

erau strîmbe de frică.
   – Ce are să spună mama? întrebă unul.
   Şi-am început a ne învinovăţi:
   – Tu eşti vinovat...
   – Tu...
   – Tu... .
   Şi ne arătam cu degetele.
   Prin tindă, fugind afară, ne îmbrînceam, ne înghionteam.
   – De ce plîngeţi aşa? — ne-a întrebat o femeie care trecea pe

la poartă.
   Noi plîngeam sub fereastră în gura mare. N-a răspuns nici

unul.
   Soarele roşu răsărea pe dealul Oadeciului şi noi am tăcut toţi

deodată, privindu-l.
   După aceea eu am pornit fuga pe drumul dinspre tîrg. La ce?

Poate s-o ajung pe mama, s-o chem înapoi acasă.
   Dar pe şoseaua împărătească urmele ei le acoperise viscolul,

ca şi cum niciodată n-ar fi trecut pe acolo.

Iaşi, iunie 1939
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AVIZUHA

I

   Trecuseră  pe  la  noi  fel  de  fel  de  oştiri,  multe  ca  frunza
codrului. Dar de omul despre care întreba fata, gospodarii nu ştiau
nimic.

   Ea spunea:
   – Era un moşneag mărunt; avea barbă despărţită în două şi

fuma cu luleaua. Era luat la săpat tranşee. Vin sute de poşte pe jos,
să-l caut. E tata.

   – Nu. Nu ştim nimic, răspundeau oamenii, cu mîinile cruciş.
   O vecină de-a noastră care asculta deoparte i-a spus:
   – Mi se pare că a stat peste drum de mine aşa un om...
   Fata s-a întors spre dînsa şi a prins-o de mîini:
   – Spune-mi drept...
   Vecina i-a răspuns:
   – Hai cu mine...
   Eu stam la poartă cînd a ajuns la noi vecina cu fata străină.

Se însera şi mă uitam cum pîndeşte mîţa pe creasta şurii, să prindă
rîndunici.

   – A stat la voi unul scurt, cu barbă, care fuma cu luleaua?
   – Filofim? — am întrebat eu, uitîndu-mă la fată.
   – Filofim... a răspuns fata, punîndu-şi traista jos.
   Vecina a ieşit pe poartă. Berbecul zbiera în ocol. Pe creasta

şurii scrîşnea rîndunica, în gura mîţii.
   Fata s-a aşezat pe prispă. Ceilalţi ai noştri intrară pe portiţă,

cu topoarele subţioară, cu butuci pe umeri. Se uitară pe rînd la fată.
   Unul m-a întrebat:
   – Ce-i cu sărăcia asta?
   Eu am scuturat din umeri:
   – Nu-s vinovat. Întreabă de Filofim bărbosul...
   Ai noştri apucară care încotro prin ogradă. Înnopta şi erau
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înciudaţi din pricina foamei. Prin şură şi prin grădină suduiau, iar
străina sta cu picioarele sub dînsa, pe prispă.

   – Nu te teme de ei, i-am spus eu; Filofim a stat aici la noi.
Mi-a rămas mie luleaua.

   Dibuind prin tindă, am scos de după lădoi luleaua mirosind
a lemn de cireş şi i-am apropiat-o de nas:

   – Uite-o. Luleaua lui Filofim...
   Ai noştri  intrară în oasă. O soră a aprins lampa; cu toţii,

traseră scaunele în jurul mesei, aruncîndu-şi după aceea pieptarele
pe laiţă. Eu mi-am luat repede partea mea de mămăligă şi-am rupt-o
în două, afară lîngă uşă. M-am uitat bine să nu-i dau partea cea mai
mare şi i-am pus fetei în poală o bucată. Apoi am scos cu degetele de
pe strat două cepe mari. În treacăt i-am întins ei una şi-am intrat în
casă.  Fratele  cel  mare  îşi  făcea  cruce  vorbind  cu  ceilalţi.  Îşi  luă
pieptarul şi zise:

   – Ia să vedem ce-i cu sărăcia de pe prispă...
   Străina s-a uitat speriată în toate colţurile casei.  Îşi lăsase

traista afară. Fratele cel mare o împingea din spate şi ea trecu pragul.
   Cei  care  nu  se  sculaseră  de  la  masă  se  uitau  la  dînsa,

frămîntînd mămăliga în palme.
   Era de pe lîngă munţi, de lîngă o apă repede. Cînd l-a luat pe

tatăl ei la război, s-a ţinut după dînsul o bucată de vreme. Într-un tîrg
mare  i-a  pierdut  urma.  Acum  colindă  drumurile  tot  spre  Răsărit,
căutîndu-l.

   În seara aceea străina a plîns mult, pînă ce unul i-a spus:
   – Nu te sclifosi degeaba. Tată-tău a stat aici la noi. A murit şi

l-au îngropat colo pe deal...
   Străina a adormit pe laiţă. Ai noştri i-au strigat la ureche:
   – Hei... Scoală! Du-te pe prispă...
   Şi pentrucă nu se trezea, au luat-o de mîini şi au ridicat-o în

picioare. Ea a deschis ochii, s-a uitat la noi şi a ieşit afară. S-a întins
pe prispă şi a adormit cu traista sub cap.

   Străina s-a oploşit printre noi. S-ascundea ziua după gard
şi-şi pieptăna părul negru.

   Surorile s-apropiau în vîrful picioarelor şi întinzînd gîturile
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se uitau o clipă la dînsa, apoi izbucneau într-un rîs tare care stîmea
cîinii vecinilor. Luau bulgări de ţărînă şi se răsteau:

   – Păducherniţă...
   Ea sărea gardul, uitîndu-se speriată în urmă.
   Odată  am prins-o în  fundul  grădinii,  rozînd un păpuşoi

crud,  ridicată  în  vîrful  picioarelor,  ţinînd  strujanul  cu  amîndouă
mîinile.

   Am strigat: „Bursucul“...
   Fata a fugit în luncuţă şi nu s-a apropiat de casă pînă seara.
   În ziua cînd a adus lut galben săpat de la rădăcina mărului

să ungă prispa nu era nimeni acasă. Seara, cînd ne-am întors cu toţii,
străina sta pe prag cu mîinile în poală, cu ochii în pămînt.

   Peste noapte surorile au ras cu sapele lutul de pe prispa unsă
de ea.

   Odată a spus:
   – Luaţi-mă cu voi la cîmp...
   Ai noştri, închizînd poarta, i-au hotărît:
   – Să nu-ţi mai auzim gura...
   Ea rămînea acasă şi vorbea cu găinile. Bocea cîteodată pe

prag, mai cu seamă cînd s-auzeau clopotele. Atunci veneau vecinele
la gard.

   Străina,  cum  le  vedea,  se  oprea  din  bocet  şi  intra  în
păpuşoaie cu mîinile la ochi.

   Veneau adesea cerşetori cu armonici. Opreau căruţele din
poartă în poartă şi cereau pomană, cîntînd. Străina ieşea la gard şi se
uita la dînşii. Lua căldarea din grajd şi le adăpa iepele. Spunea:

   – Făină n-am, că-s străină aici...
   Căruţa cerşetorului orb o conducea o copilă, ducînd calul de

căpăstru, oprind din poartă în poartă,  în timp ce tatăl ei cînta din
armonică.  Străina  s-a  desbrobodit  de  basmaua  ei  roşie  şi  a
îmbrobodit cu dînsa copila cerşetorului orb. Apoi a luat din sacul de
după uşă o strachină de făină şi a deşertat-o în traista cerşetorului.

   Seara, ai noştri au găsit urme de făină lîngă sac. Unul a rupt
un vreasc din gard şi s-a apropiat de dînsa spunîndu-i:

   – Întinde mîinile!
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   Ea n-a ţipat cînd a lovit-o. Ceilalţi, au ieşit în prag:
   – Ne-ai furat făina, căţea pribeagă...
   Ea a trecut pîrleazul în grădină plîngînd. S-a dus la măr şi

şi-a  deslegat  cingătoarea,  apoi  a  legat-o  de-o  creacă.  Îşi  petrecea
juvăţul  pe  după  gît  cînd  am  ajuns  la  măr.  Am  strigat  din  toate
puterile:

   – Se spînzură! Veniţi...
   Fraţii  şi  surorile  alergară  prin  păpuşoi.  Unul  a  tăiat

cingătoarea. Apoi o petrecură cu toţii în casă, ducînd-o de subţiori.
Au aşezat-o pe laiţă şi au stat în jurul ei pînă tîrziu, fără să spună o
vorbă.

   Ea răsufla grăbit, cu pumnii strînşi în poală.
   Pe  pereţi,  tremurau  paseri  galbene  din  lumina  focului.

Mirosea a mămăligă arsă. În vecini mugea o vită.
   În seara aceea surorile i-au făcut loc pe pat lîngă dînsele.
   Într-o noapte, fratele cel mare care dormea în iesle în grajd, a

intrat în casă şi s-a apropiat de colţul unde dormea străina.
   Surorile s-au trezit. Vedeau un om în întuneric şi au întrebat:
   – Care-i acolo?...
   El a ieşit repede afară, trîntind uşile. Surorile s-au repezit la

fereastră şi l-au văzut cum intră în grajd, în noaptea aceea cu lună.
   Străina s-a trezit şi s-a ridicat repede cu spatele la perete.

Surorile i-au spus:
   – Dormi ca o vacă! A fost un bărbat.
   Ea, prin întuneric, se uita la picioarele dezgolite. Şi a stat aşa

pînă la ziuă, cu spatele la perete.
   Pîrîul din fundul grădinii e limpede vara, şi-i adînc pînă la

şolduri. Deasupra lui se-mpreună răchiţile gingaşe. Străina s-a dus a
doua zi în luncuţă. S-a dezbrăcat şi a intrat în apă. Eu am pîndit-o
printre nuielele verzi şi m-am tîrît în coate şi-n genunchi pe sub tufe.
Am întins mîna s-o pişc de sîn. Ea a ţipat şi fratele cel mare a venit
alergînd prin păpuşoi. M-a apucat de gît şi mi-a tras cu pumnul. Am
ieşit din luncuţă şi ascultam la marginea păpuşoiştei. Îl auzeam pe
fratele cel mare cum suduie şi cum plânge străina. Apoi răchiţile se
desfăcură şi fata alerga spre mine, cu obrazul muşcat. Eu am ridicat o
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piatră şi cînd a ieşit din luncuţă fratele meu, l-am lovit în frunte. El
s-a cumpănit cu mîna la cap şi-a căzut în genunchi. Pe nas îi luneca
un fir de sînge. Veniră surorile şi l-au dus de subţiori pe prispă.

   Nu le-a spus nimic.
   După  aceea,  m-a  îngrămădit  o  dată  în  grajd  şi  şi-a  scos

cuţitul de sub brîu. După ce mi l-a apăsat deasupra inimii, mi-a spus:
   – Dacă te mai prind cu dînsa, bag cuţitul în tine...
   A venit  toamna  cu  muncile  grele,  pe  ploi  mărunte,  pe

drumuri desfundate  unde se-nfundă roţile  carelor şi  lunecă vitele.
Ne-am întunecat la faţă cu toţii, odată cu vremea. Suduiam mai des şi
mai crud, ducînd rodul cîmpului în podul casei.

   Străina mergea cu noi la câmp şi cîteodată, pe cînd ducea pe
umăr coşărcile grele, începea cîte un cîntec. Dar se oprea numaidecît,
cînd noi ne uitam la dînsa rezemaţi de sape.

II

   În noaptea lungă de iarnă, flăcăii au adus fluierarul şi era
veselie  mare.  Chiuiau  ca-n  fundul  codrului.  Băteau  pămîntul  cu
ciubotele, cu opincile, — iar fetele, în picioare pe laiţă şi pe pat, se
uitau la dînşii, cu mîinile la gură.

   Unul mărunt, bătînd pămîntul, îşi dezbrăcă întîi minteanul,
apoi  bundiţa.  Rămas  numai  în  ciubote  şi-n  berneveci,  sărea  cu
pumnii în sus. Pe trupul păros îi alunecau boabe de sudoare. Ceilalţi
flăcăi se-ngrămădiră prin colţuri, să-i facă loc.

   El luă de pe policioară cuţitul lung de tăiat vite, îl înfipse în
mijlocul casei — şi bătea pămîntul sărind în jurul cuţitului. Fluierarul
îşi schimba fluierul cînd la un colţ al gurii cînd la celălalt şi sufla cu
ochii ieşiţi din cap, pe scăunaşul cu trei picioare. Dîrdîiau fereştile,
iar străchinile de pe dulap căzură una cîte una.

   Flăcăii întindeau spre jucăuş pumnii, îndemnîndu-l:
   – Vil... Nu te lăsa... Vil!
   – Mai tare, Vil...
   Vil  juca în  jurul  cuţitului  şi  cîteodată  se  pleca  şi-i  apuca

mînerul  între  dinţi.  Şi  aşa  aplecat,  bătea  pămîntul  cu  ciubotele

273



ţintuite. Lumina lămpii, despărţită în două limbi galbene, îşi mărea
cînd o limbă,  cînd cealaltă.  În butucii  aprinşi din sobă s-auzea un
plîns depărtat şi şuiera cineva departe ca-ntr-o cîmpie.

   Străina cea pripăşită printre noi sta pe pat între fete. Cu fusul
în mînă, se uita cum joacă Vil. Acesta, de cîte ori se apropia de pat,
întindea mîna şi-o pişca de obraz. Ea îşi ascundea capul după spatele
celorlalte fete.

   Cînd s-a oprit fluierarul, s-a făcut o clipă tăcere. Apoi s-a
auzit  cineva căutînd clampa uşii.  Curînd a intrat  un om îmbrăcat
într-un fel de manta vînătă, cu gulerul ridicat. Cu o mînă îşi apăsa
mantaua la piept. Cînd şi-a lăsat mîna în jos, mantaua s-a desfăcut şi
i s-a văzut trupul gol. Îi clănţăneau dinţii de frig. Sub nas îi tremura
mustaţa trasă în jos de ciucurii de gheaţă. Obrajii îi erau acoperiţi de-
o barbă neagră. Omul îşi  strînse la loc mantaua şi făcu cîţiva paşi
spre mijlocul casei. Clăcaşii, înmărmuriţi, îi făcură loc pe laiţă. El în-
cercă să spună ceva şi se uită speriat spre uşă.

   Acum intră un soldat cu nagaica de-a gata să lovească. Se
uită repede la feţele  tuturora şi lovi.  Şi iar se văzu trupul gol  sub
mantaua celui lovit pe care soldatul îl repezi de spate afară.

   – Prizonieri... spuseră flăcăii, ieşind repede, împingîndu-se
prin tindă.

   Noi ne-am repezit  la  garduri  să-i  vedem cum trec.  Şi-au
trecut vreme de jumătate de noapte.

   La fiecare poartă, încercau să se furişeze prin ogrăzi. Soldaţii
îi băteau cu nagaicele. Ei cădeau în genunchi, se ridicau şi porneau
iar, mai repede.

   Cel intrat în casă la noi, a rămas mort lîngă stîlpul porţii,
pînă în zorii tulburi cînd l-am adus cu toţii în casă şi l-am întins pe
laiţă. Trupul lui îngheţat lemn începu să se înmoaie sub manta. Între
buze  îi  apăru  un bulbuc  de  sînge  care  plesni.  Pieptul  i  se  umflă
deodată şi scăzu parcă ar fi răsuflat.

   O soră  i-a  dezvelit  trupul  şi  i  se  văzură  pe  piept  urme
albastre de răni. Sub inimă îi era tipărită un fel de pasăre cu aripile
desfăcute, cu o cruciuliţă în cioc.

   – S-aprindem o lumînare... a spus o soră.
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   Alta a scos lumînarea din dulap şi a aprins-o la căpătîiul
mortului. Stam în picioare lîngă laiţă şi-l priveam. Străina plîngea.

   Un soldat băgă capul pe uşă. Văzu prizonierul întins pe laiţă
şi ne lovi cu nagaica peste picioare.

   – Holera... rosti el.
   Apoi ieşi dupăind prin tindă. Şuieră în prag şi intră iar, cu

trei prizonieri care luară mortul de mîini şi de picioare, se uitară la
noi tăcuţi — şi ieşiră.

   Pe laiţă sfîrîia mucul de lumînare.
   Peste deal coborî pîcla deasă din pădurile de la Miază-Zi.

Prizonierii  au  fost  închişi  la  marginea  satului,  în  ocoale  făcute  în
grabă.

   Şedeau  în  omăt,  unii  întinşi  pe  spate,  alţii  chirciţi  cu
genunchii  la  gură.  Prin  încălţămintele  rupte  le  ieşeau  degetele
picioarelor, albastre şi negre. Cîţiva cu bărbiile sprijinite de marginea
ocoalelor, priveau ţintă undeva spre sat. Cînd m-am apropiat, mi s-a
părut că se uitau la mine. Dar ochii lor erau îngheţaţi, sub şăpcile
trase peste urechi. Aveam în sîn o bucată de pîine. Am scos-o repede
şi-am  întins-o  unuia.  Ochii  prizonierului  tresăriră.  Din  mîneca
dreaptă  a  mantalei  îşi  scoase  mîna fără  degete;  mîneca stîngă era
goală.  Alţi  patru prizonieri  îşi  ridicară  bărbiile  şi  întinseră  mîinile
ciunge.

   Veniră în grabă paznicii. Mă croiră peste umeri, îmi luară
pîinea şi o împărţiră între dînşii, mîncînd-o cu spatele la prizonieri,
în gulerul mantalelor.

   De pe toate uliţele satului veneau femei îmbrobodite pînă la
ochi,  cu  merinde  sub  şorţuri.  S-apropiară  de  ocoale,  aruncînd
prizonierilor  bucăţi  de  pîine.  Paznicii  le  băteau  cu  nagaicile,
alungîndu-le la vale. Femeile ţipau la dînşii, suduindu-i:

– Bătu-v-ar Dumnezeu! Nu vedeţi că-s flămînzi?
   Unele  mai  voinice,  îi  plesniră  peste  gură,  şi  le  smuciră

nagaicele. Şi urcau mereu femeile de pe toate uliţele satului. Veneau
acum cu sape, cu pari, cu furci. Paznicii traseră cu carabinele şi cîteva
căzură  cu  capul  în  omăt.  Trupurile  lor  se  lungiră  deodată,
întorcîndu-se cu ochii la cer. După aceea paznicii fură fugăriţi cu sa-
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pele,  cu  furcile.  Fugeau  spre  pădure  trăgînd  focuri,  strigînd:
„Holera...  Holera“...  Prizonierii  se  strînseră  grămadă  la  marginea
ocoalelor.  Pe  feţele  lor  răsăriră  zîmbete.  Unii  vărsau  proptiţi  cu
mîinile de pămînt.

   Apoi  convoiurile  alergau la  vale  pe  uliţe.  Cîte  trei-patru
prizonieri deodată se repezeau la porţi şi intrau prin case.

   În ocoale au rămas cîţiva, morţi, cu ochii la cer. Cîinii satului
urlau, dîndu-le tîrcoale. Prizonierii mai slabi coborau dealul sprijiniţi
de umărul femeilor. Unul îşi ducea în spate camaradul.

   Lîngă  ocoalele  goale  boceau  în  cămăşuici  albe,  copiii
femeilor ucise: „scoală mămuţă, scoală“...

   La fiecare casă dormeau pe laiţe prizonieri. Ardeau în vetre
focuri mari şi îngheţaţii întindeau spre flăcări mîini ciunge.

   Femeile blestemau:
   – S-ajungă împăratul ca voi...
   Copiii încuvinţau:
   – Să deie Dumnezeu...
   S-a  înnoptat  repede  şi  cînd  a  intrat  în  sat  călăreţul

împărătesc,  uliţele  erau pustii.  Suna din trîmbiţă  pe la  răscruci  şi
striga:

   – „Fugăriţi prizonierii... Holera...“
   Atunci au început să sclipească pe uliţi felinare.
   Oamenii alergau strigînd:
   – „Holera... Holera...“
   Unii întrebau peste garduri:
   – Ce-i?
   Oamenii răspundeau:
   – Fugăriţi prizonierii... Holera...
   Paznicii  întorşi  din  pădure,  întovărăşiţi  de  călăreţul

împărătesc, umblau din casă în casă. Scoteau prizonierii şi-i adunau
grămezi pe uliţi. Îi smulgeau din paturi, de pe cuptoare. Ei se ţineau
cu mîinile de scaune, de lăiţi.

   Pe la miezul nopţii convoiul a ieşit din sat.
   Departe peste munţi, se băteau de cîţiva ani împărăţiile. În

noaptea aceea plecară la oaste cei din urmă flăcăi. Era multă jale, prin
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case, pe drumuri. Fluierarul împreună cu cîţiva scripcari cîntau de
jale prin întuneric, în urma flăcăilor. Aceştia chiuiau din rărunchi şi
dădeau peste cap rachiul, din mers.

   La  marginea  satului,  acolo  unde  se  despart  drumurile,
aprinseră  un  foc  mare,  dintr-o  căpiţă  de  fîn.  Vroiau  să  mai  joace
odată  cu ibovnicele.  Cîntăreţii  ziceau deoparte  un cîntec  de iureş.
Flăcăii cuprinşi de după cap, se-nvîrteau drăceşte, în jurul focului, a
cărui pară roşie se înălţa pînă în vîrful cireşului.

   Trosneau vreascurile gardului aruncat în flăcări. Scînteile, în
vîrtej, se despărţeau unele de altele şi se răspîndeau pînă departe în
cîmpul  întunecat,  s-apropiau  de  pămînt  şi  se  înălţau  iar,  tot  mai
departe.

   Tăcură  scripcarul  şi  fluierarul;  iar  fetele,  cu  colţurile
basmalelor la ochi, rămaseră împrejurul focului, a cărui flacără căzu
deodată  în jar şi  cenuşă.  Numai departe pe drumul tîrgului,  ochii
plînşi bănuiau plopii înalţi. Chiotele s-auzeau tot mai departe spre
tîrg.

   De la  noi  s-a dus fratele  cel  mare.  Nu era  jucăuş şi  nici
ibovnică n-avea. Şi-a pus traista plină la gît şi şi-a îndesat cuşma pe
cap. Străina sta lîngă horn şi se uita la dînsul cum se pregăteşte de
ducă.

   El, din prag, ne-a dat de grijă:
   – Să-mi păziţi pămîntul. Aveţi grijă de oi...
   Apoi ieşi. De-afară, bătu la fereastră:
   – Să daţi mîncare cîinelui....
   Eu l-am ajuns lîngă poartă şi l-am apucat de suman:
   – Bădiţă, nu fi supărat că ţi-am tras cu piatra atunci...
   El stătu o clipă pe gînduri; apoi mi-a spus:
   – Spune-i străinei să vie-ncoace!
   Am găsit-o lîngă prag. Apoi s-a dus spre poartă, cepăind

prin omăt. Am auzit deschizîndu-se uşa grajdului, şi foşnetul paielor
din iesle.  Stam lîngă grajd şi-mi spuneam în gînd:  „De-ar  muri  la
război, de-ar muri...“

   Apoi fratele meu ieşi pe poartă. Au răsunat dealurile pînă
sub păduri, cînd a chiuit el sub brazii popii.
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   În  casă,  pe  laiţă,  boceau surorile;  blestemau tîrgul  şi  pe
împărat.

   În iarna aceea n-a rîs nimeni şi nimeni n-a chiuit în tot satul.
   Omătul încremenise pe garduri.
   După ce s-au dus prizonierii, undeva într-un ungher de casă

femeia cu bot de căţea a rămas la noi în sat. Se spunea că iese noaptea
îmbrăcată  în  giulgiuri  negre  pînă-n  pămînt.  Bate  la  uşă  şi  dacă-i
deschizi, scoate mîinile şi te cuprinde. Botul ei lung de căţea te linge
pe obraji cu limba fierbinte. După aceea cazi la pat şi mori.

   Unii întorceau toate lucrurile  cu faţa la  perete,  pentru că
orice  lucru  poate  coborî  de la  locul  lui  să deschidă uşa  cînd bate
holera.

   La a treia casă, ulciorul uitat cu gura în sus, a căzut de pe
poliţă drept pe zăvor deschizînd uşa tocmai cînd bătea femeia cu bot
de căţea.

   Acum  se  zăvorîră  uşile  pe  dinlăuntru  şi  se  astupară
ferestrele. Acei care n-au apucat a fugi în ziua aceea, s-au ascuns în
bîrloguri.

   Cei din urmă care au trecut în goană aprigă prin sat, au fost
vestiţii hoţi de cai din Poiană, cu nevestele dinaintea lor pe şele. Pe
hogeaguri s-a oprit fumul. Căzu spre seară omăt cu fulgi mari, după
ce trecu repede un cîrd nesfîrşit de cioare.

   Holera  se  strecura  o  dată  cu  noaptea,  pe  sub  uşi,  prin
unghere. Se spunea că se preface în muscă şi în şoarece, numai să
poată intra în casele oamenilor.

   Trecu  pe  uliţe  un  alt  călăreţ  împărătesc  şi  citi  porunca:
„Nimeni să nu iasă din casă“.

   După ce s-a dus călăreţul, străjerul umbla repede cu puşca
subţioară, pîndind ogrăzile.

   Într-o zi a venit la noi şi s-a uitat lung pe fereastră. Noi, care
mîncam sîmburi în jurul plitei,  am încremenit cu mîinile la gură...
Apoi venea în fiecare zi şi se uita pe fereastră.

   Avea buza sfărîmată şi barba roşietică. De cîte ori pleca ne
ameninţa cu degetul. Străjerul era nebun.

   În timpul zilei ne zgîiam la geam să vedem ce se întîmplă
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prin vecini.  Numai cîteodată,  la  casa  de peste  drum apărea capul
sborşit al vecinului, uitîndu-se în ogradă la noi. Îi făceam semne şi el
îşi  descoperea dinţii,  vorbind ceva şi-şi  ducea mîinile la cap. Unul
dintre noi spunea:

   – A intrat şi la dînsul căţeaua...
   Noaptea, tîrziu, ne uitam peste grădină cum citeşte popa la

fereastră, într-o carte groasă, cu capul sprijinit în mîini, cu lumînarea
dinainte. Cîteodată se uita afară. Nouă ni se părea că se uită la noi, că
ne vede cum îl pîndim, de la fereastra noastră întunecată. Spuneam
speriaţi: „Ne-a văzut“... şi ne retrăgeam în vîrful picioarelor.

   Vedeam  uneori  cum  face  cruci  mari  spre  întunericul
de-afară.

IV

   Citeam pînă la cîntatul cocoşului „Visul Maicii Domnului“.
Ascultam de zeci de ori toate numele Diavolului din cărticica aceea.
Mie îmi spuneau „Belzebuth“ de cîte ori mă mişcam de la locul meu.
Pe străină au poreclit-o „Avizuha“, după numele unei diavoliţe din
cărticică.

   În  fereşti,  surorile  puneau  basmale  negre  şi  întorceau
icoanele  cu  faţa  la  perete.  Numai  icoana  Sfintei  Duminici  n-o
întorceau.

   Într-o  noapte  am  auzit  paşi  pe  acoperişul  casei.  Ne-am
ascuns  repede  sub  ţolul  lung,  acoperindu-ne  pînă  peste  cap.
Tremuram unul lîngă altul. Ceva alunecă pe horn. Unul, căruia nu-i
ajunsese ţolul,  a văzut în vatră o mîţă neagră uitîndu-se la noi  cu
ochii rotunzi, şi care sări apoi de pe vatră drept în mijlocul casei, şi
de-acolo pe pat la picioarele mele. Am ţipat toţi deodată. Mîţa a fugit
sub laiţă şi pînă dimineaţa am stat toţi cu ochii la dînsa.

   Cînd s-a luminat bine, am văzut că era motanul vecinului de
peste drum.

   Nu ştiu cum mi-a venit să spun în ziua aceea:
   – Are să vie şi la noi...
   Mîncam cu toţii în jurul mesei. Ceilalţi şi-au aruncat pe rînd
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lingurile şi s-au uitat la mine.
   – Pe tine are să te iee...
   Şi mă arătau cu degetele.
   – Pe tine... Pe tine...
   Au început să-mi clănţănească dinţii. M-am urcat pe cuptor

şi priveam de sus. Din strachina din mijlocul mesei ieşeau aburi mari.
   – Ba pe voi pe toţi are să vă iee... am răspuns eu. La noapte...

Veţi vedea voi la noapte...
   Fraţii şi surorile azvîrleau în mine cu ce apucau strigînd:
   – Belzebuth... Belzebuth...
   Din frunte, pe ochi începu să-mi curgă sînge. Unul azvîrlise

cu cuţitul.
   Avizuha s-a urcat pe cuptor şi s-a lipit de mine, ştergîndu-mi

sîngele cu mîneca.  Pînă s-au întunecat  fereştile,  nimeni n-a scos o
vorbă. Eu mă uitam la icoana Duminicii şi-am văzut două lacremi
alunecînd pe obrajii Sfintei. Am spus tare, arătînd cu mîna:

   – Uitaţi-vă: plînge Sfînta Duminică...
   Lacrimile alunecară pe perete sub laiţă. O soră s-a urcat pe

scaun  şi-a  sărutat  Sfînta  pe-amîndoi  obrajii.  Avizuha  citea  Visul
Maicii Domnului şi plângea. Din vîrful nasului, lacrimile îi cădeau pe
cărticică. În horn s-a auzit o ţiuitură de vînt. Uitîndu-mă în sus pe
hogeag, am văzut o năframă pătrată de cer, în mijlocul căreia licărea
o stea.

   Avizuha îşi ştergea ochii cu părul despletit. Surorile şopteau
cap la cap într-un colţ. Din cînd în cînd se uitau la Avizuha, cu un
zîmbet rău. Ea îşi pregătea culcuşul.

   Cînd s-a urcat în pat, ele i-au spus:
   – Stai... Tu ai să dormi aici...
   Şi-i arătară pragul.
   – Da... Da... a spus o soră; dacă vine Holera s-o lingă pe ea

întîi.
   Avizuha  s-a  uitat  la  mine,  apoi  la  icoana  Duminicii.

Mutîndu-şi bîrlogul pe prag, spunea:
   – Să vă ierte Sfînta Duminică...
   Şi se culcă pe pragul strîmt.
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   Nu ştiu de ce după aceea rîdeam cu toţii cap la cap, sub
icoana Sfintei, iar străjerul bătu de trei ori în fereastră.  I-am văzut
obrazul la geam şi ne-am oprit din rîs toţi deodată.

   – Holera... rînji el, mişcîndu-şi barba roşietică.
   Avizuha a  prins  a  plînge pe  prag.  Sora  noastră  căreia  îi

spuneam „Ochioasa“ s-a întins cu faţa în sus, sub icoană. Lumina
lămpii  ardea  în  formă  de  limbă  roşie.  Unul  a  luat  Visul  Maicii
Domnului şi umbla prin casă, citind cu glas tare. De cîte ori pomenea
numele Diavolului, se uita la mine şi la Avizuha.

   Cînd s-a oprit din citit, aşa deodată, l-am văzut cum se uită
spre ungherul casei, sus între grinzi. Şi s-a urcat repede în pat.

   Din ungher s-a desprins o muscă mare, care a coborît bîzîind
spre lampă şi a înconjurat-o de cîteva ori. Apoi s-a urcat iar la ungher
şi s-a aşezat între grinzi. Avizuha a spus încet: „Moartea“... Eu i-am
spus, în ureche:

   – Taci... Nu te teme...
   Şi m-am ascuns lîngă ceilalţi, sub ţol. Musca s-a desprins iar

din  ungher  şi  bîzîind  a  ocolit  încăperea.  De  cîte  ori  trecea  pe
deasupra noastră, trăgeam repede ţolul peste cap. Numai Ochioasa
rămînea cu faţa descoperită. Degeaba îi spuneam:

  –- Acopere-te...
 Musca bîzîia acum peste feţele noastre. Aripile i se loveau de

ţol şi atunci bîzîia mai tare. Ochioasa nici n-a tresărit cînd i s-a aşezat
pe frunte...

   Cînd ne-am descoperit, îi clănţăneau dinţii şi musca nu se
mai auzea de nicăieri.

   Dimineaţa, toţi am sărit din pat, odată cu cîntatul cocoşului,
numai Ochioasa a rămas în aşternut.

   A început să verse şi unul dintre noi i-a pus ciubărul lîngă
pat. Ea sta în genunchi şi se ţinea cu mîinile de pîntece.

   Cînd se ştergea pe la gură cu dosul mîinii, din ochii ieşiţi din
cap  îi  curgeau  lacrimi  mari.  Părul  lung  i  se  revărsase  pînă  la
marginea ciubărului.

   –  Holera...  am spus  noi,  întorcîndu-i  spatele,  urcîndu-ne
repede pe cuptor.
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   Ochioasa  s-a  întors  încet,  ţinîndu-se  de  pat.  Îi  tremurau
picioarele galbene. A îngenuncheat lîngă căldarea cu apă şi a băut
mult. Cînd a căzut pe o parte, din gură i-a curs înapoi toată apa.

   Îşi apăsa pîntecele cu pumnii. Cîteodată îşi căuta în păr firele
albe care îi ieşeau peste noapte. Cînd se întindea, picioarele ei păreau
mai lungi şi spînzurau la marginea patului, cu unghii vinete, rotunde
ca  banii.  Noi  ne  uitam  de  pe  durlui,  cum  se  frămînta  Ochioasa.
Uneori  ne  făcea  semne să  ne  apropiem.  Noi ne  prefăceam că  n-o
vedem.

   Odată a gemut:
   – Belzebuth... şi a ridicat ochii spre mine.
   Eu mi-am ascuns capul după durlui. Tot în noaptea aceea

Avizuha a întins mîinile  pe cuptor şi  m-a apucat  de picioare.  Am
văzut-o albă, despletită. Lampa fumega.

   M-am coborît şi ea cu capul pe umărul meu a mers pînă la
culcuşul de pe prag. Îmi spunea încet, lîngă ureche:

   – A fost o femeie cu coasa...
   S-a culcat şi mă ţinea de mînă:
   – Rămîi, lasă-i pe ei...
   Şi s-a uitat lung la ceilalţi care sforăiau pe cuptor. 
   Îi spuneam:
   – Mi-e frică, Avizuha...
   Ea  m-a cuprins  cu amîndouă  mîinile  şi  m-a  strîns  lîngă

dînsa. Pe casă, pocnea de ger acoperişul.

V

   Se răciseră pietrele şi cărămizile cuptorului. Fraţii şi surorile,
în  zori  de  zi,  înveliţi  în  bulendrele  aşternutului,  se  coborîră  în
mijlocul  casei,  hotărîţi  s-o  scoată  pe  sora  bolnavă  pe  prispă.
Ochioasa, cu faţa ascunsă în păr, spunea:

   – Dumnezeu... Dumnezeu...
   Şi scotea un sunet spart, din gura căscată.
   – Să zacă pe prispă, Ochioasa...
   – Pe prispă... Să ne facă loc pe pat...
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   – Pe prispă... Pe prispă...
   Cînd a deschis uşa călugărul acela, trupul Ochioasei alunecă

de pe prag, în tindă la picioarele lui.
   Fraţii şi surorile aşezară bolnava la loc în bîrlog. După aceea

căzură în genunchi.  De la Răsărit  intra pe fereastră lumina roşie a
unui nour. Călugărul spunea vorbe grele din Cartea Apocalipsului.
Buzele noastre murmurau:

   – Iartă-ne Doamne, iartă-ne...
   Glasul  lui  tremura.  De pe  gene,  lacrimile  îi  alunecau în

barbă, apoi pe rantia neagră, deschisă la piept.
   –  Vin  călăreţii...  spunea  el;  înfricoşaţi-vă...  Trec  prin

văzduhuri şi peste casele voastre... Fiţi gata...
   Se întrerupea şi asculta, cu ochii strînşi, ca şi cum ar fi auzit

călăreţii venind.
   – Iartă-ne, ne rugam, întinzînd mîinile spre pieptul lui.
   Ochioasa gemea înecată în tuse. Călugărul se apropie de pat:
   –  Mare-i  puterea  Domnului Dumnezeu...  A scos  apă din

stînci... A înviat pe Lazăr din morţi...
   Pe cînd ieşea în tindă, îl rugam îngrămădiţi la spatele lui:
   – Ia-ne cu tine... De ce nu ne iai cu tine?
   – Fugiţi în codri... în munţi... Vin călăreţii...
   Tăcu, în prag, ascultînd văzduhul roşu.
   – Fugiţi, cît mai este vreme...
   – Să fugim... Să fugim... spuseră fraţii şi surorile.
   Încărcară în grabă, în sania adusă dinaintea uşii,  ţolurile,

blidele şi ceaunul. Îşi îmbrăcau mintenele din fugă, ieşind pe poartă,
în urma săniei.

   Avizuha alerga printre dînşii. Unul i-a spus:
   – Să nu vii cu noi. Stai aici, să te lingă Holera...
   – Să te calce călăreţii... i-a spus altul.
   Pe mine m-a apucat de mîini:
   – Tu, hai cu noi. Eşti de-al nostru...
   M-am smucit şi strigam furişat după poartă:
   – Cîinilor... Aţi lăsat-o pe Ochioasa bolnavă... Să vă ajungă

blestemul mamei...
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   Am găsit-o pe Ochioasa în tindă, căzută cu faţa la pămînt, cu
gura încleştată de lemnul pragului. Vijelia înaltă îi flutura părul lung
împrăştiat pe jos. Căzuse cu mîinile întinse înainte. Aşa a murit sora
noastră, căreia îi ziceam Ochioasa.

   ...Şi atunci am chiuit pentru întîia oară cu glas bărbătesc.
Pentru întîia oară i-am spus Avizuhei:

   – Am să te iau de nevastă... Ştiu un bordei în pădure...
   Am muşcat-o de umăr şi-am făşcăit prelung cu degetele pe

limbă cu faţa spre dealuri.
   Pe  coastă,  la  ţintirim,  urcau doi  oameni  cu un  sicriu  pe

umeri. Apoi mi s-a părut că Ochioasa a mişcat un picior.
         

VI

   Îmi vîjîia capul, trăgînd-o de mîini:
   – Hai cu mine...
   –  Ne  bate  Dumnezeu,  Belzebuth...  spunea  Avizuha,

apărîndu-se.
   – În iesle... spuneam eu.
   Avizuha s-a smucit  şi-am rămas cu broboada ei în mînă.

Despletită, fugea spre fundul grădinii.
   Fraţii uitaseră barda înfiptă într-un butuc. Am apucat-o şi o

ţineam ridicată deasupra capului, alergînd după Avizuha. Cineva în
mine spunea: „În iesle... În iesle“...

   Avizuha trecuse pîrîul şi urca dîmbul în livada cea mare.
Deodată îmi arăta cu mîna întinsă:

   – Uite, colo...
   Era paznicul trântit în omăt, cu mîinile încleştate pe puşcă.

Sângele, îngheţat împrejurul capului lui, părea o năframă roşie.
   O haită de cîini se sfîşia în livadă.
   Avizuha, coborî dîmbul, spunînd:
   – Să-mi dai pace... Ne vede mortul...
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VII

   În ogradă necheza un cal înşeuat, legat la gard. Vil îmbrăcat
în straie cătăneşti, şedea în prag cu pistoale la şolduri.

   Ieşi înaintea Avizuhei:
   – Avizuha, am fugit din luptă. Bată-se împăraţii...
   O luă în braţe de pe pârleaz, o sui dinaintea lui pe cal şi ieşi

pe poartă,  în galop. Eu stam sub streaşină, cu puşca paznicului în
mînă. M-am temut de pistoalele lui Vil. Din poartă, am tras cu puşca
în lungul drumului. Glonţul ţiui printre casele pustii.

   Călăreţul trecuse răscrucea.
   Haita de cîini lătra sărind peste garduri. Fugeam de-a lungul

satului pe uliţa care duce în păduri, printre casele cu uşile deschise
larg, cu ferestrele îngheţate.

   Dintr-o  ogradă  a  ieşit  repede un bărbat  în  cămaşe albă,
desculţ, cu capul gol. S-a uitat la mine şi a sărit peste gardul vecin.

   Pe o prispă,  un moşneag cioplea cu barda o cruce mare,
groasă.  La întretăierea drumurilor,  treceau doi cîte  doi,  oameni cu
sicrie pe umeri, aplecaţi sub greutate. După ghizdelele unei fîntîni,
bocea o femeie:  „I-a lins....  I-a lins...  Stropşi-o-ar Maica Domnului,
căţea...” Călugărul cobora dealul părînd o pasăre neagră.

   Un şir  lung de sănii poposea în vîrful dealului.  Oamenii,
strînşi  grămadă,  arătau  cu  mîinile  spre  sat.  Cînd  m-am  apropiat,
tăceau sub cerul înecat în asfinţit.

   Erau moşnegi de la munte, care coborau în toate iernile după
păpuşoi, prin satele noastre.

   – Holera... le-am răspuns, cînd mă întrebară de ce nu se vede
fum pe hogeaguri.

   Venea noaptea tulbure din păduri. Drumeţii văzură printre
goruni un călăreţ cu o femeie pe şea.

   Omăturile au prins să picure. Pe rîuri pluteau gheţurile. În
ocoale  zbierau  mieii.  Ca  nişte  galbeni,  răsăreau  florile  pe  malul
pîrîului. Femeia cu bot de căţea fugise din sat.

   Acum,  printre  tînguirile  pentru  morţi,  s-auzeau  noaptea
chiote şi fluiere. Satul, cu gîştele şi cu vacile lui, se uita la soare şi
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rîdea, găgăind, boncăluind.
   E adevărat că au rămas multe case pustii, dar soarele, soarele

luminează totul.

Iaşi, sept. 1938
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INFIRMERIA DE CAI

I

   Era un grajd lung, îngust, ca un coridor. De la jumătatea lui,
intra sub pămînt, într-o colină.

   – Trăiţi... salutam de cîte ori maiorul veterinar se întrerupea
din rîsul cu lacrimi.

   Era un rîs  speriat,  strîmb,  care mă înfiora  la  tîmple,  şi-n
lungul spinării.

   – M-a trimis dom’căpitan... cu calul... bîiguiam, şi arătam cu
mîna căruţa unde zăcea, cu picioarele în sus, calul.

   Lovit de schije, împuşcat prin pîntece, răsufla greu, din ce în
ce mai grabnic.

   Mişca ochii peste măsură de mari şi  parcă ne dojenea că
pierdem vremea şi nu-i vindecăm mai repede chinurile.

   –  Se  chinuieşte...  zise  omul  de  la  căruţă,  arătîndu-l  cu
codiriştea. Îi păcat. Eu — i-aş da glonţ — tot acum.

   Dar  eu aveam ordin  să-l  duc  la  infirmeria  de  cai  şi  să-l
păzesc. Deci, îi răspunsei:

   – Tu, bre, să-ţi împuşti caii tăi...
   Cu parii, cu funiile, l-am coborît după aceea din căruţă; şi

l-am aşezat pe un aşternut de fîn în raionul cailor ofiţereşti. În partea
stîngă, caii mărunţi, dupuroşi, de trupă şi de rechiziţie de la branduri
şi de la mitraliere, întorceau boturi mici, slabe, de cîte ori ordonanţele
aduceau cailor ofiţereşti fîn şi ovăz.

   A...  Caii  aceia  de  trupă...  Uneori  rînchezau  molcom  şi
clătinau din boturi, deasupra ieslelor goale.

   Erau  iepuşoare  roşcate,  cu  răni  mari,  adînci,  în  care  se
frămîntau viermii.  Unele aveau în  pîntece bucăţi de schijă.  Coaste
subţiri, rupte, ieşeau din pielea plesnită.

   Caii  aceştia  trecuseră  prin  focul  atacurilor.  Îi  bătuseră
tunurile, brandurile, mitralierele. Şrapnelele se abătuseră asupra lor,
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la lizierele din linia a doua de luptă.
   Privindu-i, oamenii bătrîni, mustăcioşi, spuneau încet:
   – Bre, la cai, îi ca şi la oameni. Ce-i mîrlan, deoparte; ce-i

boieresc, de altă parte.
   Se  uitau  cum  molfăiesc  caii  ofiţereşti  porţia  de  ovăz  şi

moşneguţii  se  sculau  pe  furiş  şi  făceau  rost  de  mîncare  pentru
bolnavii din rechiziţie şi trupă.

   Se întorceau cu snopi de orz, vechi, pe jumătate putrezi de
ploi.  Aduceau  păpuşoi  hangani  cu  grăunte  roşcat  şi  după  ce-i
desfăcau, dădeau cailor necăjiţi să le mănînce grăunţele din palmă.

   – Na... Mîncaţi şi voi, măi.
   Şi căluţii rînchezau de mulţumire.
    Cît de mare era prietenia dintre oamenii aceştia şi caii lor.

Dormeau pe aceleaşi paie.
   Uneori oamenii se trezeau în puterea nopţii, cînd bubuitul

tunurilor se apropia şi se jăluiau cailor:
   – Dacă vine frontul?... Puteţi fugi?
   Pe  deasupra  infirmieriei  vuiau  aeroplanele  de  noapte.

Bombe  răzleţe  cădeau  pe  aproape  şi  pereţii  grajdului  se  hăţînau.
Atunci, unii cai scoteau un geamăt.

   Cei  ofiţereşti,  cu  răni  mai  uşoare,  săreau,  se  frămîntau,
călărindu-se,  între  stănoagele  joase.  Se  sculau  ordonanţele  şi
s-auzeau  izbituri  înfundate.  Nechezuri  sfîşietoare  se  întretăiau  în
lumina săracă a grajdului. După aceea se făcea o tăcere mare.

II

   Într-una din nopţi, maiorul a fost chemat să vie în grabă.
   Supărat, cu mantaua pe umeri, el apăru în prag. Două iepe

se  chinuiau  să  fete.  Una,  din  raionul  ofiţereselor,  alta  în  rîndul
rechiziţiei.  Cea  din  norod,  cu  picioarele  de  dinainte  rănite  greu,
înfăşurate  în  bandaje,  muşca  scândura  ieslei.  Încrîncenîndu-se,
încerca să se ridice, sau să se culce pe cealaltă parte.

   Botul mînzului ieşise pînă la ochi şi se oprise aşa. Trebuia
mîna pricepută a veterinarului.
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   Maiorul, după ce cercetă iapa ofiţerească şi văzu că mai are
vreme, plecă, lăsînd iapa din norod pe seama sergentului, spunînd:

   – Vezi de spurcăciunea asta.
   – Nu aşa... se supărară tăcuţii miliţieni; noi ştim ce-i sarcina.

Că avem acasă vite şi cai.
   Adormii  de  la  o  vreme,  pe  aşternutul  de  paie,  ascultînd

geamătul iepei  din norod.  Miliţienii  aprinseseră  felinare;  unii  s-au
dezbrăcat.

   Rareori oftau:
   – Hai... cu Doamne-ajută...
   Boturi negre se ridicau,  ciulind urechile,  spre  locul unde

luminau felinarele, şi se adunaseră atîţia oameni.
   Din străfundul grajdului, veneau nechezuri de nelinişte, încît

glasuri somnoroase suduiau:
   – Stingeţi felinarele. Pentru o mîţă de cal...
   Şi oamenii somnoroşi veneau cu mantalele pe umeri să se

uite rîzînd cum fată iapa din norod.
   După aceea, tîrziu, la lumina galbenă a răsăritului, am văzut

mînzul mic cît un cîine.
   Doi oameni îngenuncheaseră lîngă el şi-i luară botul umed în

palme, apropiindu-şi-l de mustăţile mari, aspre.
   Ei îşi aminteau atunci de caii lor şi oftau.
   Iapa încerca din nou să se ridice, şi-şi tot întorcea gîtul cu

coamă  săracă  spre  mînz,  nechezînd.  Îl  chema  să-l  miroase,  să-l
alăpteze.

   – Tot amu... spuneau miliţienii.
   Şi  luînd mînzul în braţe,  îi  potriveau botul  sub pîntecele

iepii. El împingea cu capul în pîntecele asudat şi arăta un colţ alb de
limbă, cînd scăpa ţîţa din gură.

   Iar oamenii rîdeau molcom şi din cînd în cînd îşi ştergeau
ochii de lacrimi.

   Suduiau:
   – Lupul tatei... Lup.
   A doua zi spre seară, a fătat şi iapa cealaltă şi i-au aşternut o

pătură după aceea, ca să se culce pe ea mînzul.
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III

   Într-o zi au adus un armăsăraş roşu care trecuse în goană
prin linia de foc, printre explozii şi răcnete. Venea dintr-o spaimă şi
nu s-a oprit decît cînd s-a izbit cu pieptul de sîrma ghimpată.

   Acum tremura ca varga şi se tot uita în urmă. Îşi strînsese
între picioare fuiorul roşcat al cozii şi nu se da intrat în gura neagră a
grajdului.  Îşi  proptise  în  pămînt  picioarele  de  dinainte  şi  sta  aşa
încremenit.

   Intrarea lui între caii bolnavi a schimbat toată faţa lucrurilor.
   Nechezul lui tînăr, puternic a cutremurat penumbra şi cele

cîteva sute de boturi de toate culorile s-au îndreptat spre dînsul.
   Iepele  ofiţereşti  şi-au  cutremurat  şoldurile  şi-l  chemau

printr-un  rînchezat  cald.  Ochii  lor  căpătaseră  străluciri  roşcate  în
umbră.

   Iepele de la branduri şi de la obuzierele de munte, îşi ciuleau
urechile şi întorceau spre el cîte un ochi mare, şters. Fluturau cozile,
o singură dată, greu, cu osteneală.

   De  atunci  în  puterea  nopţii,  se  aprindeau  tot  mai  des
felinarele în infirmeria de cai să ogoiască armăsarul roşu scăpat din
funii, pînă-n ziua cînd a venit ordin de-a dreptul de la comandantul
diviziei ca armăsarul să fie dus la postul de comandă.

   Iar  infirmieria  de  cai  a  devenit  din  nou  întunecată,
apăsătoare.

   Afară, se tîrau nourii grei ai lui noiembrie. Ploua mărunt.
Oamenii deveniseră mînioşi, pămîntii.

   Mînzucul iepei din norod tremura noaptea de frig şi oamenii
îl învăleau cu mantalele.

   Maiorul venea din ce în ce mai rar şi mai mînios. Bătea caii şi
oamenii.

   Într-o zi a venit ordin despre un anumit cal, că trebuie să fie
dus îndată înapoi în ţară.

   – În ţară... oftau oamenii.
   Şi se uitau la calul care se întorcea în ţară.
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   – Oare noi, cînd? se întrebau ei.
   Şi se sfătuiau:
   – Dacă-i ordin să se libereze caii... Poate şi noi... Cine ştie?...
   Şi tot mai des îi vedeam stînd pe prag, ascultînd geamătul

tunurilor.  Cîteodată  mitralierele  băteau  pe  aproape,  în  răsărit  de
ziuă, la ora atacurilor. Oamenii săreau din paie şi ieşeau să pîndească
întunecimile unde se vedeau asemenea unor cîrduri de grauri roşii,
albaştri,  trasoarele.  Se  încrucişau,  jucau  în  cerul  negru,  trăgînd
traiectorii  multicolore pe zidul sumbru al  zărilor  pline de hohotul
morţii.

   – Vai de mama lui Dumnezeu... se înfiorau miliţienii.
   Se retrăgeau între cai şi numai cei doi mînji — cel sur, mic cît

cîinele, al iepei din popor — şi cel roşcat, zdravăn al iepei ofiţereşti,
se jucau sărind în lungul infirmieriei de cai.

   Oamenii îi priveau rîzînd amărîţi.

IV

   Într-o zi  maiorul  intră  repede.  Trecu aproape în  fugă  în
lungul grajdului şi din mers spunea oamenilor, care abia se ţineau de
dînsul:

   – Lăsăm numai iapa de la divizia a doua. Cea de la 18 Pifani,
o dăm dracului. Rămîn numai caii ofiţereşti. Înţeles? Restul... harşti...

   Şi-şi făcu semn asupra gîtului cu un cuţit nevăzut.
   – Înţeles? întrebă încă odată, din prag; pieile — în căruţe...

Pînă mîine în zori. Ce staţi ca boii? Aşa-i ordinul. Ne retragem...
   Şi  pentru  că  soldaţii  îl  priveau  năuci,  el  scoase  repede

pistolul şi ochi drept în frunte un cal care se uita la dînsul.
   Pocnetul răsună şters în lungul penumbrei.
   –  Înţeles?  Aşa...  rîse  el  aspru,  aiurit,  în  timp ce  faţa  i  se

strîmba într-o spaimă cumplită.
   Pe cînd se depărta spre uşă, din nările calului ţîşni sîngele în

două vine puternice, groase, negre, drept pe tunica lui.
   Sărind  de  pe  prag,  rîse  ascuţit  şi  apucă  la  fugă  peste

cîmpurile vinete, printre neguri.
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   – Ucigaş... scrîşniră cîţiva.
   – Care a vorbit? întrebă sergentul veterinar, mărunt, cu ochii

iuţi.
   Buzele lui căpătară o culoare vînătă şi în timp ce-şi încărca

puşca, dădea porunci:
   – Ochiţi drept în frunţi. Cîte un glonţ de fiecare cap...
   Nu ştiu cum au tîrît pînă afară caii aceia schilozi.
   În spatele infirmeriei era un şanţ mare, cu cranii albe. Acolo

au aşezat caii pe margine. Pe semne că pe unii i-au tîrît de cozi; pe
alţii i-au împuns cu bîtele. Caii sforăiau, presimţind moartea.

   Oamenii cei mai bătrîni au fugit în dosul colinei şi fumau
adînc  mătasă  de  păpuşoi  cu  frunze  iuţi  de  cartof.  Iar  cînd  pe
marginea şanţului începură pocnetele,  ei  se întoarseră mai tare cu
spatele, şi vorbeau tare, amestecîndu-şi glasurile.

   Unul gemea:
   – ...că şi pe tine Iisus, oamenii te-au împuns şi te-au omorît...
   Alţii se prefăceau că rîd, cu ochii împăienjeniţi de plîns. Iar

pocnetele nu mai conteneau, colo pe marginea şanţului cu cranii albe.
   – De ce... pe-ai ofiţerilor... nu-i ucide?...
   Iar  acolo în  şanţ  şi  pe şanţ,  se zbăteau cutremurîndu-se,

picioare, copite, spre cer.
   Cuţitele  fulgerau  repede  şi  cîte  doi-trei  oameni  suflecaţi

trăgeau pieile cu păr aspru, sparte de schije.
   
Şi încă mult timp, în şanţul plin pînă la vîrf, mai clipeau ochi

mari, bulbucaţi. Ţărîna aruncată grabnic cu zeci de hîrleţe, acoperea
ochii aceia încă vii...

   – Dar iapa cea oloagă...  cu mînz. Iapa aceea...  Şi oamenii
ascunşi în dosul colinei alergară în grabă.

   – Aţi omorît-o? strigai către omul care fuma o ţigară plină de
sînge în pragul infirmeriei. 

–  Pe  care?  Pe  oloaga  cu  mînz?
Şi rîse:
   – De bună seamă. Mîţul ei are să sugă la iapa domnului

colonel de la divizie.
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FUGA

I

   Mama gemea doborîtă în colţul dinspre blidar.
   – Gemi... o ghionti tata. Tu eşti vinovată. N-ai luat bîta la

vreme.
   Şi cu degetele căngi, schimonosit, se repezi spre ochii mei.
   – Orb... să ceri pomană la porţi...
   – Nu... răcni mama. Să cadă blestemul dacă-l atingi...
   Tata se opri.
   – S-a ales colb din copilăria lui, din pricina ta. Şi se întoarse

spre mine:
   – Ai blestemat numele lui Dumnezeu. Cu ce drept?
   Aşa era. Spusesem unor gospodari că Iisus, la naştere, a fost

încălzit de răsuflările vitelor.
   – Cum ăsta? s-au mirat gospodarii şi m-au spus tatii.
   – Ei, cum asta? mă întrebă tata.
   Cu capul plecat, tăceam.
   – Vită... izbucni bătrînul. De aceea te bate Dumnezeu acum.
   Şi în vremea asta prin tindă boncăneau paşi. Întîi intră Vasoc

cel chior de un ochi, cu ciubote lungi pînă mai sus de genunchi.
   Se opri şi rîse spre tata:
  – Acasă ţi-i înţeleptul?
   Făcu cîţiva paşi, căci de la spate îl împingeau alţi bătrîni.

Lazăr  Griga,  cel  cu  glas  de  femeie,  Anton  Platon  numit  Urieşul,
Costan Maidan, hoţul de cai — şi în urma lor apăru Vil Potcovarul,
scufundat  în  ciubote  pînă  la  jumătate.  Acesta  îşi  zburli  cu  mîna
dreaptă mustăţile lungi pînă la urechi ca să pară mai chipos şi mă
privi bătînd din ciubotă:

   –  Dacă tu,  măi,  spui că pe Cristos  l-au încălzit  vitele,  să
vedem noi cum are să te încălzească tat-tu cu ciomagul...

   Şi rîse lung.
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   Lazăr  Griga  îi  luă  rîsul  din  gură  şi-l  continuă,  femeiesc,
trecîndu-l uriaşului Platon sub care laiţa pocni din încheieturi.

   Holbată, galbenă la faţă, mama îmi făcu semn să fug afară.
   – Nu... hotărî tata, care îi văzuse semnul.
   Şi se aşeză în uşă.
   Bătrînii,  cu mîinile puse pe genunchi,  mă priveau pe sub

sprîncene.  Lampa  ardea  chiorîş.  Fumul  înecăcios  urca  în  şuviţă
neagră spre tavan, unde se încolăcea şi se pierdea după sobă. Afară,
lătrau cîinii.

   La fereastră se ivi un chip pletos, care sta neclintit uitîndu-se
la mine.

   În vîrful picioarelor, mama trecu pe lîngă tata şi ieşi. Din
tindă, îmi făcu încă odată semn peste umărul lui.

   – Aşa... începu Costan Maidan. Bine că a ieşit muierea. Căci
muierile şi copiii sînt făpturile dracului.

   –  Aici  n-ai  drept...  îi  răspunse  Vil  Potcovarul.  Şi  Maica
Domnului a fost neam de femeie.

   Şi-mi făcu semn rău cu ochiul.
   – Ce vreţi de la mine? am întrebat, cu dinţii clănţănind.
   Bătrînii îşi săltară cuşmele spre ceafă şi se priviră unul pe

altul. Platon Urieşul se descheie la piept:
   – L-ai făcut pe tat-tu de rîs... spuse Vasoc, clipind des din

ochiul cel sănătos.
   Chipul pletos din geam dispăru şi în locul lui se ivi faţa

mamei. Dar n-am avut vreme s-o văd, căci un pumn greu mă izbi
între ochi.

   Auzeam  apoi  ca  dintr-un  somn  adînc,  glasul  rău  al  lui
Maidan:

   – Cu bîta... Ca pe hoţi...
   M-am deşteptat, întins pe cojocul tatei, în mijlocul casei.
   Mama îngenuncheată lîngă mine, spunea:
   – Cînd adoarme... Îi tai gîtul cu toporul.
   Era  tîrziu  după  miezul  nopţii.  Prin  uşile  deschise  larg

s-auzea foşnetul arborilor în întuneric.
   Cîinele nostru intră gudurîndu-se şi mă privi cu urechile
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ciulite.
   – Tat-tu îi dus la crîşmă... îmi spunea mama. Cînd vine nu

ştiu ce are să mai fie.
   – Mamă, o rugam; lasă-mă să mă duc în lume. Eu nu am ce

căuta aici.
   Ea plînse:
   – El moare. Mîine-poimîine. Şi rămîn singură.
   – Am să strîng bani, mamă. Şi am să te iau şi pe tine, în lume.
   – Nu! răspunse ea, ferindu-şi părul lung, despletit, din faţa

ochilor.  Noi avem pămînt. Ar rămînea la străini. Ar rîde vecinii de
casă.

   Căzui într-un somn plin de visuri rele. Vedeam focul din iad,
întinzîndu-se cu repeziciune năpraznică şi cuprinzîndu-mă din toate
părţile. Pe o movilă de scrum, numai eu cu mama.

   – Să te apăr, Zenov... îmi spunea ea, ocrotindu-mă cu trupul
ei mic, uscat. Ascunde-te după mine, Zenov...

   Răcneam.  Şi  cu  cît  răcneam  mai  tare,  vuietul  flăcărilor
devenea mai puternic, acoperindu-mi glasul.

   –  Doamne,  pentru ce ne  arzi  de  vii?  întrebă mama spre
înălţimile focului. Pentru ce, Doamne?

   – Eu sînt Domnul... se auzi deodată un glas.
   Şi flăcările se despicară ca două ziduri.
   Sfinţi albi, cu trîmbiţe, păşeau rar pe-o cărare de aur, în două

şiruri nesfîrşite.
   Mama amuţi şi pentru a-şi stăpîni bătăile inimii îşi apăsă

amîndoi pumnii sub piept.
   – Pentru ce? întrebă înc-o dată mama.
   Atunci deasupra sfinţilor se ivi un nour din care un glas

mare vorbi:
   – Eu sînt Domnul...
   -  E-adevărat,  Doamne,  că tu te-ai  născut  în  iesle  şi  te-au

încălzit răsuflările vitelor? întrebă mama.
   – Drept este... răspunse glasul.
   – Atunci pentru ce pedepseşti aşa vorba fiului meu?
   Drept răspuns, nourul căzu, ca o ploaie de zgură şi Satan cu
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furca ridicată, îşi arătă colţii albi, lungi, rînjind.
   – Eu sînt stăpînul pămîntului, rîse el.
   Iar şirurile de sfinţi prefăcuţi în stane de sare vînătă, căzură

la pămînt.
   – Al meu e sufletul lui...  rîse  iar Satan, apucându-mă de

mînă.
   – Nu... răcni mama.
   – Ba da... răspunse Diavolul.
   Şi  astfel  cînd  m-am  deşteptat  la  lumina  albăstrie  a

răsăritului, tata juca tropotind din ce în ce mai repede, pe cele cîteva
cărţi care-mi rătăciseră sufletul.

   Cu pumnii mari strînşi, cu părul pe ochi, dezbrăcat pînă la
piele, gemea şi suduia izbind cu călcîiele ciubotelor filele albe risipite
în mijlocul casei.

   – Zi-i... Toma, zi-i... se îndemna şi uneori chiuia scoţînd un
răcnet.

   Vecinii zborşiţi veneau la prag şi se uitau o clipă cu mîinile
cruciş, apoi plecau făcîndu-şi cruce.

   Unul, a spus:
   – A înebunit Toma...
   La vorba asta, tata se opri şi-i răspunse:
   – Am înebunit...
   Apoi chiui  iar  şi  prinse să joace mai repede.  Obosind se

îndoi, de la jumătate şi continuă să izbească cu picioarele. Iar cînd
căzu în genunchi cu fruntea pe laviţă şopti:

   – Vai de sufletul meu...
   Mama veni repede şi-i mîngîie capul:
   – Ai băut prea mult. Culcă-te. Şi uită.
   Tata se ridică sleit de puteri şi veni la patul meu:
   – Te-am bătut prea crunt, Zenov. Poţi să ierţi? Eu izbucnii în

plîns. Îi apucai mîna şi-i sărutai repede braţul păros, pînă la cot.
   Zorile intrau în casă, galbene. Se furişau în căldarea cu apă,

sclipeau în sticla de pe masă plină pe jumătate cu un rachiu verzui.
   – Poţi să ierţi? întreba tata apropiindu-şi gura de obrazul

meu.
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   Apoi:
   – Mi-am lăsat zălog cuşma şi sumanul. Ca să pot bea. Să uit.
   – Mă duc în lume, tată... i-am răspuns căzînd cu capul în

pernă.
   – Facă-se voia lui Dumnezeu... răspunse el şi se trezi deodată

din beţie.
   Ziua albă lumina ograda şi pe la poartă treceau cosaşi cu

coasele pe umeri sclipind în bătaia soarelui.
   – Facă-se voia lui Dumnezeu... spuse mama, învelindu-şi mai

tare faţa, cu basmaua neagră.
Apoi, amîndoi se priviră lung şi ieşiră afară.

II

   Tremuram de friguri.  Mama a adus vrăjitoarele ca să-mi
descînte. Astfel a venit Catrina Chiorului cea colţată şi m-a pus să
spun Psalmul  într-o  ulcică  pe  care  a  îngropat-o  apoi  la  vreme de
noapte tîrzie, la hotar.

   A venit Axenia cea pîntecoasă şi guşată care, gîfîind, mi s-a
aşezat la cap şi mi-a spus:

   – Diavolul din visul tău, îi gheara lumii. Are să te răpească şi
are să te ucidă.

   – Vai de sufletul meu... se văita mama.
   – Taci, Donya, taci, îi răspundea Axenia. Poate are să ajungă

la măriri şi are să umble pe uliţe de marmoră.
   Numai tata, ascultînd din prag, cu capul în pămînt spunea:
   – Dracu m-a îndemnat... să-l duc la tîrg... Au să-l mănînce

străinii.
   El era umblat. Era mîncat de străini, de mic copil. De aceea

suspina aşa.
   Am un  descîntec,  spunea  Axenia;  un  descîntec  care  să-l

vindece de dorul lumii.
   – Ba... răcni deodată tata. Leacul îi numai hîrleţul.
   Să-i acoperi gura cu pămînt.
   Şi se întoarse scurt, ieşind repede.
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   – Se duce iar  la crîşmă...  suspină mama, încet  şi  ochii ei
albaştri, stinşi, priviră pe fereastră afară.

   Axenia se ridică greoi. Îşi făcu semnul crucii şi ieşi.
   Mama mă înveli pînă sub bărbie cu lăicerul aspru.

*

   Într-o  noapte  cu  ploi  mari  am  cerut  tatei  să-mi  aducă
struguri acri.

   Pe la noi nu sînt struguri decît într-un singur loc, crescuţi pe
viţe  agăţate  de  cerdacul  boierului  Ivan  Ivancu.  Om  al  dracului,
Ivancu îşi păzea strugurii cu puşca.

   Eu ardeam în friguri şi am cerut tatei struguri acri:
   – Adă-mi, tătuţă, struguri...
   L-am rugat şi el şi-a suflecat picioarele pînă peste genunchi;

şi-a făcut cruce şi-a spus către mama:
   – Dacă nu mai vin, să mă cauţi în rîpi...
   – Nu te duce... a răcnit mama.
   – Trebuie să-mi spăl sufletul... rosti el din prag, uitîndu-se la

mine.
   L-am aşteptat pînă la răsărit, cu lumina aprinsă.
   O vecină a strigat:
   – Hei... Donya... Vino şi-ţi ia bărbatul...
   Am priceput îndată că l-au omorît. Dar nu. Avînd în piept

alicele boierului, tata s-a tîrît prin glod pînă la poartă. Şi vecina ceea
l-a găsit căznindu-se să ajungă clanţa portiţei. Sta lungit în şanţ şi se
tot muncea cu mîna dreaptă, căci cu stînga îşi apăsa pieptul şi tuşea.

   Mama l-a tîrît pînă în casă şi l-a întins lîngă laiţă.
   – Ardă-l para focului, păgîn de boier... bocea ea, căutînd să-i

aprindă tatei o lumînare la cap.
   – Nu... spuse deodată tata. Nu-mi trebuie.
   – Bagă-mi mîna în sîn... gemu mai apoi către mama.
   Strugurele se sfărâmase cu totul. Pe mînecă îi căzură doar

cîteva boabe, năclăite de sînge.
   – Ia-le... gemu el şi se lungi deodată.
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   – Blestematule... spuse mama, fulgerîndu-mă cu ochii măriţi
şi-mi aruncă în pat cele două boabe pline de sînge, iar eu le apucai
între dinţi. Le plimbam cu limba pe cerul gurii şi mă cuprinse groaza
la gîndul că le-aş putea scăpa pe gît.

III

   Tata a zăcut mult. În lungul nopţilor îmi spunea:
  –  Jură pe Iisus Cristos că n-ai să mai pleci de acasă.
   Eu am jurat, închipuindu-mi picioarele lui Iisus cu fluierele

sfărîmate cu ciocanele.
   – Niciodată n-am să mă mai duc...
   În  cer  şi-n  cîmpie  era  toamnă.  Pădurile  băteau  în  roşu.

Alături cu pămîntul se tîrau nişte neguri ciudate care se strecurau în
sat odată cu amurgul.

   Mama era pămîntie la faţă şi mă întreba îngrijorată:
   – Nu-i aşa, Zenov, că n-ai să mai pleci ?
   – Nu. Niciodată...
   Ea oftă şi încerca să rîdă.
   – Ai să fii fecior voinic. Te-am crescut cu grijă. Şi ţi-am stat la

căpătîi cînd erai bolnav. Pe genunchi ai o alunică pe care ţi-o sărutam
cînd te scăldam. Ţi-aduci aminte, Zenov?

   Ea îmi privi cu băgare de seamă amîndoi genunchii. Apoi
luă lampa din cui şi se plecă spre mine îngrijorată.

   Mă privi buimacă:
   – Zenov, unde ţi-i alunica?
   Şi puse lampa la loc.
   Mă privi din nou, înstrăinată deodată.
   Îmi amintii de vorba unei vecine care spunea că se făcuse

odată un schimb, pe vremea vărsatului negru, demult. Că Zenov al
Donyei a murit şi l-au îngropat în ţintirimul vitelor, la un loc cu alţi
douăzeci de prunci.

   Iar Donya luase din greşeală alt prunc, lepădat de maică-sa.
   Este şi acum vorba în sat la noi, că sus pe deal, la ţintirimul

de vite, s-aud cum cer ţîţă pruncii morţi atunci, în vremea ciumei.
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   – Tu nu eşti al meu... îmi spuse mama.
   Apoi schimba vorba.
   –  Atunci,  s-au  amestecat  mulţi  copii.  Într-o  încăpere

acoperită  cu  basmale  negre,  jandarii  îngrămădeau  copiii  atinşi.
Alături, într-o altă încăpere, strîngeau pe cei bătrîni.

   Ţapeni în pielea goală, îi scoteau de mîini şi de picioare şi-i
zvîrleau în gropi cu var.

   Pe copii îi puneau în nişte lădoaie, unul peste altul. Îi băteau
în ţinte şi-i duceau.

   – Tu nu sameni cu noi... continuă mama. Neam de neam, noi
n-am colindat lumea. Am stat aici şi am murit lîngă plug.   Moş-tu a
murit între brazde, într-o primăvară. L-am găsit aşa întins, că parcă
se culcase la amiază. Boii înjugaţi se întorseseră spre dînsul şi-i rume-
gau liniştiţi deasupra.

   – Al cui eşti tu? mă întrebă mama, apucîndu-mă de umeri.
   Mă privi adînc în ochi şi-mi cercetă faţa îndelung.
    – Pui de cuc... continuă ea; de ce vrei să zbori?
   După aceea apucă furca de tors şi scociorî butucul din sobă,

căci acolo în flăcări cînta, depărtat, un glas.
      – Este un vierme... spunea ea, cu faţa înroşită de flăcări;

este în butuc un vierme care arde şi geme.
   Gîndi o vreme, stînd aşa cu faţa în flăcări. După aceea luă

din nou lampa şi-mi cercetă genunchii.
      – Îs aproape oarbă, Zenov... Caută tu, bine. Trebuie să ai o

alunică pe genunchiul stîng.
   N-o  văzusem  încă,  dar  alunica  era  acolo,  rotundă,  pe

genunchi, unde ştia mama.
      – Uite-o... i-o arătai aproape strigînd.
   Ea puse lampa la loc şi-mi răspunse:
      – Simţeam eu. Inima mamei nu se înşeală niciodată...
   Şi mi-am adus aminte în noaptea aceea de toate şovăirile ei.
   Uneori se oprea din rîs şi mă privea ca buimacă.
   Şi ani la rînd, tot aprindea tămîie în hîrburi pe dîmbul din

ţintirimul vitelor.
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   Tata sforăia de mult. Mama îmi spuse:
      –  Îi  aproape vindecat.  Împreună,  veţi  merge  la  plug.

Semănăm grîu.  Nu-i aşa, Zenov?
   Şi  cu  mîna  dreaptă  făcea  mişcări  largi,  aruncînd  prin

încăpere un grîu din închipuire.
      – Semănăm secară şi orz. Acum, tat-tu se duce la tîrg să

vîndă grîul din vara asta. Cumpărăm o juncă roşie, ţintată. Aşa cum
au oamenii cuprinşi. Fata lui Culai, Minuţa, îi frumoasă. Îi trupeşă şi
are putere. Duce singură sacul cu grăunţe la moară. Taie butuci, ca
un băietan. O ţii minte, Zenov?

   Minuţa  s-a  iubit  cu  feciorii  cei  stătuţi.  Dar  aceştia  se
prăpădiseră  în  război.  Minuţa  bocea  pe  uliţă  şi-i  aştepta.  Cînd
treceau prin sat oameni străini, ea ieşea la poartă şi-i întreba:

   – Nu ştiţi despre feciorii de la noi?
   Străinii răspundeau:
   –  Îi  plin  pămîntul  de  morţi.  Feciorii,  ni  i-au  mîncat

împăraţii...
    În sat creşteau alţi feciori. Mărunţi. Aduşi de spate. Nişte

fleacuri de oameni.
   –  Vei  fi  bun  de  însurat...  continuă  mama.  Ca  mîine  ai

şaisprezece  ani.  Îţi  rămîne  casa  asta  bătrînească  şi  ogorul  unde  a
murit moş-tu. Facem nuntă mare. Chemăm tot satul.

   Şi prin lumina gălbuie, ea îşi închipuia încăperea luminată,
cu mese lungi, pline cu pîine albă de grîu.

   – Da, da, îi răspundeam.

   Zăcutul meu se sfîrşise. Şi într-o dimineaţă m-am îmbrăcat
pe furiş. Am ieşit din ogradă încet, pierzîndu-mă în holda din cîmpia
vînătă.

   La gară, tata m-a ajuns călare.
   –  A... făcui eu, pierzîndu-mi cumpătul.
   – Ţi-am adus bani... îmi spuse el şi se opri în faţa mea.
   Îşi  luă  pălăria  neagră  de  pe cap,  apoi  şi-o  îndesă  la  loc.

Scoase din sîn o legătură măruntă şi numără încet cinci monede mari,
vinete.
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   După ce le privi lung, şovăi, vrînd parcă să şi le pună la loc
în legătură. Scutură din cap şi două lacrimi mari îi căzură peste banii
din palmă.

   – Na-ţi-i... gemu el; şi Dumnezeu să te răsplătească.
   – Dar mama? întrebai.
   – Ea s-a dus să bocească la ţintirimul ciumei. Zenov a murit

atunci.

Iaşi, oct.1943.
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CÎMPIA

I

   Strungarul bătea cîinii cu harapnicul. Dar se vede că javrele,
pişcate, se-ntărîtau mai rău împotriva femeii care le întindea ca pradă
bondiţa  şi  basmaua.  Mai  ales  dulăul  acela  vînăt  se  repezea  spre
obrazul ei.

   Alecu repezi dîrjaua alături cu pămîntul. Cîinii, văzîndu-l,
alergară  înaintea  lui  scheunînd,  apoi  se  îndîrjiră  mai  tare  şi  se
întoarseră  cu  gîturile  întinse  spre  muierea  desbrobodită.  Ciobanul
azvîrli iar bîta, dar de data asta drept în mijlocul potăii, care trăgea
de fusta femeii trîntită pe spate. Ea ţipa şi-şi apăra faţa cu mîinile.

   – Dracu te-a adus pe aici?  o întrebă ciobanul după ce se
depărtară cîinii mîrîind; de unde eşti, muiere?

   Strungarul  sta  deoparte  cu  harapnicul  într-o  mînă,  cu
cealaltă pipăindu-şi nările. Se uita la femeie şi limba îi aluneca din
gură  pînă  încremenea  ca  un  colţ  de  piatră  albăstrie,  între  buzele
crăpate de vînt.

   Femeia se ridică deodată în picioare şi pînă să-şi dea seama
ciobanul, îl plesni peste gură cu dosul mîinii. Apoi îl stupi între ochi.

   – De ce nu-ţi păzeşti javrele?
   Ciobanul  ridică  pumnul  s-o  plesnească  drept  în  moalele

capului, dar îi văzu ţîţele prin deschizătura cămăşii; lăsă mîna în jos
şi  o  întinse  iar  s-o  prindă  de  mijloc.  Femeia  asta  stîrnea  undeva
într-însul un val mare de sînge. Ea îl ocoli, vrînd să-şi vadă de drum.
Dar ciobanul i se aşeză în cale şi ceva îl mîna să se apropie mai tare
de pieptul ei. Simţea degetele ca nişte cleşte deschise, gata să apuce.

   Lumina  se făcea  tot  mai  largă  în  cîmpie.  Norul  soarelui
părea un munte de foc. În ocol oile prinseră a zbiera, toate deodată,
ca  atunci  cînd  turma  se  rupe  în  două.  Femeia  se  îndepărta
îmbrobodindu-şi  basmaua.  Pe  pulpele  picioarelor  i  se  vedeau
muşcăturile însîngerate. Uitîndu-se în urmă, spunea:
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   – Hoţule... Răpănosule...
   Turma  sărise  peste  gardul  ocolului,  sunînd  din  tălăngi.

Ciobanul  apucă  spre  stînă,  iar  femeia  cu  ochi  mari,  negri  cobora
malul rîului. Strungarul mîna oile la muls. Striga: brrr, şi le plesnea
cu harapnicul peste picioare. Ciobanul le strîngea în palme pulpele
fierbinţi şi se uita printre urechile lor drept înainte la malul după care
coborîse femeia. Îl dureau încheieturile mîinilor; bătea oile nărăvaşe
cu pumnul în pîntece şi le suduia.

   Dar  pe  cînd  bodogănea,  strîngînd  cu  putere  ţîţele  mici,
albăstrii, auzi sub mal ţipătul femeii. Cîinii o ajunseseră pe cînd ea îşi
spăla în rîu sîngele de pe picioare. Îl cuprinse ciuda împotriva ei, o
ciudă scurtă care îi încreţea fruntea şi îi  strîmba gura spre ureche.
Dădu găleata la o parte, se uită peste umăr în ocolul unde cele cîteva
oi băteau pămîntul aşteptînd să le vie rîndul la muls. Strunjos, avea
pe faţă un zîmbet tăcut, îndreptat spre lătrături.

   Alecu îi strigă:
   –  Ai  grijă  de  oi...  şi  apucă  repede  spre  mal  cu  mînecile

suflecate. 
   Cînd  ajunse  acolo,  femeia  era  la  jumătatea  apei.  Cîinii,

încercînd s-o urmărească, intrară în valuri, apoi se întoarseră la mal
cu gîturile întinse, bătînd apa cu labele de dinainte. Pe malul celălalt,
femeia  aşezată  în  nisip  striga  ceva şi  glasul  ei,  pe  deasupra  apei,
părea un ţipăt de pasăre. Apoi se sculă şi intră în arinişte. El se uită
după  dînsa,  urmărindu-i  capul  cu  colţul  basmalei  lăsat  pe  spate,
printre  tufele  mari.  Şi  cu  cît  se  depărta  ea,  undeva  sub  pieptul
ciobanului se deschidea un gol. Strigă cîinii şi-i asmuţi spre lunca de
peste apă. Cîinii şcheunau coborînd malul în fugă; intrau în apă şi
ieşeau  repede,  scuturîndu-şi  spinările  din  care  stropii  săreau
strălucind.

   Dincolo, la capătul luncii, începeau păpuşoiştile verzi şi mai
departe, pe deal, sub pădurile albastre se vedea satul.

   Capul  negru  al  femeii  se  mai  văzu  o  vreme plutind  pe
deasupra păpuşoiştilor.

   Ciobanul, apucînd spre stînă, văzu cîinii strînşi în cerc, pe
locul unde atacaseră femeia. Se hîrjoneau, mîrîiau, rozînd bundiţa ei
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cu flori de lînă de toate culorile. El rîse strigîndu-i, iar cîinii, venind
în fugă, i-au adus la picioare resturi din bundiţa de miel.

   Tălăngile  turmei  abia  se  auzeau  în  fundul  stuhatului,
Stuhăria se clătina lin. Ciobanul, strîngînd caşul, gîndea: „De-ar mai
trece vreodată pe-aici, muierea naibii“.

II

   Moştenise fluierul şi bîta ciobănească de la tatăl lui care îi
spunea:

   – „Oile, băiete“...
   L-a luat la stînă de pe la cinci ani. Copilul scărpina berbecuţii

între  coarnele  moi  şi-i  învăţa  a  împunge.  A dormit  cu  cîinii  pe
aceleaşi paie, înveliţi în acelaşi ţol afumat. Cînd fătau căţelele tîrlei, el
le lua căţeii în poala sumanului lung şi-i ducea la malul apei, unde îi
căuta  în  gură,  pe  rînd.  Pe  cei  cu  cerul  gurii  albastru  îi  punea
deoparte, iar pe ceilalţi, cu cerul gurii alb, îi arunca în apa adîncă de
sub mal. Pe cei rămaşi îi punea iar în poala sumanului şi-i ducea la
trunchi. Lepăda sumanul şi mîna lui mică ridica toporul greu, tăind
cozile căţeilor fără ochi, să-i înveţe cu durerea şi să-i facă răi.

   Lîngă trunchi rămîneau cîteva codiţe mărunte pe care dulăii
cei mari le apucau între dinţi şi le duceau pe sub dîmburi, unde le
îngropau scormonind cu labele.

   Veneau,  cîteodată,  vijelii  mari,  eumpene  întunecate  care
tăiau  ziua  în  două.  Vînturi  puternice  umflau  coliba  de  stuh  şi  o
răsturnau.  Copilul  se  chircea  sub  ţolul  rupt,  în  mijlocul  turmei.
Dîrdîia de frig şi se lipea mai tare de trupurile calde ale oilor, care, în
dosul  unui  păpuriş  sărac,  primeau  ploaia  în  faţă.  Alteori  îl
cuprindeau apele, cînd adormea la turmă. El apuca de barbă un ţap
şi se suia călare. Se ţinea cu o mînă de coarnele ţapului, iar cu cealaltă
îl mîna să taie valurile. Copilul zbiera ca oile, şi turma întreagă se lua
după ţapul negru, care înota spre malul stînei cu barba pe deasupra
apei.

   Tatăl lui umbla pe la tîrguri, să vîndă brînză şi lînă. Ceilalţi
ciobani  trimiteau  copilul,  noaptea  pe  negură,  cu  oile  în  porneală.
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Cînd îl cuprindea frica de întuneric, micul cioban s-apropia mai tare
de berbecii cu coarne răsucite ca de nişte fiinţe puternice care pot să-l
apere. Ciobanii ceilalţi îi puneau diferite porecle auzite prin basmele
unde ciobanii erau amăgiţi de moşnegi cu picioare de cal. Dormind
lîngă uşa colibei, visa cîteodată patru pereţi unşi cu humă şi o sobă
caldă. Dar cînd se trezea în zbierete şi lătrături, uita încăperea de vis.
Unii îl porecleau „Aripa Satanei“ sau „Duh Necurat“. El era mic şi
slab şi-l îneca uneori plînsul, sub pălăriuţa clăpăugă.

   Tatăl lui venea la stînă, clătinîndu-se printre ogoare. Avea
mustăţi  gălbui,  ochi  verzi  răi,  care-ţi  aminteau  bălţile  cu  şerpi  şi
lintiţă. Era vestit pe la tîrle pentru curajul cu care suduia în vreme de
cumpănă, noaptea, cînd fulgerele şi trăznetul zguduiau întunericul.

   –  Are  să  te  trăznească bade...  spuneau ciobanii  cu feţele
luminate ciudat de para focului.

   Baciul Ion scrîşnea parcă ar fi sfărîmat sticle între măsele sau
pietre.  În  rîsul  celorlalţi  ciobani  îşi  scotea  copilul  din  bîrlogul  de
după uşă. Acesta moţăia şi adormind în picioare, cădea în genunchi
lîngă foc.  Baciul  Ion îl  lua de chică şi-l  zgîlţîia.  Ciobanii îl  opreau
uneori:

   – Lasă-l, bade, că-i păcat...
   Baciul le-o tăia scurt:
   – Aveţi grijă de păcatele voastre...
   Odată  l-a  pus călare  pe  spatele  unui  berbec  căpiat,  care

zbierînd răguşit s-a pierdut în întuneric cu copil cu tot. Alecu a căzut
într-o  groapă,  cu  berbecul  deasupra.  Din  noaptea  aceea  simţea
cîteodată acolo unde bate cutiuţa inimii nişte gîdilături — şi căzînd la
pămînt, vedea învîrtindu-se în jurul lui o mulţime de lucruri galbene,
într-o repezeală din ce în ce mai mare. Zbătea din picioare şi mîinile
lui căutau crispate un lucru tare de care să se apuce. Pocăit, baciul
Ion, a încetat deodată cu beţiile. A fugărit ciobanii pe la vetrele lor,
rămînînd în cîmpie singur cu copilul.

   Într-o  înserare  a  răsărit  în  dosul  stînei  o  babă  neagră
încremenită în băţu-i,  asemeni unei  sălcii  arse.  A căutat copilul cu
ochii, apoi a scos de sub subţioară un cocoş negru. Alecu mîna oile pe
bahnă. Baciul l-a strigat, iar baba i-a tăiat cu foarfeca de tuns oile un
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smoc de păr din vîrful capului. După ce a făcut semnul crucii peste
flăcările galbene, alese cîţiva cărbuni în care să ardă smocul de păr.
Cenuşa adunată în palmă, amestecată cu făină de porumb a dat-o
cocoşului s-o ciugulească.

   Baciul  Ion  sta  în  dosul  stînii:  pentru  că  farmecul  nu se
îndeplinea dacă era cineva de faţă. Baba şopotea descîntînd cocoşul,
făcîndu-i  cu latul  mîinii  semnul crucii  pe creastă.  Buzele ei,  parcă
absorbite pe gingii, spuneau:

                    
„...ca norul, ca fulgerul, ca apa,

aşa să treacă;
nici şarpele, nici coropişniţa, nici şopîrla...“

   
Printre blesteme, rostea numele copilului:
                    

Ţie, Alecu, ca norul, ca vîntul, ca apa,
aşa să treacă“...

   
La urmă chemă baciul, bătînd cu băţul lung în uşa colibei.
   – Cumetre, poţi să te uiţi şi dumneata de-acum.
   Iar către băiat, arătîndu-i cocoşul:
   – Adă toporul şi taie-i gîtul!
   Alecu se uita în ochii baciului care-l îmbia cu capul în tăcere.
  Vrăjitoarea puse gîtul  cocoşului pe trunchiu. Cu o mînă îi

ţinea capul, iar cu cealaltă o aripă.
   Copilul ridică toporul şi dintr-o lovitură capul cocoşului s-a

despărţit  de  trup.  Baba,  făcînd  un  pas  înapoi,  aruncă  pasărea  în
zbatere oarbă, pe colbul tîrlei. Şi capul căzut pe o parte mai deschise
o singură dată clonţul. Trupul sărea pe dinaintea cîinilor lăsînd dîre
de sînge. Săltînd, trupul fără cap sări peste para focului; cîteva oi de
la marginea turmei ciuliră urechile, apoi se speriară şi cîinii prinseră
a mîrîi. Un nor roşu trecea repede de la Apus spre Răsărit.

   Între parii ocolului, cocoşul mai zbătu o singură dată din
picioarele galbene. După aceea baba i-a scos inima şi frigînd-o în jar,
a dat-o copilului s-o mănînce.
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   Se înnopta pe cînd ea se îndepărta, neagră ca o salcie arsă.
După aceea boala a mai trîntit copilul la pămînt numai de cîteva ori.

   Vestea descîntecului s-a răspîndit în cîmpie, pe la stîni, pe la
boari.  Văcarii  adunaţi  pe  la  focuri,  noaptea,  povesteau
înspăimîntătorul descîntec al cocoşului. Cîteodată, cînd întunericul îi
înconjura  ca patru ziduri  negre,  unii  auzeau cum se  sfarmă iarba
uscată sub paşi care s-apropiau. Ochii lor holbaţi vedeau mereu cum
vine baba aceea neagră. Văcarii părăseau focurile şi s-ascundeau în
inima cîrdurilor.

   Verile treceau una după alta şi se înşirau în amintirea lui
Alecu,  ca nişte  mari  năframe galbene.  Iernile  cu viscole  repezi  au
zguduit  de  nenumărate  ori  coliba  din  cîmp în  care  baciul  bătrîn,
îmbrăcat în cojoace, aşeza tăciunii, suprapunîndu-i în formă de cruce.

   Alecu  împletea  vîrşe  de  nuiele  şi  funii  lungi.  Cîrpea
cojoacele,  pînă  adormea  cu  acul  în  mînă.  Coliba  unsă  cu  lut  pe
dinăuntru trosnea din toţi parii, cînd treceau pe deasupra ei vijeliile.
Cîrdul închis bine în ocolul strîmt, acoperit cu stuh, se izbea noaptea
de pereţii colibei şi cîinii încovrigaţi la uşă dormeau în bîrlogul de
paie, scoţînd prin somn un lătrat încet.

III

   Odată cu ploile mari, baciul Ion alegea o sută de mioare şi le
mîna zi şi noapte spre tîrg. Lipsea o săptămînă întreagă şi băiatul îi
pîndea întoarcerea, stînd întins pe pîntece, cu capul în mîini, cu ochii
scufundaţi în zarea Apusului.

   Odată i-a adus de la tîrg un cuţit cu două custuri cu o şpangă
mică pentru slobozirea sîngelui cînd se îmbolnăvesc oile. Alecu s-a
bucurat  şi  s-a  uitat  la  cuţit  pînă  i  s-au  împăienjenit  ochii.  Baciul,
privindu-l  uneori  cum  doarme  sau  cum  alege  berbecii  dintre  oi,
zîmbea sub cuşma stufoasă.  ÎI  vedea cum se lăţeşte în spate,  cum
creşte voinic ca din apă.

   Să fi avut paisprezece ani şi mai bine în ziua cînd tatăl lui s-a
întors din sat cu o femeie căreia i-a dat să mănînce urdă dulce şi să
bea zară din cupă. După aceea au intrat în trestiişul de după stînă
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unde femeia rîdea şi trestiile se legănau la vîrf.
   Alecu s-a dus pînă la locul acela, parcă l-ar fi împins cineva

de  umeri;  prin  mintea  lui  trecu  deodată  vremea  mîrlitului  cînd
berbecii  întinzînd  boturile  pe  sub  pîntecele  oilor,  scot  un  geamăt
adînc. Fugi de-acolo, şi cînd tatăl lui s-a întors la stînă cu căciula pe
ochi, băietanului îi venea să se ia după urma femeii care se depărta
repede.  După aceea,  de  cîte  ori  vedea prin  cîmpie  fete  grăbite  cu
coase pe umeri, chiuia după ele şi le chema în colibă. Fetele rîdeau,
spunîndu-i:

   – Ursule... Sălbătăciune...
   Şi se depărtau.
   Peste vreo trei veri, într-o duminică, veniră la stînă flăcăii

văcarilor. Îmbrăcaţi în cămăşi albe, cu cuţite la şold, se porneau la
horă în satul de departe. S-au dus întins la moşneag şi i-au spus:

   – Lasă-l şi pe Alecu, moşule...
   Moşneagul îşi strigă flăcăul de după coliba unde turna în

troacă lături pentru cîini.
   – Du-te şi tu, bre...
   Alecu  şi-a  potrivit  la  şold  cuţitul  cu  două  custuri,  şi-a

îmbrăcat  bundiţa  de  lînă  vînătă  şi  apucînd-o  pe  urma  văcarilor,
spuse:

   – Cu bine, tată.
   – Cu Dumnezeu, ţîngăule! i-a răspuns moşneagul.
   Şi uitîndu-se în urma lui, oftă după tinereţea îndepărtată.

Fusese, la vremea lui, moşul Ion, un vestit muieratic. Şi gîndindu-se
la fetele pe care o să le strîngă în braţe feciorul lui, îşi încorda oasele.
Văzînd pîlcul feciorilor clătinîndu-se în apa morţilor, scrîşni, rîzînd,
iar cîinii mîrîiră toţi deodată, uitîndu-i-se în gură.

   Dar pentru el duminica aceea a fost tare tristă. Ca şi cum s-ar
fi  trezit  dintr-o  încordare,  se  văzu  slab,  bătrîn.  Parcă  i-ar  fi  luat
cineva, din nevăzute părţi ale trupului, toate proptelele. Zidirea lui
s-a clătinat  pentru prima dată  în  duminica  aceea cuprinsă  de  apa
morţilor, în care vulturii, înotînd departe pîndeau şobolanii vărgaţi
ieşiţi la gurile gropilor.
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IV

   Cum o fi petrecut la horă? S-a întors, întunecat, după miezul
nopţii şi s-a trîntit în bîrlogul luminat de para focului. Aşa cum cade
butucul.  Baciul  tuşea  privind  cîinii  şi  cele  dintîi  neguri  ale
Răsăritului.  Oile,  sunînd  din  tălăngi,  porneau  de  lîngă  ocol,
strănutînd. Sculîndu-se să le aducă înapoi, baciul se plecă spre flăcău
şi-i văzu jumătatea de faţă luminată de para focului. Depărtîndu-se,
vorbi în barbă: „a dat de catrinţă...“.

   Şi-şi  mînă  oile  departe  de  stînă,  ocolind  boariile.  Sub
picioarele  turmei  plesnea iarba  măruntă,  ronţăită  de sute  de  guri.
Departe negurile păreau herghelii de cai albi.

   La  răsăritul  soarelui,  baciul  Ion îşi  scoase  cuşma şi  făcu
semnul crucii.

   – Mari-s minunile tale, Doamne...
   Trebuia să ducă turma la muls. Şi păşunea săgetată de raze i

se păru fără hotar. Stîna cu ocolul ei negru, era depărtată ca într-o
ţară de basm. Luminile ochilor i se tulburară deodată, ca şi cum ar fi
văzut lumea printr-un zid de ploi. Îşi avîntă sumanul pe umeri şi-şi
şterse ochii cu dosul palmei, apoi cu poala cămăşii ciobăneşti, rece ca
fierul. Baciul Ion cel beţiv plînse pentru întîia oară în viaţă.

   Soarele, abia răsărit, scălda cîmpiile într-o minune mare şi-n
mijlocul minunii baciul îşi văzu flăcăul mînînd  un cîrd de mioare
albe...

   Apoi totul i se risipi din faţa ochilor. Mînă mai repede turma
şi sudui.

  La  tîrlă,  Alecu  căsca  ridicînd  pumnii.  Baciul  pregătind
găleţile pentru muls, îl întrebă:

  – Cum îi satul, bre?
   Oile strănutau şi băteau din picioare, la strungă.
  – Ho... Ho... le oprea baciul — şi cu pumnul strîns le bătea

peste bot.
   După mulsoare,  moşneagul  mohorît  răsturnă cu piciorul

găleata cu lapte. Sudui din rărunchi şi se uita la fecior, cu ochii roşii.
   – M-am hrănit... spuse el, cu capul în pămînt; mai muncească
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şi alţii. Apoi, scoţînd amnarul din curea:
   – Mînînce-le cîinii oi!
   Feciorul,  întunecat,  gîndi,  în  timp ce cu  dîrjaua în  mînă

pornea  pe  urma  oilor:  ,,De  l-aş  pocni  o  dată,  drept  în  moalele
capului“... Îi era ciudă pe moşneagul care hîrîia ca o moară stricată.
Adusese flăcăul în inima lui, colo în sălbăticie, ceva frumos şi trist ca
un prapore, ca o icoană colorată cu noapte şi soare. Vorbele moşului,
hîrîiturile lui, se prefăceau în tîrîtoare vîscoase, urîte, urcîndu-se pe
icoana aceea din inima lui.

   Culcat într-o claie de snopi, lîngă sora unui văcar, simţise în
nări izul bălţilor. Tîrziu a părăsit snopii, pentru că l-a strigat fratele
fetei. (Acesta îi păzise tot timpul, ca să nu dea cineva peste dînşii).

   Apoi cînd Alecu ajunse în dreptul lui, văcarul îi făcu semn
cu ochiul spre claia de snopi:

   – Ce zici? Îi bine-al dracului; parcă ai merge-n tonobil...
   Dar nu întîmplarea asta a pus icoana aceea frumoasă în

inima sălbatecă a ciobanului. Pe tăpşan văzuse fete frumoase şi nu cu
ochii încrucişaţi ca sora văcarului. Şi nici una nu era adusă de spate,
ca o colibă bătută de cine ştie ce vîntoase...

   Întrebă văcarul, pe cînd se-ntorceau la stînă:
   – De ce m-ai dus la sora ta?
   Şi stupi într-o parte. Icoana horei cu muieri albe, frumoase i

se zugrăvea în inimă. „Una din acelea să fi fost“... gîndea el.
   – De ce, bre? întrebă încă odată, apucînd văcarul de poala

cămăşii.
   Acesta se-ntoarse dintr-odată, apucîndu-şi cuţitul de la şold.
   – Ce, nu ţi-a plăcut, dulăule?
   Alecu deschise amîndouă custurile cuţitului şi  acolo între

păpuşoiştile  negre,  văcarul  şi  ciobanul  se  suduiră  cumplit,
juruindu-şi moarte.

V

   – Am să mă duc... i-a spus într-o noapte tatăl; mă aşteaptă
bărcuţa la o apă neagră...
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   Şi îşi asculta vîjîiturile vîntului, în ciolanele uscate. Apoi îi
dădu de grijă:

   – Să-mi păzeşti bine avutul...
   A treia  zi dimineaţa,  pe cînd răsărea soarele,  l-a  găsit  în

dosul colibei,  chircit.  Între mîinile  lui  străvechi străluceau bani de
aur,  o  moviliţă  bună,  abia  dezgropată  de  sub  colibă.  Moşneagul
murise  trăgînd  cu amîndouă  mîinile  din  groapă avuţia  lui  strînsă
într-o  jumătate  de  veac  de  ciobănie.  Sta  încremenit  în  coate  şi-n
genunchi, parcă ar fi băut însetat dintr-un izvor.

   Alecu rămase prostit, apoi ca o umbră de pasăre îi trecu pe
dinaintea ochilor. Strigă speriat: „tată“...

   După ce l-a dus cu carul în satul de departe, cîmpia i s-a
părut pustie şi fără hotare. Şi a luat cu dragă inimă pe băiatul acela
de pripas care voia să se tocmească strungar.

   Apoi, o dată cu toamna, veniră mînioşi văcarii. Proptiţi în
ciomege, dinaintea colibei, rînjeau spre cioban:

   – Ţi-a trebuit muiere, hai? I-a crescut pîntecele, are să fete...
   Şi făceau ca broscoii: oac... oac...
   Văcarul acela care îl dusese la soră-sa, făcea gură mare şi-şi

tot arăta cuţitul:
   – Dacă n-o iai de nevastă, te hăcuim... Auzi?
   Era  spre  duminică  —  şi  dînd  în  grijă  strungarului  să

păzească stîna, porni spre sat, înconjurat de văcari. Mergea cu capul
în pămînt şi-şi zicea în gînd: „ciuma... arătarea....“

   După miezul nopţii, ajungînd în sat, s-au dus cu toţii de-a
dreptul la bordeiul muierii.

   Fratele ei bătu în geam:
   – Hei, scoală; ţi l-am adus...
   Sclipi opaiţul. Se auzi zăvorul. Împingîndu-l de spate, văcarii

îl îndemnau să intre.
   – Hai, hai, nu-i aşa de slută...
   Alecu păşi pragul — şi  prin întuneric  mîinile  lui  bîjbîiră

cămaşa caldă a muierii. Văcarii, pe prispă, rîdeau pe-nfundate bînd
rachiu.

   Tăceau un timp şi trăgeau cu urechea la cele două geamuri
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care  plesniră  deodată  în  ţăndări,  drept  în  capul  lor;  în  bordei  se
auzeau dupăituri, suduituri, izbituri. Un văcar vru să se repeadă la
uşă, dar îl opriră ceilalţi.

   – Lasă-i, bre, să se-nţeleagă...
   Odată cu soarele, văcarii goliră al treilea şip de rachiu — şi

apucară drumul izlazului depărtat.
   Ciobanul sărise pe fereastra  de după casă,  ducîndu-se  în

lumea lui.
   Satul spunea că sluta a umblat pe la mănăstiri, că a făcut

vrăji. Femeile vorbeau despre o pielicică de şarpe pe care ea, în mare
taină, ar fi adus-o la stîna feciorului, punînd-o în vatră. Fumul ieşit
din pielea de şarpe, ar fi îmbătat mintea flăcăului; altfel nimeni nu
putea pricepe cum de s-a însurat mai tîrziu cu sluta văcarului.

   Flăcăul chipeş, lat în spete, care se spunea că a moştenit de la
baciul bătrîn o grămadă de aur şi o turmă de oi, ar fi putut lua de
nevastă fata cea mai frumoasă din sat.

   Alecu pricepu şi el cum stă socoteala şi în primăvara aceea
cînd se  topeau gheţurile  pe  rîu,  se  uita  la  norii  albi  de  deasupra
satului depărtat şi se afurisea că n-o s-o mai vadă pe slută.

   – Să-mi sară ochii... se jura el; să-mi mănînce gălbeaza toate
oile...

   Strungarul, sub căciula cît o căpiţă, îl întreba:
   – Pe cine afuriseşti, bade?
   – Muierea... răspunse ciobanul.
   Apoi:
   – Nu-i treaba ta; ţine-ţi gura!
   Primi numai veste că sluta a născut. Apele mari ţinură cinci

săptămîni. Revărsările erau ca o mare şi-n mijlocul lor soarele părea
un vultur de foc.

   Văcarii,  auzind  şi  ei  că  a  născut  sluta,  veneau  la  stînă
suflecaţi  pînă  la  genunchi,  prin  glodurile  mari.  Aduceau  vorba
despre întîmplare făcîndu-şi unul altuia cu ochiul. Strungarul rîdea
cu nasul în mintean.

   Apoi odată cu retragerea apelor, veni vestea că sluta boleşte
rău şi că-l cheamă pe cioban să-i pună mîna la inimă. El gîndi: „De-ar
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muri  mai  repede...“  Şi  de  cîte  ori  îi  venea  în  minte  boala  femeii
încrucişate, chiuia.

   Într-o zi veni fratele muierii, văcarul acela cu ochi de gînsac.
   –  Nu mai  poţi  de  bine...  i-a  spus  acesta;  şi  soră-mea  se

topeşte pe prispă...
   – Nu-mi pasă! i-a răspuns ciobanul; dracul să vă ia...
   – Nu-ţi pasă? Atunci să ştii că n-ai să mai poţi trăi în cîmp...

O să-ţi aprind coliba, să arzi.
   – Apucă-te... i-a zis ciobanul şi se hotărî să nu-şi mai trimeată

turma  spre  suhatul  văcarilor,  dar  strungarul  se-ntorcea  mereu
plîngînd. Pe rînd, oile lui se-ntorceau la stînă ologite.

   Ciobanul s-a pus la pîndă.
   În puterea nopţii s-apropia de cîrdul văcarilor, prindea viţeii

şi-i  lega  cu  coarnele  de  picioarele  de  dinainte.  Aceştia,  cu  gîtul
încordat,  zbătîndu-se,  se  prăbuşeau  în  gropi.  Apoi  cu  dîrjaua  lui
mare se repezea la coarnele buhailor şi le rupea dintr-o lovitură.

   Într-o noapte,  amândoi  duşmanii  s-au întîlnit  faţă-n faţă,
mergînd pe furiş pe-o bahnă; unul mergea să ologească oile, celălalt
vitele.  Au scos  cuţitele  şi  s-au rotit  mult unul împrejurul celuilalt.
S-au izbit umăr la umăr şi s-au junghiat. Alecu mai trîntind un pumn
în nasul văcarului izbit pe spate îl stupi.

   – Mor... spunea văcarul, cu mîinile în lături.
   –  Nu te ia dracul... scrîşni Alecu, turnîndu-i în sîn o pălărie

de apă.

VI

   Acum trecuse prin cîmpie femeia aceea cu ochi ca ai Satanei
şi el  pîndea din zori  pînă-n noapte întinderea cîmpului verde, s-o
vadă venind. Trecuseră multe zile şi ea nu se mai întorcea.

   Rătăcise  de  bună  seamă  drumul  cînd  s-a  abătut  prin
pustietatea lui.

   Poate era o femeie din toată lumea şi drumul ei niciodată n-o
să mai treacă prin cîmpia aceea.

   Căuta locul unde au sfîşiat-o cîinii şi-i părea rău că nu i-a
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asmuţit  s-o mănînce de vie.  Auzea lătrăturile şi  ţipetele undeva în
fiinţa lui; crispa gura şi încuraja cîinii, în gînd: „pe dînsa zmei“... Dar
dintr-o dată apuca dîrjaua de-alături şi  cîinii  care  stăteau tăcuţi la
spatele lui, săreau speriaţi.

   Cînd a venit, asfinţea soarele. El a rîs privind-o cum coboară
malul de dincolo. Cu o mînă şi-a ridicat poala pînă la genunchi, iar
cu degetul cel mare al piciorului stîng încerca apa cît îi de rece. Intră
în val, spunînd:

   – Bădiţă, fugi că mi-i ruşine...
   El şi-a suflecat repede iţarii şi a intrat în rîu. Femeia s-a oprit

la jumătatea vadului, dînd drumul poalei peste genunchi Ciobanul a
cuprins-o cu braţele lui puternice. A ridicat-o pe sus şi a dus-o pe mal
gîfîind.

   – Te dau cîinilor... îi spunea la ureche.
   Ea  îi  spunea  multe  lucruri  trăgîndu-l  de  păr  şi  el  abia

desluşea vorbele.
   – Aş vrea să rămîi aici... i-a spus într-un amurg, o săptămînă

după ce ea s-a întors; mi-e urît singur...
   Şi fără s-aştepte răspuns, sări cu capul în jos în adîncime.
   Femeia, pe mal, îl vedea cum înoată în fundul verde, spre

butucul negru; acolo erau bogăţii de peşti. Cît ai răsufla de multe ori,
trupul  ciobanului  se  vedea  nemişcat  pe  fund,  numai  mîinile  lui
intrau şi ieşeau din cuptoare. Apa scotea bulbuci deasupra. Ciobanul
ieşea la mal cu cîte doi peşti în gură, cu cîte alţi doi în fiecare mînă. Îi
azvîrlea pe mal strigînd: „prinde-i“... Ea îi prindea de prin iarbă şi-i
băga în traistă.

   Pescuitul acesta se întîmpla în fiecare zi de la amurg pînă se
înnopta de-a binelea. Mai ales, după ce se întuneca şi pe cerul larg
din fund sclipeau tremurînd stele, ciobanul se scufunda mai cu dragă
inimă.

   Femeii i se părea că bărbatul acesta sălbatec, slobozindu-se
cu  capul  în  jos,  avea  s-apuce  cu  mîinile  stelele  mari  din  adînc.
Strungarul  pregătea  jarul  şi  ceaunul  agăţat  pe  crăcană  deasupra
focului. Mîncau amîndoi, femeia şi bărbatul, rîzînd, lîngă focul care
le lumina dinţii.
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   – Eşti un om al dracului,  bădiţă...  îi spunea ea, băgîndu-i
mîna în sîn.

   – Numai drăcoaicele trebuie să fie  ca tine...  îi  răspundea
ciobanul; şi uitîndu-i-se în ochii negri, o întreba:

   – A cui eşti? Care ţi-e satul?
   – Prostule... îi răspundea femeia, se cunoaşte că eşti sălbatec.
   Şi-i povestea despre satul de la răsăritul cîmpiei, Văratecul

acela  vestit  în  ibovnice.  Acolo  se  furau  fetele  mai  dihai  decît  în
oricare  alt  sat.  Ele  se  dădeau în  dragoste  cu  flăcăii  de  peste  apă,
chipeşi  şi  cuţitari  vestiţi.  Se-ntîmplau  bătălii  grozave  mai  la  toate
horele, între flăcăii din Văratec şi cei din satele de peste apă. Aceştia
porneau la hora vărăticenilor în ciurde mari. Cu bundiţele pe mîini şi
botforii bine unşi, ajungeau la rîu.  Acolo se făcea o mică tocmeală:
cei mai tineri, ţîngăii abia ieşiţi la joc, îşi lepădau iţarii la vad, iar cei
mai  bătrîni,  li  se suiau pe umeri;  înşiraţi  cîte  unul,  intrau în  apă,
ţîngăii ducînd în spate pe ocrotitorul lor. Pe malul celălat se odihneau
ca un pătrar de ceas, în care timp îşi arătau unul altuia cuţitele cu
piedecă şi  pistoalele.  Spuneau fel  de  fel  de  lucruri  despre  femeile
vărăticene, iar rîsul lor se lovea de malul din faţă şi se pierdea pe ape
la vale. Ţîngăii stau mai departe şi vorbeau pe şoptite.  Apoi porneau
în  ciurdă  pe  sub  cerul  aprins.  Cînd  ajungeau  la  marginea
Văratecului, peste grădini venea pînă la ei larma jocului. Atunci se-
nfierbîntau flăcăii de peste apă, şi ocolind satul intrau în crîşma de la
celălalt  capăt.  Goleau  repede  cîteva  şipuri  de  rachiu,  scrîşneau,
suduiau crîşmarul şi ieşeau cîte doi, chiuind. Hora toată se strîngea
grămadă. Ei urcau tăpşanul privind încruntaţi în pămînt şi ridicînd
pumnii strigau la muzicanţi să le zică şi lor. Cuprinşi pe după cap,
patruzeci-cincizeci de flăcăi se-nvîrteau într-o roată nebună, stîrnind
cu ciubotele iarba, colbul, pietrele. Apoi, cînd cîntecul devenea mai
repede,  se  desprindeau  unul  de  altul  ca  la  un  semnal  şi  alergau
învîrtindu-se  spre  mijlocul  tăpşanului.  Chiotele  îi  înnebuneau mai
tare, iar bătrînii care priveau deoparte, rămâneau cu gurile căscate,
sau se trezeau bătînd măsura, cu picioarele lor obosite.

   Cei  care  trebuiau  bătuţi,  erau  poftiţi  să  intre  în  joc.  Îi
îndemnau fetele, babele: „Du-te, bre...“
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   Iar cînd se desfăcea roata aceea de trupuri, apăreau deasupra
capetelor  cuţitele,  pistoalele,  măciucile.  Prinşi  la  mijloc,  vărăticenii
răcneau, apărîndu-se. Curgea sînge. Pîrîiau gardurile pînă în inima
satului. Încă mult timp după ce se opreau muzicanţii, bătălia dura în
chiote. Cei de peste apă intrau ca-n pămînt. Ocolind drumurile, tăind
de-a dreptul grădinile, intrau în bordeiele ibovnicelor. Alţii fugeau
prin cîmp, urmăriţi de vărăticeni călări.

   – Hei, lumea... spunea ciobanul, privind pe-nserat satele de
pe dealurile de departe.

   Şi cîmpia i se părea urîtă, şi se lipea mai tare de femeia aceea
venită din lume şi dintre oameni.

   Ea  fusese  măritată  cu  un  fecior  de  popă,  dar  acesta
bănuind-o cu alţii, a fugărit-o într-o zi peste garduri. Multă vreme a
umblat ea pe la neamurile din alte sate.

   – N-am nici o avuţie, bădică, îi spunea ea; numai atîta cît
vezi pe mine. Sînt lipită pămîntului...

   Ciobanul cădea pe gînduri. După aceea îi spunea:
   – Rămîi că mi-i urît. Am eu destul.
   O clipă îi răsărea dinaintea ochilor moviliţa de aur. Ar fi vrut

să i-o arate. Şovăia.
   Într-o zi, ea l-a întrebat:
   – Am auzit că ai bani mulţi...
   – Am leliţă, destui, spuse el sculîndu-se ca să-i arate locul

comorii.  Dar  se  aşeză  iar  la  foc  aducîndu-şi  aminte  de  vorbele
tătîne-su: „Băiete, să-mi păzeşti avutul“...

   Cîteodată femeia mergea singură la vad, să-şi spele fusta şi
basmaua. Le întindea apoi sub mal la uscat.  Strungarul se apropia
încet şi se uita la dînsa cum îşi clăteşte părul lung negru.

VII

   Într-o zi a trecut pe la stînă, călare în galop straşnic fratele
slutei. Văzînd la tîrlă o femeie, a crezut că a venit soră-sa să-şi vadă
bărbatul. A oprit calul şi s-a uitat lung, gata s-o strige. Dar îşi dete
repede seama cum stă socoteala şi izbi calul în pîntece: ,,şi-a adus
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muiere, dulăul; îi arăt eu lui...“
   O dată cu seara, tăie apa călare şi în două galopuri, bătînd

calul cu funia, ajunse în sat. Sări pîrleazul şi-şi apucă sora de piept:
   – Vită... Bărbatul tău are altă muiere...
   O sfătui, scurt:
   – Să te duci la stînă numaidecît. Ia şi plodul cu tine...
   – Are să mă omoare... se cutremură femeia.
   – Sluto, ia un cuţit sub brîu...
   Şi sărind pe cal, văcarul apucă în galop printre bordeiele

întunecate. Pe drumul strîmt, păpuşoiştele i se retrăgeau repede din
cale. Cineva, poate vîntul, vîjîindu-i pe la urechi, spunea: „moarte de
om“...

   Şi el striga peste ţarini: „moarte de om“...
   S-ar fi zis că o mînă duşmană a pus acolo pe marginea luncii

butucul acela,  parcă anume ca să se împiedice calul şi  să cadă cu
capul sub dînsul în groapa adîncă. Dobitocul a nechezat, a răsuflat o
singură dată si nu s-a mai mişcat. Iar văcarul cu picioarele scrîntite,
s-a tîrît pînă la marginea apei gemînd: „ajutor“...

   Dar în pustietatea de dincolo nu sclipea nici o zare de foc.
Era în ceasul de noapte cînd se odihnesc adînc ciobanii şi turmele.
Numai cîinii de la stîna duşmanului veniră în fugă pe malul celălalt
şi au prins să urle.

   În colibă, pe grămada de piei, femeia din Văratec sta cu ochii
deschişi în întuneric. Zgîlţîi ciobanul de lîngă dînsa:

   – Bădiţă, scoală... Urlă cîinii...
   – Nu te teme... i-a răspuns ciobanul, pipăind-o prin somn.
   La uşa colibei ciocănea strungarul:
   – Bădiţă, scoală...
   Ciobanului i-a pierit deodată somnul.
   A luat dîrjaua şi s-a pierdut spre urletul cîinilor. La jumătate

de drum s-a întors, şi a aprins fînarul. Vărăticeanca se uita afară prin
uşa lăsată deschisă şi cu cît se-ndepărta sclipetul fînarului, spaima o
cuprindea mai tare.

   – Păcat, leliţă... i-a spus strungarul, intrînd în colibă; cineva
paşte norocul lui bădiţa Alecu.
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   Pe mal,  în  sus,  s-auzi  chiotul  spintecînd noaptea:  Huhu-
huuu...

   Ciobanul  şi-a  lepădat  cămaşa  şi  iţarii,  intrînd  în  rîu  cu
fînarul ridicat deasupra capului. Cîinii înotau în urma lui. Mai apoi
sta în mijlocul şuvoiului cu fînarul întins drept înainte şi întreba:

   – Care-i acolo, hei?...
   Geamătul se auzea tot mai încet. Cîinii ajunşi între cioate,

hîrîiau a fiară sălbatecă.
   – Ajută-mă... s-auzi glasul printre mîrîituri.
   Zărind  trupul  văcarului,  Alecu  scrîşni,  luminîndu-l  cu

fînarul:
   –  Aş putea să te zvîrl  de pe mal...  dar te  las dracului să

trăieşti...
   – Trece-mă apa, se ruga văcarul.
   – Fii bucuros că nu-ţi leg o piatră de gît... i-a răspuns Alecu,

trecând înapoi vadul cu ape mai negre decît noaptea.
   Cîinii  înotau  la  spatele  lui,  gîfîind;  raza  fînarului,  în

clătinarea apei, se răspîndea în nuieluşe de aur.
   – Cine-i acolo? îl întrebară vărăticeanca şi strungarul.
   – Nimic! le-a răspuns; a ţipat o pasăre pe apă...
   Tremurînd de frig în bîrlog, sta cu capul în mîini. La Răsărit

se înălbeau depărtările.

VIII

   –  Am  o  sărăcie  pe  cap...  spunea  el  femeii  din  Văratec,
mulgînd oile; s-a ţinut de mine frate-său şi m-a culcat cu dînsa... Pe
atunci eram prost.  Şi-i hîdă şi încrucişată...

   După aceea vărăticeanca s-a prefăcut că se pregăteşte de
ducă. Aşa numai ca să încerce inima bărbatului. Puţin îi păsa ei de
încrucişata de peste apă. Înnodîndu-şi basmaua sub bărbie, îl întrebă:

   – De ce nu mi-ai spus că ai muiere?
   – Să nu te duci... i-a răspuns el; că fac moarte de om.
   Apoi:   
   – Intră în colibă. Nu te uita. Am să-ţi arăt avuţia...
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   Îngenunchie în dosul stînei şi dădu la o parte snopul de stuh.
Săpă cu mîinile pînă găsi oala de schijă. Peste puţin intră în colibă cu
o cuşmă de bani.

   – Mai sînt cîteva cuşme pline cu vîrf... i-a spus.
   – Îngroapă-i la loc, repede! Să nu te simtă strungarul...
   Şi  ochii  ei  scăpărară ca şi  banii  aceia  în lumina soarelui.

Galbenii erau reci ca de gheaţă, iar el, în glumă, ca s-o sperie, îi băgă
în sînul fierbinte câţiva.

   – Vai, bădiţă... se apăra ea; îs reci ai dracului...
   Iar în gînd, spunea: „cu cît mi-ai pus în sîn ai cumpăra o

turmă; cu cît ai în cuşmă, ai cumpăra toată cîmpia asta...“
   Ciobanul rîdea fericit  că femeia dragă inimii lui nu-l mai

părăseşte.  Şi  văzînd  că  ei  îi  place  jocul  cu  banii,  îi  turnă  în  sîn
jumătate din cuşmă.

   – Na-ţi-i... Na-ţi-i...
   – Îs reci bădiţă... spunea ea; iar cu mîna îşi răspîndea bănetul

prin sîn, la spate.
   El  şi-a  adus  deodată  aminte  de  cuvintele  moşneagului:

„păzeşte-i“...  Şi văzînd în gînd chipul baciului, a spus tare: „nu-mi
pasă“...

   Departe  spre  miezul  nopţii,  cîrdurile  albe  ale  văcarilor
păreau nori vineţi coborîţi pe pămînt.

   A treia  zi,  spre  asfinţit,  strungarul  care  păştea  turma pe
malul apei, a venit la colibă în fugă, strigînd:

   – Bade... bade...
   Apoi încet la urechea ciobanului:
   – Este o femeie în luncă, dincolo. Umblă în sus şi-n jos pe

mal. Caută vadul să-l treacă...
   Alecu  văzu îndată  pe  malul  vărăticean  o  femeie  venind

drept spre stînă, repede, cu un copil în braţe. Mergea adusă de spate,
gata parcă să cadă în nas. El, din uşa colibei, o privea cum vine, şi
lîngă inimă i-a coborît deodată un frig. La spatele lui vărăticeanca i se
uita peste umăr.

   – Sluta... zise el şi i se uscă gura.
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   Ea a început vorba de departe:
   – Dacă nu vii tu la noi, vin eu la voi...
   Baciul spunea : „de ce nu-s cîinii aici...“
   Vărăticeanca  se  aşezase  la  loc,  cîrpind  liniştită  cămaşa

ibovnicului.  În  uşa  colibei,  răsuflînd  de  parcă  s-ar  fi  oprit  dintr-o
fugă mare, sluta întrebă, uitîndu-se cruciş la femeia din Văratec:

   –  Cine-i asta?
   Apoi punînd copilul după ceaunul de urdă, se întoarse către

Alecu:
   – Ia-ţi plodul...
   Din ochii ei încrucişaţi, începură să curgă lacrimi mari: „cît

era de voinic bărbatul ei“... Simţi că l-a prăpădit pentru totdeauna şi
îi venea să plîngă ca la îngropăciune. Dar îşi înecă în gît tot prăpădul
din  inimă,  pentru  că  femeia  cealaltă  rîdea  cosînd  un  nasture.  S-a
repezit la ea şi i-a smuls cămaşa din mînă:

   – Căţea din toată lumea... Asta-i cămaşa bărbatului meu...
   Şi  zvîrli  cămaşa  în  colţul  colibei,  drept  în  obrazul

vărăticencei.  Apoi  s-a  repezit  şi-a  apucat-o  de  păr  cu  amîndouă
mîinile. Clănţănea din dinţi, vrînd să-i muşte faţa albă, mai cu seamă
nasul, aşa cum a sfătuit-o o vecină. S-o sluţească rău, ca după aceea
nici dracul să nu se mai uite la dînsa...

   Vărăticeanca a sărit în picioare şi amîndouă s-au încleştat,
una cu mîna în părul celeilalte. Strîmbau gurile, ochii şi se repezeau
să se muşte de ţîţe, de nas. Se izbeau cu genunchii şi scoteau gemete.

   Niciodată ciobanul n-ar fi crezut că femeia aceea adusă de
spate, e aşa de tare.  El se repezi între ele şi le despărţi. Amîndouă
aveau în mîini smocuri de păr şi se stupeau peste umărul lui:

   – Haită... haită!
   – Marş afară, scrîşni ciobanul, repezind femeia de peste apă.
   Ea se făcu deodată mai galbenă şi sta la uşă, holbată. Vroia să

spună  ceva  plin  de  spaimă;  dar  plînsul  o  cutremură  deodată  şi
începu să alerge spre casă cu basmaua în mînă.

   Apoi,  mergînd încet,  mai  adusă pe  spate,  bocea în  gura
mare: „norocul meu... săracul...“

   Vărăticeanca, spunea, îmbrobodindu-se:
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   – Prostule... Cine te-a dus la dînsa? Cine?...
   Dar ciobanul nu înţelegea. Îi vîjîiau urechile şi o luă la fugă

pe urma femeii care bocea pe malul apei.
   – Hei... Du-i şi plodul... plodul... striga vărăticeanca.
   Dar ciobanul nu auzea; ajuns la spatele încrucişatei, spunea

cutremurat de părere de rău:
   – Du-te... Trăieşte cu altul. Hai... hai.
   Se lăsa întunericul. Femeia se opri din bocet şi-n întunecimea

feţei i s-a desluşit, o clipă, un zîmbet.
   Cu  capul  în  pămînt,  păşea  înaintea  bărbatului  coborînd

malul.  Intrară în apă,  ea fără să-şi ridice poala fustei,  el  fără să-şi
suflece iţarii.

   O rîndunică, trecînd ca o săgeată în lungul malului, parcă
ţipa: „te-neci... te-neci“...

   Ea  îşi  aminti  deodată de copilul  uitat  la  stînă  şi  se  opri,
deasupra  şuvoiului,  care  o  apucă  de fustă.  Căzu pe  o  parte  şi  se
scufundă, bătînd din picioare bolborosind. Ciobanul sta neclintit în
apă, pînă la brîu. În lungul malului, săgeta o rîndunică, parcă ţipînd
„las-o... las-o...“

   Femeia mai bolborosi o dată deasupra. El se lăsă cu şuvoiul
la  vale  şi  prea  tîrziu  s-a  scufundat  acolo  unde  ieşeau  mai  mulţi
bulbuci.  Căută  adîncul  cît  ai  răsufla  de mai multe ori,  dar  trupul
înecatei îl repezise apa la vale.

   La stînă zbierau oile ca atunci cînd cineva fugăreşte turma în
toate  părţile.  Şi  nimeni nu aprinsese focul  la  tîrlă.  Intră  în  colibă,
hotărît să spună femeii din Văratec: „dacă nu rămîi, te omor“...

   Strungarul, de după colibă, strigă arătînd cu mîinile:
   – Am văzut-o, fugind, colo pe sub stuhărie...
   – Cine? întrebă ciobanul, ca pălit cu ciomagul.
   – Femeia din Văratec...
   El strigă cîinii şi se pierdu în întuneric. Pînă tîrziu au lătrat

dulăii, departe în cîmpie, spre Răsărit.
   A doua zi dimineaţa, ciobanul sta cu capul în mîini după

colibă, pe locul unde fusese îngropată oala cu aur.
   Femeia din Văratec fugind, îi furase bănetul.
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   La picioarele ciobanului,  copilul  slutei,  se  tîra prin ţernă.
Mîinile  lui mici încercau să apuce unicul  galben ce mai rămăsese,
căzut din oală.

   ...Şi viaţa porni iar în cîmpie, ca o apă nevăzută, fără sfîrşit.
   De trei ori pe zi, ciobanul prindea o oaie lăptoasă şi trîntind-

o  la  pămînt  punea  copilul  să  sugă.  Oaia  flutura  coada,  întorcînd
botul spre copil, aşa cum fac toate oile, cînd le sug mieii primăvara.

   Ciobanul  a  rîs  iar  şi  a  chiuit,  ridicînd  copilul  în  mîini,
deasupra capului, arătîndu-l cîmpiei şi soarelui.

August 1939 (Casa din Vale)
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SATAN

I

   Păsările nu zburau decît în revărsatul zorilor şi la coborîrea
nopţii, atunci cînd din stufişuri şi bahne se furişau vînturi slabe abia
clătinînd paiul grîului.

   Oamenii ieşeau la cîmp o dată cu seara, şi vorbeau încet unul
cu altul,  ca şi  cum ar fi  săvîrşit  cine ştie ce lucru oprit,  secerau şi
coseau la lumina stelelor.

   Cînd la răsărit se arăta o poleială albă, secerătorii porneau
grăbiţi înapoi spre satele îndepărtate. Intrau în case parcă pe furiş,
pîndind după aceea culorile de foc ale văzduhului.

   Călduri aşa de mari nu se mai pomeniseră.
   Se zvonea despre un sat care se muta de la Miezul Nopţii şi

trebuia  să  treacă  pe  la  noi,  către  moşia  cea  verde  din  ţinutul
Rotundei. Înaintea satului în mers veneau fel şi chip de legende care
spuneau că oamenii aceia aduc cu dînşii boli blestemate şi foamete.

   Pîndari  cu puşti,  cu furci,  stînd  la  porţile  satelor,  aveau
poruncă  să-i  îndrepte  pe  drumuri  lăturalnice.  Moşnegi  pletoşi
pîndeau  larga  şosea  împărătească  şi  tot  privind  pe  sub  suliţările
soarelui, ochii lor vedeau chipuri schimonosite, gîturi şi mîini lungi,
zbătîndu-se pînă-n cer în apa amăgitoare a morţilor. Şi astfel, pîndarii
îşi arătau unii altora, cerul Apusului, descriind arătările.

   Ivirea satului aceluia întîrzia însă. Într-o zi, vornicul află de
undeva că blestemaţii apucaseră în alte părţi; chemă străjile şi toţi şi-
au făcut cruci uşuraţi; numai în închipuirea copiilor s-a făcut deodată
pustiu.  Pândisem  vreme  de  săptămîni  în  şir  şi  visam  noaptea
adormind pe sub clăile proaspete, la lumina stelelor, satul în mers.
Numai Dumnezeu şi mama ştiu cît am fost de mîhnit în ziua cînd s-a
auzit vestea că satul pribeag nu mai vine.

   Rămîneam la capătul ogorului culcat pe broboada mamei,
care secera singură şi abia desluşeam departe în pîcle. Uneori mi se
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părea  că  aud  cum  vin  mulţimi  de  căruţe  şi  cară,  cum  nechează
mulţimi  de  cai  în  fugă.  Apucam  broboada  şi  apropiindu-mă  de
mama, îi spuneam:

   – I-am auzit cum vin...
   Ea se îndrepta deodată. Îşi punea secera pe umăr şi după ce

se uita la Răsărit, mă lua de mînă şi porneam spre sat, prin foşnetele
abia simţite ale câmpului.

   La o vreme, pîndeam în fiecare zi lungul şoselei, stînd întins
pe pîntece, cu capul în mîini. Mama a căzut într-o supărare grea şi
tăcea mereu. Ochii ei peste măsură de blînzi nu mai priveau rîzători,
larg, ci pleoapele i se închideau zi de zi, pînă ce privirile i s-au ascuţit
ca nişte tăişuri.

   Cînd ieşeam pe poartă şi  apucam spre cîmp, nu mă mai
întreba unde mă duc. Numai o dată, întorcînd capul din mers, am
zărit-o cum mă urmărea, furişîndu-se pe sub garduri, cu broboada pe
gură.

   Şi într-o zi,  cum aţipisem la poarta satului,  m-a trezit  un
sforăit  scurt.  Lîngă  mine  se  oprise  un  cal  cu  urechile  clăpăuge,
adormit cu botul în colb. Călăreţul, cu capul căzut în piept, avea în
ciubotă o furcă, în coarnele căreia era înfiptă o basma neagră, plecată
spre pămînt. Pieptul gol îi era acoperit de păr roşietic care se urca pe
gît, pe faţă, pe cap.

   Fugind spre casă, strigam:
   – Vine satul blestemat...
   Chipuri  speriate  se  arătară  îndată  din  umbre.  Oamenii

chemară vornicul, îşi pregătiră topoarele, furcile, cînd deodată au dat
năvală pe uliţe nişte copii în pielea goală, cu păr lung, gălbui, încîlcit,
căzîndu-le  în  floace  pe  gîturi,  pe  ochi.  Veneau în  fugă,  ţipînd.  Se
urcau  pe  porţi,  pe  pîrleazuri,  alergau  mai  departe,  în  lungul
drumului,  pe  sub  garduri,  prin  şanţuri.  Şi-n  timp ce  gospodinele
bocind,  îi  fugăreau cu beţe,  cu pietre,  ei  răcneau mai tare.  Săreau
peste garduri în ogrăzi şi pîndeau scurt, lipindu-şi faţa de ferestrele
întunecate.  Apucau  ciolane  uscate  de  dinaintea  cîinilor,
smucindu-şi-le unii altora, zgîriindu-se, tăvălindu-se.

   Satul s-a umplut de spaimă. Femeile îşi ascundeau pruncii şi
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pîndeau cu parii la porţi. Iar copiii aceia fugeau mai departe ţipînd,
împrăştiindu-se pe toate uliţele.

   Parcă-i văd şi-acum: cu gurile căscate, cu limbile scoase, ca o
haită de lupi.  Unii erau mici  de tot,  un fel  de arătări,  cu picioare
scurte,  cu  pleoape  însîngerate.  Cînd  îi  întîmpina  în  mijlocul
drumului  cîte-un  bărbat  cu părul  ridicat,  ei  începeau a  scînci  toţi
deodată. Se fereau în şanţ şi se ghemuiau acolo, tîrîndu-se cu băgare
de seamă prin dreptul omului care lăsa parul jos, cutremurat de milă
şi  spaimă.  Şi  alergau  mai  departe.  Se-ngrămădeau  la  fîntîni,
uitîndu-se miraţi  în  fundurile  unde li  se  arătau îngrămădite unele
lîngă  altele,  capetele  zborşite.  Scoteau  strigăte  mărunte  şi  adîncul
fîntînilor le răspundea lin, larg. Intrau prin case, dezveleau mesele,
cotrobăiau  prin  dulapuri,  căutînd  mîncare.  Zmuceau  pîinea,
mămăliga, din mîinile copiilor noştri, îşi înfundau braţele în oalele în
clocot, apucîndu-le, opărindu-se, răcnind. Sfărîmau între dinţi bucăţi
de sare vînătă, apucată de sub hornuri, ronţăiau păpuşoi cu grăunţe
late, găsiţi în podul caselor.

   Unii gospodari de la noi sînt răi, mai cu seamă chiaburii. Îmi
aduc  aminte  ce  s-a  petrecut  atunci  la  Costan  Talpizoi,  chiaburul
satului.  El  a  lăsat  anume portiţa  deschisă  şi  sta  la  pîndă.  Ochii  îi
sticleau  după  uşa  grajdului.  Argaţii  stăteau în  dosul  şandramalei,
gata  să  dea drumul  la  cîini.  Dulăii  lui  mari,  flocoşi,  erau  cei  mai
afurisiţi din tot satul.

   Şi  portiţa  s-a  deschis  mai  tare,  lăsînd să  intre  un  fel  de
arătare, un băiat mic cît genunchiul, cu un picior uscat pe care şi-l
tîra  cu  greutate.  O  mînă  îi  era  la  fel  de  uscată,  mai  scurtă  decît
cealaltă  atîrnînd  din  umăr  ca  o  fleandură.  Numai  ochii  îi  jucau
straşnic  de repede,  iscodind ograda îngustă,  aşternută cu umbrele
şurilor şi coşarelor. O singură pată de soare se vedea în ograda lui
Talpizoi, drept la mijloc. O pată gălbuie, slabă. Altfel, totdeauna era
acolo un fel de întuneric, ca-ntr-o aşezare a Diavolului.

   Plodul acela a intrat încet, cu băgare de seamă, şi oprindu-se
drept pe pata gălbuie, se uita în sus la crestele şurilor înalte, mirat că
nu mai simte în creştet  săgeata de flacără a soarelui.  Deodată şi-a
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mişcat capul mai tare, şi faţa hîdă începu să-i rîdă. Văzuse ceva sub
căpriorii vechi şi nu-şi mai putea lua ochii de la lucrul acela, pînă ce
s-a auzit mîrîitul gros al dulăilor.

   – Pe dînsul... Smei... răcni Talpizoi, ivindu-se cu harapnicul
ridicat.

   Zăvozii au prins a hămăi întîi unii la alţii,  după care s-au
repezit  toţi  deodată,  cu  bale la  gură,  asupra copilului,  în  timp ce
argaţii  se  făceau  nevăzuţi.  Chiaburul  s-a  repezit  cu  harapnicul  şi
lovea plesnind, suduind. Cîinii se sfîşiau în jurul copilului ghemuit
de frică. Dar cine ştie ce s-a petrecut atunci în inima lui Talpizoi, căci
în  loc  să  lovească  în  arătarea  aceea,  s-a  pomenit  bătîndu-şi  cîinii,
lovindu-i  cu  străşnicie  cu  picioarele,  izbindu-i  cu  pari  apucaţi  în
grabă, iar ei îndreptau asupra lui ochi roşii, turbaţi, boturi pline de
bale.

   – Înapoi... înapoi... răcnea chiaburul, iar dulăii se repezeau
asupra lui, să-l sfîşie.

   Vecini  cu pari  abia  l-au scos  dintre  cîini.  Şi  întâmplarea
căpătă îndată mii de feţe, care de care mai ciudate...

   Unii ar fi văzut printre şuri un fel de fecior cu strai luminat,
apucând copilul şi asmuţind zăvozii asupra chiaburului.  Alţii ar fi
văzut  o  femeie  înaltă  îmbrăcată  în  negru,  strigînd  la  poarta  lui
Talpizoi tocmai cînd acesta asmuţea cîinii. Iar argaţii ar fi zărit prin
porumb un fel de dihanie cu mîini lungi pînă la oul piciorului, cu
ochi peste măsură de mari, tîrînd copilul înapoi spre cărările străine.

   Era spre seară şi ţipetele nu mai conteneau. Din satul acela în
mers  veniseră  oameni  înalţi,  pe  jumătate  goi,  cu  bîte  în  mîini,  cu
pălării  clăpăuge.  Se  opreau  la  răscruci  şi  se  uitau  în  lungul
drumurilor. Se despărţeau în cete de cîte doi-trei şi-n inima caselor s-
auzeau ţipetele copiilor prinşi. Îi băteau cu măciuci scurte, lovindu-i
mai ales peste umeri, mînîndu-i cîrd înapoi spre casă.

   Străinii  îl  căutau mai cu seamă pe unul numit  Satan.  Se
opreau la porţi şi întrebau:

   – Nu l-aţi văzut pe unul urît, cu mîini lungi? Îi spun Satan.
   Şi mai apoi, cu un fel de spaimă.
   – Păziţi-vă... Sugrumă copii...
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   Atunci  au pornit  oamenii  noştri  cu  puşti  şi  cu pari  prin
grădini, în căutarea lui Satan. Răscoleau pe sub şuri, prin buruiene.
Unii  dăduseră drumul  cîinilor  şi-i  asmuţeau chiuind,  sărind peste
garduri.

   Se uitau chiorîş la oamenii străini, întrebîndu-i:
   – De ce nu-l păziţi?
   – Nu-l păzim? Numai Dumnezeu ştie...
   Şi  spuneau cum copilul  acela  e  ţinut  închis  într-o  cuşcă

asemeni  unei  sălbăticiuni.  Atunci  scăpase  din  greşeala  unui copil.
Căci are nişte ochi mari, de diavol, cu care atrage copiii la dînsul,
spunîndu-le:

  –  Daţi-mi  drumul.  Am să  vă  aduc  hulubi  cum n-aţi  mai
văzut....

   Şi copiii îi deschideau cuşca. El se furişa afară din tabără în
puterea nopţii şi intra prin sate, întorcîndu-se la răsăritul soarelui cu
sînul plin de hulubi.

   După fiecare fugă, Satan căpăta bătăi crîncene. Se adunau
bătrînii  satului,  mai  cu  seamă  noaptea,  la  focurile  de  popas  şi-l
întindeau la pămînt, bătîndu-l cu funiile, în faţa celorlalţi copii strînşi
cap la cap, între focuri.

   – Ai să mai fugi? îl întrebau înainte de a-l bate. El gemea
smucindu-şi braţele lungi:

   – Am să mai fug...
   – Ai să mai fugi şi acum? îl întrebau după ce-l lăsau aproape

mort.
   – Totdeauna am să fug... scîncea Satan.
   Şi  după  fiecare  bătaie,  copiii  ţineau  mai  tare  cu  dînsul,

deschizîndu-i mereu cuşca să fugă împreună prin sate, după hulubi
şi mîncare.

   Se spunea că are o boală necurată şi cînd îl apucă boala aceea
ia copiii de gît şi-i înăbuşă.

   Oamenii din sat de la noi se hotărîseră să-l prindă şi să-l
ucidă.

   – Ca pe un cîine turbat... scrîşneau ei.
   Străinii clătinau din cap:
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   – Numai să-l puteţi prinde...

II

   Cînepa din grădină începu să se cutremure, deschizîndu-se
ca o cărare drept spre hulubăria pusă sus în stîlp, la colţul casei.

   Îmi venea să răcnesc la oamenii care tocmai treceau:
   – Satan... Satan...
   Mi-a pierit glasul şi m-am furişat în umbra şurii, pîndindu-l.

El şi-a scos întîi capul la marginea cînepii, uitîndu-se drept în sus la
cuşcă.  După  aceea  a  întins  două  braţe  peste  măsură  de  lungi,
sprijinindu-şi coatele în pămînt pentru a-şi tîrî trupul mărunt, uscat,
îmbrăcat într-o cămaşă vînătă, încins cu un capăt de funie.

   N-am să uit niciodată cum îi ardeau ochii mari, luminoşi,
pîndind  ograda  noastră,  şi  mai  cu  seamă pîndind  viaţa  de  sus  a
hulubilor.  Din două salturi,  Satan  era  la  cuşcă,  şi  se  uita  cu gura
strînsă,  cu ochii înăspriţi deodată la puii golăşei şi trupul îi  atîrna
uşor  ca  o  fleandură.  Tălpile  picioarelor  i  se  vedeau  mari,  negre,
crăpate.

   Deodată,  speriat  de  glasurile  mînioase  care  se  apropiau,
Satan  a  întors  capul  şi  m-a  văzut.  M-a  privit  lung,  numai  cu  o
jumătate de faţă. Coborî repede, şi înainte de a se hotărî încotro să
fugă, se uită la mine, stînd chircit, sprijinit în mîini. Şi după ce se mai
uită o dată în sus la hulubi, sări în cînepă.

   – Satan...  Satan...  răcneau oamenii:  Măi...  nu l-ai văzut pe
Satan?

   – Nu l-am văzut... Nu... răspundeam eu.
   Deschizîndu-şi cărări late prin cînepă, ei suduiau, alergînd

spre lunca din fundul grădinii, strigînd:
   – Satan... Satan...
   Eu am răsuflat uşurat: Satan scăpase...
   Dar unul dintre ei, un vecin, îi chemă înapoi:
   – Veniţi... Se văd urme...
   Şi cu toţii veneau prin cînepă, drept spre Satan.
   Scoţînd un fel de mîrîit, acesta se tîrî pînă lîngă mine şi sări
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în pivniţa de sub şură.
   – Nu l-ai văzut, măi? răcneau la mine vecinii. Aici trebuie să

fie...
   –  Nu...  Nu...  am  răspuns,  închizînd  încet  oblonul  şi

aşezîndu-mă deasupra.
   Oamenii m-au privit  lung şi s-au depărtat  suduind.  Unii

răcneau:
   – Trebuie prins şi ucis... Dacă ne sugrumă plozii?
   Şi-n timp ce tremuram ca varga, căci Satan ciocănea în oblon

dedesubtul meu, cineva mi-a pus mîna pe cap:
   – Mi-ai făcut un mare bine... rosti un glas stins... Sînt mama

băiatului.
   Era o femeie frumoasă, tînără, cu părul despletit căzut pe

umeri.
   În timp ce mă privea, din ochii mari, albaştri, îi alunecau

lacrimi bogate, drept la picioarele mele.
   – Mi-ai făcut un bine... spuse ea, încă o dată.
   Apoi, cu un zîmbet abia înflorit:
   – Aşa-i că nu ţi-a luat hulubii?
   La  Asfinţit,  cerul  ardea,  roşu.  Casa  noastră  îşi  pierduse

umbra,  căci  soarele  apusese  de  mult.  Din  pădurile  de  pe  creste
coborau cu grabă semnele nopţii.

   Femeia aceea, cu copilul de mînă, se furişa printre umbrele
serii înapoi spre carăle în mers.

   Cînd i-am spus mamei întîmplarea cu Satan, ea m-a privit
holbată  şi  a  scăpat  lingura  din  mînă.  Iar  ochii  lui  îi  vedeam
pretutindeni: în lumina lămpii, în apa din cofă, în străfundul mohorît
al fereştilor.

   – Putea să te ucidă...  îmi spunea mama. Bine că s-au dus
blestemaţii...

   Şi-mi făcu semnul crucii, cu latul palmei, deasupra capului.
Mai apoi, stînd afară pe prag, am întrebat-o:

   – Trebuia să-l las să-l ucidă? Şi el are mamă...
   Ea tăcu îndelung, strîngîndu-mă mai tare lîngă dînsa.
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III

   După  coborîrea  nopţii,  mama  a  ieşit  din  ogradă,
spunîndu-mi:

   – Trebuie să rămîi acasă. Mă întorc pe la cîntatul cocoşilor...
   Şi  punîndu-şi  secerea pe umăr,  porni repede spre poarta

ţarinei.
   Îndată după aceea m-am urcat în vîrful mărului domnesc,

căci  auzisem  că  departe  în  lunci  se  zăresc  focurile  năpăstuiţilor.
Închipuirea îmi alerga peste ţarini drept spre flăcările ascuţite abia
zărindu-se în fundul întunecimilor.

   Pomii grădinii n-aveau nici o clintire. Numai deasupra lor
abia se simţea ca un susur al  unor izvoare nevăzute.  Păsări  mari,
negre, îmi întîrziau o clipă deasupra capului, scoţînd apoi un strigăt
şi rostogolindu-se în întunericul  dintre pomi.  Stelele  aveau sclipiri
mari. La Răsărit, lumina lor era roşie, asemeni focurilor printre care
se amestecau. Şi urmărind stelele, ochii mari ai băiatului mi se arătau
aproape, între crengi.  Îi vedeam faţa albă, speriată udă de lacrimi.
M-a cuprins spaima şi pe cînd coboram repede, s-au ivit dedesubtul
meu ca într-o vrajă,  toate umbrele pomilor.  Luna răsărise pe deal,
plină.

   Apropiindu-mă de casă în vîrful picioarelor, nu ştiu cum mi-
a venit să mă uit pe fereastră. Pe peretele alb din fund, arhanghelul
din icoana cea veche sta neclintit şi numai faţa şi sabia îi străluceau,
în lumina de lună. În gura neagră a hornului se vedea mănuşa cea
groasă pe care mama o folosea în vremea gerurilor cînd tăia butuci şi
cum sta aşa, mănuşa aceea părea o mînă a unui om păros, ascuns în
fundul hornului.

   M-a cuprins mai tare spaima şi alergam spre ţarinile unde
secera mama. Cîmpul era plin de secerători la ceasul acela. Albi, sub
luna plină, ei stăteau plecaţi asupra grîului şi s-auzea numai ronţăitul
scurt, aspru al secerilor. Cai negri, păscînd prin orzuri, ridicau spre
mine  boturi  speriate,  sforăind.  Şi  cu  cît  mă  apropiam  de  ogorul
nostru de lîngă luncă,  tot mai roşii  se  arătau luminile  acelea, abia
zărite din măr.
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   Stînd pe dîmb, mama se vedea dreaptă, neagră, în fundul
cerului, privind mulţimea pîlpîitoare a focurilor.

   – Neascultătorule... îmi spunea ea mai apoi, în timp ce eu
plîngeam, sărutîndu-i mîna aspră. Ce cauţi, neascultătorule?

   – Mi-i frică singur... îi spuneam printre sughiţuri.
   Ea, după ce privi spre focuri, îmi spuse, speriată:
   – S-aud cum plîng copiii în luncă. Rag vitele. Urlă cîinii, ca la

Sodoma...
   Pe  cînd  vorbea,  lacrimile  dintre  genele  ei  păreau  o

îngrămădire de stele depărtate. Se aşeză pe hat, spunîndu-mi, după
aceea, cu glas lin, cald:

   – Să nu ştii niciodată, Filion, cît necaz îi pe lume... Mai tîrziu,
ai să-ncepi a cunoaşte necazul...

   Privea  la  cerul  verde,  adînc  şi  buzele  abia  i  se  mişcau,
şopotind:

   – Să nu ştii niciodată Filion... cît necaz îi pe lume...
   Luîndu-mi capul în poală, continuă, uitîndu-se la cer:
   – Ai văzut vreodată pomul acela fioros din pădure? Pare un

om  cu  mîini  răsucite  de  blestem.  L-au  răsucit  aşa  vânturile  şi
cumpăna.

   Tresări,  zguduindu-se. Se ridică şi  privi  spre luncă,  unde
s-auzea urletul lung al cîinilor.

   – Haidem repede acasă... îmi spuse ea. Se face ziuă...
   Păşea tăcînd, adusă de spate. În răstimpuri, întorcea capul

spre mine, rostind:
   – Vine ziua... Haidem mai repede...
   În suflet mi se făcea ca un gol, cu cît mă depărtam de lunci.

Nu-l  voi  mai  vedea  niciodată  pe  Satan,  căci  înainte  de  răsăritul
soarelui, satul acela va porni mai departe.

   Şi fără să-mi dau seama ce fac, m-am furişat în holda înaltă,
alergînd din toate puterile înapoi spre luncă.

   În urmă, auzeam strigătul mamei:
   - Filion... Filion...
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IV

   Unii se cutremurau prin somn şi strigau. Se ridicau în capul
oaselor aşa adormiţi şi întindeau mîinile spre cine ştie ce arătări.

   Mama lui Satan gemea.
   – De ce plîngi? întrebau glasuri stinse.
   Ea se trezi speriată:
   – M-am visat la noi acasă... Parcă pe prag sta un fel de şarpe

şi nu mă lăsa să intru.
   Adormiţii  se trezeau pe rînd. Închipuirile  urmăreau visul

Ioanei, se-ntorceau la prispele părăsite.
   – Parcă Satan... continua Ioana, era băietan mîndru şi nu mai

avea mîini aşa de lungi...
   Oamenii tăceau, urmărind poleiurile focului unde stăteau

bătrînii satului la sfat şi tuturor li se părea că-l văd pe Satan ivindu-se
peste  vîrfuri,  cu  aripi  zimţuite  de  gadină.  Tresăreau  şi  stupeau
întunecimile.

   Vraja purpurie  a focului  era  în  plină  putere.  Pomii  erau
luminaţi numai pînă la jumătate, iar vîrfurile stufoase abia se zăreau
sus în cer asemeni unor capete pletoase de urieşi. Cai dupuroşi, cîini
jigăriţi  se  iveau  pe  locul  luminat  şi  priveau  flăcările  îndelung.
Moşnegii, cu piepturi păroase, încinşi cu curele negre, peste măsură
de late, scoteau din timp în timp un fel de hîrîituri, arătînd spre cîini
şi spre cai nişte pumni uscaţi, ciolănoşi şi nişte ochi mai roşii decît ai
cîinilor.  Animalele  nici  nu tresăreau la  hîrîitura lor.  Doar  unii  din
cîini, care erau mai aproape, abia clătinau floacele cozilor şi-i priveau
mai departe, ascultîndu-le parcă vorbele molcome.

   –  Dacă  pe  pămînt  n-ar  fi  legi  răsucite,  bade...  spunea
vornicul Ion Voron, uite aşa cum stăm aici, ne-am putea zidi un sat
sub arini.

   –  Aşa ar  fi...  spuse  altul,  un om străvechi,  cu trup peste
măsură de lung, încolăcit parcă în jurul focului. Aşa ar fi.  Dar ia-n
încearcă. Ar veni cu parii şi cu topoarele. Dar... continuă el, uitîndu-
se chiorîş la vornic, cum îi cu moşia aceea verde de la Rotunda? Căci,
cu cît mergem, parcă ne tot fuge din cale.
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   –  Ia-n mai taci,  Urieşule,  rîse vornicul.  Peste şapte nopţi,
ajungem la iarbă fragedă şi la fîntîni.

   Luna se ivi roşie pe streaşina arinilor şi ei tăcură privind-o.
Flăcările  urcau  drepte,  străvezii,  cu  vîrfuri  albastre.  Numai  în
răstimpuri,  cînd  vreascurile  uscate  trozneau,  unele  flăcări  se
despărţeau de trunchiul uriaş al focului, zburînd în întunecimi.

   Şi  deodată,  întregul  foc devenind roşu ca  sîngele,  coborî
repede  şi  se  ghemui  din  toate  cutele,  ascunzîndu-se  între  cioatele
răsucite, în cenuşa vînătă. Cîinii din jur hîrîiră spre caii adormiţi cu
boturile în pămînt, urlau spre luna încremenită pe vîrfuri.

   Omul cel lung îşi trase printre trupurile şi bărbile celorlalţi
moşnegi  un  picior  şi  după  ce  şi-l  întinse  în  întuneric  să-i  caute
cumpăna, îl repezi la cîini.

   – A-hi... blestema el, stupind.
   Urletele  se-ntrerupseră  şi  numai  ochii  verzi,  rotunzi,  se

vedeau neclintiţi în umbră.
   –  Ia-n  uitaţi-vă...  începu  lungul,  arătînd  luna,  cu  mîna

întinsă. Vedeţi? Acolo în lună, sînt doi fraţi gemeni, care se taie cu
toporul...

   Dar tăcu, pentru că nu-l asculta nimeni.  Moşnegii ceilalţi
stăteau  cu  bărbile  strînse  în  piept,  ascultînd  haita  de  cîini
depărtîndu-se.  Deşi  luna  îi  privea  plină,  albă,  totuşi  un  întuneric
mare coborîse acolo.

   Dar focul se ivi iar dintre cioate şi spuză. Întîi flăcări mici,
albastre,  lingeau  cenuşa,  lemnul,  ascunzîndu-se  la  loc  cu  grabă,
pentru ca să se ivească din nou, schimbate în alte culori. Una după
alta,  urcau,  se urmăreau printre  răsuciturile  cioatelor.  Se întîlneau
faţă-n faţă şi fugeau unele de altele, coborînd înapoi în spuză, pînă ce
troznind,  ţiuind,  cioatele  luară  foc.  Desimea  neagră  care  închidea
locul  ca  un zid din  toate  părţile,  se  lumină din nou.  Moşnegii  se
uitară unul la altul, după aceea Ion Voron grăi cel dintîi:

   – Spune la carte că pămîntul îi al tuturor. Dacă l-am împărţi
pe dreptate, cu toţi am încăpea.

   Moşneagul cel lung îşi trase cu băgare de seamă amîndouă
picioarele  din  jurul  focului  şi  ridicîndu-se,  capul  cărunt  abia  i  se
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zărea în negură.
   – Am cu mine o carte... spuse el, căutînd cu mîinile printre

ramurile arinului. Şi spune-n cartea ceea cum are să vie împărţirea
pămînturilor. Domnul are să fie, într-o vreme, la fel cu sluga...

   Şi potrivind cartea mare, neagră, lîngă vîrful flăcărilor care-i
ajungeau  pînă-n  dreptul  subţiorilor,  el  privi  luna  şi  prinse  după
aceea să citească într-un loc însemnat cu un spic de grîu, drept la
jumătatea cărţii...

   „Va fi  mult vaiet  şi  cutremurare atunci“...  citea glasul  lui
gîngav. „Împăraţii se vor nărui în pulbere, iar săracii şi cei bătuţi de
năpastă vor ridica la soare flamură...“.

   – Înţelept cuvînt... oftă Ion Voron.
   – Şi mai spune într-un loc... începu iar lungul, despre aceea

că noi oamenii zidim alt Vavilon...
   Dar  scăpă  mîinile  în  lungul  trupului.  Cartea  căzu  la

rădăcinile focului, deschisă, iar spicul de grîu căzut în jar plesni din
toate boabele şi se înnegri, zvîrcolindu-se ca un vierme.

   Înconjurat  de haita flămîndă,  Satan venea din întunecimi
răcnind, sărind, scoţînd un fel de chiote sparte. Se izbea la pămînt, şi
aşezîndu-şi bărbia pe mîini,  se uita  la  cîinii  aşezaţi  împrejurul lui.
Mulţimi  de  ochi  roşii,  verzi,  colţi  lungi,  rînjiţi,  îl  pîndeau lacomi.
Satan se repezea între dînşii, îi cuprindea şi se tăvăleau urlînd, prin
întunecimile  mari.  Limbi  lungi,  aspre,  grele  de  bale,  îi  căutau
obrazul,  lingîndu-i-l  repede.  Atunci,  în  jurul  obrazului  lui  se
petreceau sfîşieri, lupte sălbatece. Satan rîdea fără sfîrşit, în timp ce
haita, îngrămădindu-se mai tare, cap la cap, îi pîndea jocul rotund al
ochilor.

   Între  cîinii  aceia  era  unul  puternic,  flocos,  care  ieşea
totdeauna  biruitor.  În  vreme  ce  javrele  celelalte  se  izărau  printre
umbre,  cîinele acesta  şi  Satan porneau împreună spre  carul  sărac,
casa lor. Copilul se urca în cuşca unde-l zăvorau îndată, în vreme ce
cîinele se-ntindea sub car şi înainte de a adormi scotea urlete lungi,
cu botul întins către cerul negru de la miezul nopţii, cerul locurilor
părăsite.

   – Satan face în noaptea asta a moarte... spuse moşneagul cel
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lung, ridicînd cartea de jos. Din pricina lui mi s-a ars semnul...
   Se plecă şi apucînd cu băgare de seamă spicul ars, îl ţinea în

palma întinsă ca pe un vierme negru.
   Ceilalţi  moşnegi  se  uitau  neclintiţi  printre  tulpinile  dese

unde dispăruse copilul cu haita de cîini.
   – Mi-am ars semnul... spuse încă o dată cititorul şi se întinse

la loc lîngă tulpina în freamăt a focului, răsfoind cartea, căutînd în
zadar locul  unde spunea despre  zidirea  noului  Vavilon.  La  urmă,
mîinile lui mari rămaseră fără viaţă pe cartea neagră.

   – Face a moarte Satan... rosti şi vornicul Ion Voron, ascultînd
lătrăturile sălbatece dinspre malul rîului.

   Acolo, în ceasul acela, coborîseră în străfundurile negre ale
apelor toate luminăţiile cerului. Cetatea vînătă a sălciilor de pe malul
de dincolo se scufundase şi atingea cu vîrfurile subţiri albăstrimea
lină. Calea-laptelui se vedea ca o pîclă fără început şi sfîrşit. Uneori,
cînd faţa  apelor  se  cutremura,  zidul  sălciilor  se clătina  uşor.  Stele
roşcate răsăreau acolo, asemeni unor focuri la începuturi de aşezări
depărtate. Luna ieşi mare, albă, ca o arătare a adîncului.

   Satan urmărea vraja aceea şi arăta cu mîna întinsă, rîzînd.
Cîinele îi urmărea mîna şi mîrîia, ciulindu-şi urechile ascuţite, stînd
întins cu botul pe labe.

V

   Mama alerga pe la focuri, întrebînd:
   – N-aţi văzut un copil mic, prizărit?
   Străinii rîdeau:
   –Prizărit?  Cum  să-l  cunoaştem?  Toţi  copiii  noştri  sînt

prizăriţi...
   Îi auzeam strigătul:
   – Filion... Filion...
   Se pleca asupra copiilor chirciţi pe sub care, cercetîndu-le

feţele. Pornea mai departe, chemîndu-mă:
   – Filion... Filion...
   Cînd glasul i se apropia prea tare, eu mă ascundeam sub
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arini şi ea trecea în fugă pe lîngă mine, încît vîntul stîrnit de poala
fustei  ei  îmi  atingea  obrazul.  Prin  luminişuri  înguste,  îi  zăream
picioarele  albite  de  lună.  Se  depărta  şi  iar  s-apropia,  străbătînd
desişurile în lung şi lat, strigîndu-mă.

   Cînd s-a ivit la focul vornicului, răsufla repede şi plîngea:
   – N-aţi văzut un copil străin? întrebă ea pe moşneagul cel

lung.
   Acesta îndreptă asupra ei o faţă întunecată:
   – Străin? Toţi copiii şi noi toţi, străini sîntem...
   Şi ridicîndu-se:
   – Ai auzit? Toţi sîntem străini. Voi, staţi la casele voastre...

Noi... Ia-n caută cu ochii la Miezul Nopţii...
   Şi  tăcu,  uitîndu-se  mohorît  spre  Miazănoapte  unde  pe

marginea zărilor se-ngrămădeau nouri roşii.
   – Acolo...  spuse  el  cu glas înfiorat,  poate  plouă cu foc  şi

pulbere, ca la Gomora...
   Oameni zborşiţi ieşeau de pe sub cară şi arătau cu mîinile

spre  nourii  cuprinşi  de flacără.  Unii  se  urcară  în  vîrful  arinilor  şi
privind scoteau răcnete de deznădejde.

   Femeile ghemuite în umbră boceau, smulgîndu-şi părul.
   – Satul nostru... Vai, satul nostru...
   – Să ne-ntoarcem... răcneau din toate părţile.  La ce ne-aţi

pornit pe drumuri?
   Ion Voron le privea, încruntat.
   – La ce ne-ai pornit la cumpănă? îl întrebau femeile. Ai să

răspunzi în faţa lui Dumnezeu...
   –  Liniştiţi-vă...  spuse  Voron,  aspru.  Acolo,  crăpăm.  La

Rotunda, plouă ploi verzi. Nu-i aşa, oameni buni?
   Dar nici unul din bătrîni  nu-i  răspunse.  Numai cel  lung,

luîndu-şi ochii de la flăcările depărtate, gemu:
   – Ploi verzi... Trăsni-le-ar Diavolul...
   – Taci... Taci... scînci Ioana. Faci păcat...
   – Şi tu nu-ţi ţii clonţul? scrîşni lungul. Din pricina plodului

tău ne merg toate anapoda.
   – Aşa-i... spuse Voron.
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   – Da... Da... continuă lungul. Numai din cauza lui ne merge
rău.

   Femeile tăcură deodată şi se uitau chiorîş la mama lui Satan.
   – Nu-i aşa? întrebă lungul, spre ele.
   – Au să ne-ajungă din urmă catanele cu şpăngi... spuse una.

Căci dihania a mai gîtuit un copil.
   – Aşa să ai tu  noroc, cum îi  adevărat  ce spui...  blestemă

Ioana.
   – Trebuie ucis... strigă careva.
   – Asta, nu... hotărî vornicul, speriat. Copilul trebuie bătut. Să

nu mai fugă prin sate. Altfel... Care-a spus să-l ucidem?
   Toţi  tăceau.  Aşa  era.  Cum  să-l  ucidă?  Cine  ar  vrea  să-i

mănînce mîinile lungi pe lumea cealaltă?
   – Trebuie bătut... hotărî Voron.
   – Ioana...  se-ntoarse el spre femeia holbată. Trebuie bătut.

Altfel... Ieşi dintre noi...
   – Am hotărît... spuse mînios,  lungul. Ce mai staţi? Adă-ţi

plodul...
   Ea, albă la faţă, cu gura căscată, se uita cînd la unii cînd la

alţii.
   – Iertaţi-l... spuse careva.
   – Să-ţi ţii botul... scrîşni Voron.
   Departe spre fundul luncii strigătul mamei s-auzea ca un

ţipăt de pasăre:
   – Filion... Filion...
   Între pribegi s-a stîrnit după aceea sfadă mare, pe seama lui

Satan.
   – Să nu-l atingă... răcneau unii. E şi el ca toţi copiii... Cine

n-a furat hulubi cînd era mic?
   – Nu-i adevărat că ucide copii... ţipă o fată.
   Şi  toate  necazurile,  toate arşiţele,  îngrămădite zi  cu zi în

sufletele lor, se descărcau acum asupra lui Voron.
   – Tu eşti vinovat că murim prin străini...
   – Ne-ai spus despre o moşie verde... spuse apăsat un bărbat

scurt, cîrn, cu părul pe ochi. Unde-i moşia aceea? Ne-ai spus despre
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păduri mari... Unde-s pădurile? Şi despre şipote pline ne-ai spus. Şi
despre secară şi grâu...

   –  Înapoi, spre Miezul Nopţii... strigă altul. Înjugaţi carele...
   Moşnegii tăceau. Numai cel lung se tot întorcea spre Voron

şi-l întreba:
   – Ei? Şi-acum?
   – Care vrea, să se întoarcă... hotărî, întunecat la faţă, Voron.
   Moşneagul cel lung se plecă spre Ioana şi-i spuse apăsat, cu

ochii mari, holbaţi:
   – Sfada asta-i din pricina ta...

VI

   Cînd l-am văzut că se strecoară printre oameni şi printre
arini,  mi-a îngheţat sîngele.  Peste măsură de înalt,  părea un zmeu
vînăt, fioros şi avea la subţioară un sac. Mergea drept spre carul sărac
unde, ghemuit în cuşcă, Satan dormea de mult şi luna plină îi lumina
toată faţa.

   Răsuflam repede dezlegînd nodul funiei de la uşa închisorii,
căci omul cel lung se ivise pe tăpşan şi venea aplecat, ferindu-se de
razele lunii albe. Păşea grăbit şi cînd se oprea se tot uita înapoi spre
întunecimea arinilor, unde sfada nu mai contenea.

   –  Satan...  Scoală-te...  am ţipat  eu,  zgâlţîindu-l.  Scoală-te...
Vine moartea...

   El se trezi şi mă privea cu toată faţa, rîzînd.
   – Repede... repede...
   Sări  din  cuşcă,  drept  în  mîini  şi  zărind  umbra  lungă  a

moşneagului, ajunsă acum între roţile carului, o luă la fugă în urma
mea.

   Ţipătul mamei s-auzea în fundurile depărtate, sfîşietor:
   – Filion... Filion...
   – A... hîrîia glasul moşneagului, urmărindu-ne. Staţi... Staţi...
   Şi-i auzeam cepăitul repede al paşilor, în fugă.
   Satan mă apucase de mînă şi uneori, peste măsură de obosit,

se oprea, gata să cadă.
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   – Repede... Repede... strigam.
   Şi el pornea din nou, mai repede.
   Cădeam în gropi, unul peste altul şi săream afară fugind mai

departe, din toate puterile.
   Rîul se ivi departe sub malul negru, ca un tăiuş de argint şi

noi am ţipat amîndoi, deodată, zărindu-l. Vite vinete îşi arătau din
întunecimi capete speriate, cu coarne răsucite. Cai negri, rînchezau în
urma noastră, a spaimă.

   Aveam de gînd să-l duc pe Satan la noi în ogor, să-l ascund
în grîu. De aceea, ocolind balta cea neagră a Ciurarului, am lăsat rîul
în urmă şi ne strecuram prin mlada amară, spre ţarini.

   Strigătul mamei abia s-auzea.

VII

   La marginea unei gropi, Satan s-a oprit.
   – Hai... l-am strigat, urcat pe malul celălalt.
   El îşi întinse mîinile şi ocolind groapa mă cuprinse deodată

ca-n nişte cleşte. Mă izbi pe spate şi căutîndu-mi gîtul, mîrîia ca un
cîine.

   – Mamă... am răcnit din toate puterile.
   M-am smucit de sub trupul lui ciolănos şi fugeam înapoi

spre carele străine, încotro s-auzea strigătul mamei. Satan fugea după
mine  şi  uneori  îi  simţeam  după  cap,  pe  spate,  vîrfurile  tari  ale
degetelor.  Horcăia,  răcnea şi umbrele lungi ale mîinilor lui fugeau
alături de mine. Luna căzu în întunecimi şi lumea se prefăcu neagră
ca zgura. Cînd am căzut, sîngele cald, bogat îmi curgea pe gură şi pe
nas.

   M-am trezit cu capul în poala mamei, drept în faţa soarelui
care răsărea.

   – Filion... plînse ea, încet. De ce nu m-ai ascultat?
   Şi  plecîndu-se  spre  mine,  păru  bătrînă,  cu  ochii  duşi  în

fundul capului.
   – L-am pălit cu secerea... se cutremură ea. L-am pus în car

aproape mort...

343



   Secerea cu vîrful roşu de sînge îi stătea la picioare. Vrui s-o
depărtez eu cu vîrful degetelor, cînd la spate se auzi un glas gros,
tărăgănat:

   –  Femeie...  Dacă  moare...  Ai  să  dai  ispaşă  în  faţa  lui
Dumnezeu...

   Şi moşneagul cel lung trecu pe lîngă noi, fără a ne privi — şi
fără a-şi sufleca picioarele intră în vadul înflăcărat, trecînd apa, spre
răsărit.

   Iar mama, privind sulul de colb care se-ncolăcea departe
pînă-n cer de sub carele şi picioarele blestemaţilor, rosti cu glas stins,
în timp ce lacrimile îi curgeau bogate:

   – Ca pulberea s-au trecut...

***
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DESPRE EUSEBIU CAMILAR
-SCHIŢĂ BIOGRAFICĂ-

„Când iubesc ceva, sunt liric, şi când detest, sunt mut.”
(Eusebiu Camilar, interviu în ziarul „Viaţa”, 3, nr. 880, 

28 septembrie 1943) 

   Eusebiu Camilar  s-a născut la  7  octombrie 1910,  în satul
Udeşti, judeţul Suceava, din părinţi agricultori. În legătură cu numele
„Camilar”, scriitorul povestea următoarele:

  „Este în ţarină la noi o ploştină neagră între două dealuri. Se spun
multe în sat la noi despre ploştina asta./.../Pe vremea cînd treceau turcii şi
tătarii  pe la noi, s-ar fi scufundat aici o întreagă oştire urmărită de voie-
vodul de la Suceava.

   Numai cîţiva ar fi rămas, rătăcind prin codri.
   Pe la noi au fost de mult codri întunecaţi de fag./.../
   Prin codrii de altădată, cei cîţiva păgîni au rătăcit o bucată de

vreme. Pînă s-au oprit sub o streaşină şi au prins rădăcini.
   În patria lor din răsărit mînau cămilele. Tot cu cămilele au venit şi

pe la noi, aduşi de semilună. Băştinaşii le-au zis „cămilari“. S-au înrudit cu
oamenii  şi  cu pămîntul.  Acei  păgîni  au fost  străbunii  mei,  dinspre  tata.
Mama e sămînţă de ciobani coborîţi de la Maramureş!” (Eusebiu Camilar -
Cordun)

   Mai plauzibilă pare, totuşi, ipoteza că numele „Cămilar” se
trage dintr-o poreclă, legată de un joc funerar, de priveghi1, specific

1„Cămila”, în „Simion Florea Marian, Înmormântarea la români”. Editura „Grai şi suflet –
Cultura naţională, Bucureşti, 1995. „Se leagă doi băieţi, spate la spate, se pune un cojoc
întors pe dos peste dânşii, se ia o botă şi punându-se într-însa o oală, i se dă unuia dintre cei
doi băieţi să o ţie şi astfel formează o cămilă, Un al treilea băiat se leagă la cap ca un turc,
ia un băţ în mână, în loc de paloş, se suie călare peste cei doi, se duce astfel în casă unde e
mortul şi făcându-se că e străin spune că vine din Turcia, că n-are bani de cheltuială şi că,
din pricina aceasta, trebuia să-şi vândă cămila. Un băiat din casă se face negustor şi ţinând
în mână o pungă plină de sticle, pietricele sau cuie, zice că-s galbeni şi întreabă cât costă
cămila că el ar cumpăra-o.” Urmează târguiala,  „turcul”, decât să-şi dea cămila cu două
parale, mai bine o „ucide”, şi totul se termină cu alungarea lui din casă.
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Sucevei. 
   Tatăl, Ion al lui Vasile al lui Toma Camilar, a emigrat prin

1911 în America, în căutarea unui trai mai bun, dar s-a întors peste
câţiva  ani,  fără  să-şi  fi  realizat  visul.  Natalia  Motrici,  mama
scriitorului,  provenea  dintr-o  familie  de  oieri  originară  din
Maramureş. Toroiaga, muntele de unde au pornit străbunii ei în exod
spre  Moldova,  le  aparţinuse  din  vremuri  străvechi.  (Naturalistul
francez  Hacquet,  călător  prin  Ardeal  la  1763,  deplângea  starea
românilor părăsiţi şi asupriţi, izgoniţi de către celelalte neamuri pe
pământuri pustii şi părăginite, apoi alungaţi şi de-acolo după ce le
„lăzuiau”, ca să devină cultivabile.) Însă, de-un timp, muntele nu mai
era al lor;  însăşi „legea veche”, păstrată la adăpostul  culmilor,  era
ameninţată.  Aşadar,  locuitorii  din Borşa,  ca  şi  din  alte  părţi,  s-au
ridicat,  sate  întregi,  să  treacă  pe  la  Prislop  în  Moldova:  văzuseră
pumni de pământ adus în săculeţe, şi îşi închipuiau, dincolo, ţinuturi
mănoase  şi  mai  ales  multă  libertate.  Astfel  începea  (cum  avea  să
spună  Eusebiu  Camilar  în  Turmele)  „epopeea  ciobanilor  din
Maramureş”,  care  trăiau  „în  obştii”,  „ca  pescarii  lui  Iisus”,  „nişte
oameni pentru care prima condiţie a vieţii era libertatea”, garantată
de legiuirea din „cartea rânduielilor”. În colecţia de diplome a lui
Ioan Mihaly de Apşa, în notele ce însoţesc diploma din septembrie
l439, dată de Albert,  regele ungur, în tabăra de lângă portul Titel,
înainte de atacul  contra oastei lui Murad care cucerise Semendria,
este menţionat, printre nobilii de pe moşia Uglea, un Motra, nume
care duce, etimologic, la Motrici (Motru, Motra, Motriş?), baciul din
Turmele, străbunul matern al lui Eusebiu Camilar. Relativa libertate a
băjenarilor  n-avea  să  dureze  mult:  „pajurile  împărăteşti”  îi  vor
urmări în ţinutul de peste munţi,  după alipirea pământului numit
Bucovina la Imperiul Austro-Ungar. Viitorul scriitor avea să fie şi el,
timp de opt ani, „supus al Impăratului”.

   În 1918, când Bucovina se lipea de România, „Eusebi” intra
la „Şcoala poporală” din Udeşti. De citit învăţase însă singur, pe o
carte de Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă, dăruită într-o noapte de un
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străin, care „semăna cu Arhanghelul Gavriil de pe icoană”, un fugar
urmărit de stăpânirea nemţească pentru că le aducea românilor cărţi
româneşti1.  Şcoala  „poporală”  dura  cinci  ani,  împărţiţi  în  trei
diviziuni  şi  două  mari  cicluri,  ultimul,  complementarul,  fiind
conceput ca un şir de prelegeri-conferinţe, de două ori pe săptămână
- iarna şi o dată - vara, încât să le lase copiilor timp să-şi ajute părinţii
la câmp. Nu a frecventat decât doi ani şcoala din sat, între 1918 şi
1920, deci prima „diviziune” şi un an din a doua. În 1920, a intrat,
probabil pe baza  recomandării învăţătorului, la „cursul pregătitor”,
cu  taxă de  30  de  lei  pe  semestru,  la  liceul  „Ştefan  cel  Mare”  din
Suceava, unde, în 1923, va fi admis în clasa I, cu scutire de taxă. Din
păcate,  scutirea  nu  a  durat  mult;  în  vacanţe,  ca  să  strângă  banii
necesari pentru şcoală, se ducea la lucru pe moşii depărtate, muncind
cu ziua,  iar  într-o  vară  s-a  tocmit  la  o  brutărie,  la  Iaşi,  în  Târgul
Cucului, unde frământa aluatul cu picioarele şi căra saci.

   Pe  atunci,  începuseră  să  răzbată  spre  el  idei  socialiste,
romane de Gorki şi  Jack London,  pe care le  citea păzind vitele  în
lunca satului. Mama, romanul lui Maxim Gorki, a avut „o importanţă
covârşitoare”,  spune el.  La târg,  îl  cunoscuse pe  un coleg,  orăşan,
care „spre deosebire de ceilalţi băeţi de domn, nu se ruşina să steie
de vorbă şi să se plimbe cu un pui de ţăran.” Acesta i-a vorbit despre
ideile  marxiste,  iar  el,  „entuziasmat”,  „cât  le  putea pricepe la  anii
aceia”, a început să facă „propagandă” în sat, mândru că ştia şi un
„fragment  din  Internaţionala”.2 În  1929,  pe  vremea  crizei,  satele
„erau  zălogite  băncilor”.  Tatăl  lui  era  „înglodat  în  datorii  până-n
gât”, urmau să vie şi la ei „portăreii”. „În Joia când s-au dus satele la
târg să se răfuiască cu bancherii”, tatăl l-a strigat: „Haidem la târg, să
răcnim...” Şi, „cu o bucată de mămăligă în traistă”, s-au dus să ceară
„conversiune”. După întoarcerea acasă, tatăl, om aspru şi tăcut, l-a
lăudat „pentru întâia şi cea din urmă dată în viaţa lui: „Brava, măi...”.
Evenimentul în sine şi lauda paternă i-au dat sentimentul că trebuie
să lupte pentru nimicirea răutăţilor, a simţit că poate şi trebuie să fie
1Eusebiu Camilar, „Făt-Frumos din Lacrimă”, în Iaşul nr. 209/3 decembrie 1938.
2Eusebiu Camilar, „Judecata ce mi-o fac aici...”, în Contemporanul nr. 90/18 iunie 1948.
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„o forţă pentru dobândirea binelui.”   
   În primăvara lui 1929, scria unei reviste cu nume simbolic,

Prada Gândului,  la  Iaşi,  strada Stejar  nr.  46,  în  „România mare”, şi
semna  „Eusebius  Cămilar,  elev  licealist”.  Cerea  să  fie  abonat  la
revistă pe timp de un an, urmând să satisfacă plata abonamentului în
termen de o lună. A trimis apoi la revistă câteva din încercările sale
poetice,  însă  nu  i  s-a  publicat  nici  una.  La  vremea  când  îi  scria
redactorului  de  la  Prada  Gândului,  era  „elev  particular”,  adică
frecventa  sub  „forma  exterioară”,  deoarece  fusese  exmatriculat  în
anul 1926-27, pentru „nesolvirea” taxei şcolare. Nu se ştie precis când
şi  sub  ce  formă  a  izbutit  să-şi  completeze  mai  târziu  studiile
întrerupte, continuarea şi absolvirea lor este însă certă.

   Sfătuitor la început, în privinţa scrisului, i-a fost preotul din
sat, Vichente Simiganosvschi. Părintele îi povestise o întâmplare din
viaţa lui: vânătoarea cailor sălbăticiţi, rămaşi în pădure după război,
rămăşiţele  unei  divizii  de  cavalerie;  ochise  şi  el  o  mânză  albă,  a
urmărit-o  zile  întregi,  căzând  în  bălţi  adânci,  în  mâluri  reci  şi
pământuri  mişcătoare,  fără  ca  nimeni  să-i  vină  în  ajutor,  ieşea
târându-se în coate şi genunchi, ajutându-se şi cu bărbia; dar mânza,
fantasma,  se-ndepărta  mereu,  pe  măsură  ce  el  s-apropia.  Când  a
ajuns-o în sfârşit şi i-a sărit în spinare, s-a trezit trântit jos, cu capul
spart, plin de sânge, iar fantasma se ducea tot mai departe, până a
pierdut-o din priviri. ...Ăsta e, l-a lămurit părintele, Pegasul, pe care,
poate n-ai să reuşeşti să-l încaleci, dar asta nu-nseamnă că trebuie să
renunţi să-l vânezi. „Ţie, băiete, i-a spus, nu-ţi rămâne decât drumul
acoperit cu spini, neînchipuit de greu, al foamei, setei şi al tuturor
umilinţelor! Oare vei fi în stare, Dumnezeule?...” „Ce va trebui să fac,
domnule  Vichente?”  l-a  întrebat  el.  „Du-te  în  lume/.../Numai  aşa,
trăind totul, vei avea ce spune oamenilor.”1 În final, preotul i-a dat
următorul  sfat:  „Va  trebui  să  munceşti  pe  brânci,  să-ţi  însuşeşti  o
cultură, căci astfel te vei afla pe tine. Să-ţi păstrezi trupul şi sufletul
sănătos/.../.Pentru  a  servi  cândva  arta,  va  trebui  să  ai  o  viaţă
neîntinată...”2 
1 Eusebiu Camilar, „Admiraţia...”, în „Gazeta literară” nr. 51/20 decembrie 1956. 
2În „Luceafărul”, 15 septembrie 1962. 
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   Au fost ani de încercări, uneori disperate, de a răzbi spre
lumina  tiparului.  În  toamna  lui  1929,  revista  Moldova  literară i-a
publicat poezia  Cetatea mea, semnată E. L. Camilar, formă redusă a
pseudonimului Eusebius Landry-Camilar. În iunie 1931, împreună cu
un grup de prieteni, a scos revista Ţara Fagilor, cu sediul în comuna
Soloveţ-Suceava. În acei ani, a colaborat la Zorile Romanaţilor, Licăriri,
Glasul  studenţimii,  Glasul  Bucovinei,  Banatul  literar.  Abia  din  1935 a
reuşit să pătrundă în paginile unor reviste prestigioase, de mai largă
răspândire:  Viaţa  românească,  Revista  Fundaţiilor  Regale,  Manifest,
Lumea,  Adevărul literar şi artistic. Din acei ani de zbucium, i-a rămas,
după ce ajunsese scriitor consacrat,  compasiunea faţă de tinerii  cu
talent, în căutarea unei căi de afirmare, şi i-a ajutat, după puterile lui,
cu vorba şi cu fapta, până la sfârşitul vieţii. 

*

   În  februarie  1935,  revista  Şantier1 propunea,  la  sugestia
„prietenului George Urzică”, vicepreşedintele Uniunii  muncitorilor
tipografi,  un  concurs  pentru  un  imn,  un  marş  sau  un  cântec
muncitoresc – o poezie care să poată fi pusă pe note; juriul era format
din Ion Clopoţel2, Lotar Rădăceanu şi Ion Pas. 

   „Eusebius” Camilar a câştigat premiul al II-lea, în valoare de
300 de lei, cu poezia Cruciada flămânzilor, publicată în două variante,
una  în  martie,  cealaltă  în  numărul  dublu,  august-septembrie,  al
revistei:  „Camarade,/rămâi la isvorul sufletului meu:/lasă-mă să dorm cu
fruntea  răzimată  de  umărul  tău...//Camarade,  multe  sunt  amărăciunile
mele,/multe  sunt,/ca  valurile  mării,  ca  nisipul  Pustiului.../În  mine
clocoteşte revolta milioanelor de Fraţi/bătuţi în inimă de camarazii lor...//Iar
dacă  vrei  să  vezi  mai  bine/Cruciada  Flămânzilor,/Urcă-te  pe  culme  în
asfinţit  de  soare,/şi-o  vei  vedea  mergând  pe  întortocheate  drumuri/spre
Ierusalimul  Avarilor,/Înarmaţi  cu sape  şi  coase,/aduşi  de spate,  tăcuţi  ca
Turnurile...//Când  vor  ajunge  va  fi  vai-şi-amar.../-Ieşiţi  morţilor  din

1Apărută la Bucureşti, redactor Ion Pas. 
2Om politic şi publicist, membru al partidului social-democrat. 
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morminte  -  /va  fi  strigătul  Avarilor.../Ieşiţi  morţilor  din  morminte,  să
intrăm noi.../Dar pământul va râde de ei;/pietrele drumurilor le vor sări în
faţă,/colbul le va frige tălpile.../În ziua aceea, camarade,/va fi începutul unei
Ere noui;/Era Fraţilor, ERA fără ură,/Era-Erelor...” 

   Premiul a rămas multă vreme nerevendicat, în păstrare la
tipograful revistei, până când, într-o zi, în faţa tipografiei, s-a oprit o
căruţă închisă, care transporta rufe la spălat; de pe capra căruţei a
coborât un tânăr şi s-a prezentat legitimându-se: era autorul.

   De revista  Şantier se leagă debutul în volum al lui Eusebiu
Camilar:  poeziile  acelor  ani  frământaţi  le-a  strâns,  tipărindu-le  cu
propriile mâini, într-o carte. Cel cu care a lucrat la tipărire, pictorul
Vasile Dobrian, al cărui nume apărea de asemeni în revista Şantier ca
autor de gravuri,  i-a ilustrat poemele, şi amândoi,  într-o tipografie
primitivă  din  Militari,  comună  suburbană  a  Bucureştiului,  poate
chiar  tipografia  revistei,  învârteau  pe  rând  manivela  maşinăriei
„antediluviene”, suflându-şi în palmele îngheţate, convinşi că lumea
le aştepta cu sufletul la gură mesajul. Se pare că aproape întregul tiraj
a  fost  confiscat  de  autorităţile  alertate  asupra  caracterului  lor
„subversiv”. O parte din poeme reapăreau însă, în acelaşi an, tot la
„Editura Noastră”, într-o fascicolă, numărul 9 al colecţiei „Biblioteca
satelor”, cu titlul Nocturne. 

   Întâlnirea dintre Eusebiu Camilar şi Magda Isanos se leagă
de revista Însemnări ieşene, în ale cărei pagini li s-au alăturat numele
şi în al cărei cenaclu s-au văzut. S-au căsătorit în martie 1938, şi în
scurta lor viaţă comună au fost nu numai soţ şi soţie, ci şi colegi la
masa de  scris.  În  1942,  Magda Isanos îi  scria  mamei  sale:  „Dragă
mamă. Eu nu pot veni deocamdată acasă pentru că Zeby scrie şi nu poate
dovedi  fără  mine,  afară  de  asta  scriu  şi  eu,  poate  gătesc  un  manuscris
pentru la toamnă pentru Fundaţii.  Ştii  că noi nu putem scrie fără să ne
sfătuim unul cu altul.” Împărţeau masa de lucru, ea la un capăt, el – la
celălalt, şi îşi dădeau unul altuia să citească cele scrise.  Magda era
mai severă când  critica, chiar şi când era vorba de scrisul ei: de multe
ori arunca la coş fragmente din poeziile proprii care lui îi plăcuseră.
Ea credea că a şti „ce să tai” e mai important decât scrisul însuşi. Fără
îndoială, s-au influenţat reciproc, fiecare a reprezentat pentru celălalt
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critica inteligentă, necruţătoare, şi în acelaşi timp iubitoare, de care
orice artist  are  nevoie pentru a progresa.  În timpul refugiului  din
primăvara şi vara anului 1944, în satul Drăganu din judeţul Argeş,
scriau în acelaşi mod, sfătuindu-se unul cu altul: „Magda avea locul ei
în grădină, pe un pat de campanie (pe care i-l ducea pînă acolo Zebi, venit
în permisie), şi scria, stăteau de vorbă; iar el avea sălaşul de scris în odaia
noastră mare, apoi se întîlneau şi-şi citeau cele scrise şi se criticau reciproc;
Magda, în special, era un critic sever, spunea: Uite, aici nu e bine, nu te sfii
şi  rupe,  şi  scrie  din  nou…” (Veronica  Isanos-Luscalu,  sora  Magdei,
Memorii) „La Drăganu, el făcuse o măsuţă. Bătuse patru pari în pământ şi
o scândurică – şi era scaun, şi alţi pari mai mari – şi făcuse o măsuţă, şi o
ducea în braţe că ea nu mai putea să se ducă pe picioare până-n livadă, şi
stătea şi ea câteva ore în livadă să scrie; în timpul acesta, el stătea în cameră
şi  scria,  sau  alteori  scria  el  în  livadă,  şi  când venea  îi  citea;  şi  Magda
spunea: «E prea mult, e prea lung, taie, taie, taie, taie! Aici te-ai lungit prea
mult. Uite eu câte pagini am stricat şi n-am făcut decât o strofă!» El nu
vroia, se târguia. Şi ea: «N-ai să fii niciodată mare scriitor dacă n-ai să ai
curajul să arunci ce-ai scris!» Şi îşi citeau unul altuia ceea ce au scris…
Alteori, el se târguia cu ea în sens invers, cu privire la versurile ei: „De ce-
ai tăiat? Asta e foarte frumos!” El strângea toate hârtiile ei cu ştersăturile.”
(Elisabeta Isanos-Botez, sora Magdei, mărturie înregistrată pe bandă
şi mărturie orală)

*

   În toamna anului 1944, cuvântul de ordine, tipărit în ziare,
răspândit în broşuri,  era „purificare”; pe gardurile şi pe trotuarele
Bucureştiului înflorea o puzderie de titluri violente, denunţându-i pe
vinovaţii războiului care tocmai se încheia: „Crimele şi nelegiuirile
lui Hitler”, „Masacrele de la Abator”, „Demascarea ticăloşilor Hitler,
Goering  şi  Goebels”,  „Miţa  de  la  Patronaj”,  „Asasinatele  de  la
Lublin”...  La  Sala  Dalles  se  deschidea,  pe  31  decembrie,  expoziţia
„Barbaria Hitleristă în URSS”; avea să-i  urmeze, peste câteva luni,
sub  auspiciile  ministerului  propagandei  şi  al  apărării  patriotice,
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„Expoziţia lagărului”.1 După o lungă acumulare de materie imundă,
lumea avea nevoie de o imensă purgaţie. Desigur, curăţenia îi viza pe
„ceilalţi”, nimeni nu s-ar fi vrut purificat el însuşi, fiecare fiind gata
să-şi susţină inocenţa, storcând de la ceilalţi uriaşa descărcare. 

   Al doilea cuvânt de ordine era: „pedepsele”, hugolianul „les
châtiments”. Firesc, acestea nu se întâmplau numai aici, ci şi în alte
ţări  bolnave de  după război:  să  fi  colaborat,  în  fapte  sau idei,  cu
fascismul de diferite specii, era o crimă, iar gloria însemna să fi fost
în opoziţie, eventual cu arma în mână, maquisard. A fi de partea păcii
şi  libertăţii  însemna atunci  să  te  afli  în  tabăra  de  stânga:  Franţa  îl
glorifica pe Stalin, America şi Sovietele pactizau peste Ocean, lumea
părea să-şi uite disensiunile, coalizată într-o izbucnire pedepsitoare,
cu focul fixat pe învinşi.   

   Pe 13 septembrie 1944, de la Balş, unde i se afla regimentul,
Eusebiu Camilar îi trimitea lui Ion Pas o scrisoare2, autobiografie şi
adeziune la vremurile care-şi vesteau venirea. Ion Pas îl cunoştea de
pe vremea revistei  Şantier, cu foame şi frig, cu pâine puţină şi greu
câştigată. Condiţia de „oroposit al vieţii”, în ochii prietenului care-l
văzuse astfel, nu era simplă poză de moment ci realitate vie, iar Ion
Pas  era  dintre  cei,  credibili,  care-o  puteau  mărturisi:  îl  văzuse
coborând de pe  capra  căruţei  de  la  spălătoria  de rufe  pentru a-şi
încasa premiul, îl cunoscuse înfometat, apoi bolnav într-un sanatoriu
TBC (Bârnova, ianuarie-aprilie 1936), păstrând, drept unică speranţă,
15 poezii pe care spera să le tipărească la editura  Şantier. După mai
bine de un an, în iulie 1937, având iar nevoie de tratament, lucru de
asemeni ştiut de Ion Pas, nu s-a putut interna la un alt sanatoriu, din
lipsă  de  bani,  şi  a  trebuit  să  se  întoarcă  „în  seceta  permanentă  a
satului”,  unde  oamenii  se  complăceau  într-o  „veşnică  apă  a
morţilor”,  într-o  foarte  mare  sărăcie.  Acolo,  scria  „poeme  şi  iar
poeme”,  sperând,  nebulos,  într-un „mâine”  îndoielnic,  în  gând cu

1Informaţii culese din ziarele vremii. 
2Eusebiu Camilar, scrisoare către Ion Pas, în „Scriitori în lumina documentelor” de Horia
Oprescu, Editura Tineretului, 1968.
 

352



veşnicul  „fie ce-o fi”1.  În lunga scrisoare biografică din septembrie
1944, către Ion Pas, spunea: „În tot ce am scris până în prezent, tipărit
sau  încă  inedit,  n-am  făcut  altceva  decât  că  am  cântat  sărăcia  şi
umilinţa mulţimii (Cordun, Prăpădul Solobodei, Fuga tipărită în Vremea,
Seceta  premiată  de  Vremea în  1942;  Costea,  publicată  în  Revista
Fundaţiilor – şi toate cele încă netipărite nu sînt decât un strigăt al
unui  ins  oropsit  şi  de  mii  de  ori  nedreptăţit  de  oameni  şi
împrejurări)”. A scris, aşadar, neîndrăgind alte subiecte decât cele ce
„se  integrează  marilor  mulţimi  săteşti”,  al  căror  fiu  era.  „N-am
cunoscut  liniştea  în  toată  viaţa  de  până  acum”,  scria  el.  Culmea
disperării  o atinsese în iarna lui 1940, când lui şi Magdei Isanos li
s-au  închis  toate  porţile,  li  s-au  retezat  toate  mijloacele  de
subzistenţă, prin suprimarea ziarelor Lumea şi Timpul, la care el lucra.
Atunci,  într-o „iarnă crâncenă”,  la  Iaşi,  când le  lipseau lemnele,  a
scris nuvela Seceta: „...Era o iarnă grozavă; lipsa lemnelor o resimţea mai
cu seamă nevastă-mea care mă ruga, poate în glumă, să scriu o nuvelă ori
un roman, a cărui acţiune să se petreacă, întreagă, într-o vară cu arşiţă de
cuptor.  «Poate  mă  mai  încălzesc»,  zicea  ea.  Astfel  am  scris  Seceta  cu
degetele aproape îngheţate. Din fericire, mai aveam puţin zahăr, cafea şi o
maşină  de  spirt.”2 Atunci  au  ars  „surcelele  surcelelor,  scaunele  şi
patul”, şi-au vândut hainele. În iarna aceea, spunea el, s-a îmbolnăvit
Magda Isanos, care ajunsese, în 1944, „aproape complet paralizată şi
muritoare de foame, în patul unui ţăran din judeţul Argeş”. „Dacă
azi ea se stinge pe patul boalei şi mizeriei, e numai din cauză că nu
s-a  integrat  vremurilor  şi  a  răbdat  din pricina  asta  frig,  foame  şi
umilinţă.”3 „V-am spus toate aceste lucruri”, scria în final, „pentru a
vă arăta că îmi pun toate nădejdile în vremurile noi şi dacă Magdei
Isanos nu i se mai poate pune la loc o inimă sănătoasă, în locul celei
ucise de reumatism, şi nici alţi plămâni, cel puţin mie mi se va da
posibilitatea  să-mi  cresc  copilul  şi  să-mi  îngrijesc  soţia/.../,  căci
vindecare  pentru  boala  ei  nu  se  află.  Vă  rog  să  mă  consideraţi

1Scrisori către Ion Pas din 16 ianuarie 1936 şi 18 aprilie 1936, Bârnova; scrisoare din iulie
1937, de la Udeşti, loc. cit. 
2Interviu în ziarul „Viaţa”, 3, nr. 880, 28 septembrie 1943. 
3Scrisoare către Ion Pas, Balş, Romanaţi, 13 septembrie 1944, loc. cit. 
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integrat, cu tot sufletul, în noua viaţă literară, înscriindu-ne, pe mine
şi  pe  Magda  Isanos,  făgăduindu-vă  că,  atât  timp  cât  vom  putea
mânui condeiul, nu vom sluji decât interesele celor mai oropsiţi decât
noi...”1

   Există vreo şase variante ale atitudinii scriitorului în raport
cu societatea2; trecându-le în revistă, apare limpede faptul că Eusebiu
Camilar şi Magda Isanos făceau parte dintre cei care împărtăşeau, cu
bună  credinţă,  idealurile  sociale  ale  momentului,  când  nu-şi
dezvăluise încă adevărata faţă. 

   Nu erau singurii. Perioada imediat următoare războiului a
fost,  nu  numai  la  noi,  dominată  de  aceleaşi  idealuri,  Pâine,  Pace,
Libertate.  În  primul  rând,  pacea  mult  aşteptată  sosise  în  sfârşit,
lumea cerea întoarcerea la  viaţa firească.  După un şir  de ani grei,
trăiţi sub dictaturi3, se cerea reaşezarea valorilor, şi mulţi credeau că
drumul ce li se deschidea era al revenirii la normal, stare realizabilă
prin izgonirea celor care strâmbaseră cumpenele, şi prin întronarea
Binelui, Adevărului şi Dreptăţii. 

   În anii  aceia,  Eusebiu Camilar  a călătorit  mult  prin ţară,
adunând impresii şi hrănind proiecte; Valea Bistriţei i-a inspirat un
subiect din viaţa plutaşilor: o dramă, Cocorii lui Ybicus sau Învăţătorul.
Ideea piesei se lega de atmosfera de la sfârşitul războiului: nimic nu
rămâne nepedepsit, iar stolul de cocori, martorul crimei fără martori,
întruchipa conştiinţa apăsată de  vinovăţie. Eusebiu Camilar avea să
reia  simbolul  cocorilor  în  romanul  Negura,  la  care  lucra  încă  din
toamna  lui  1944,  publicând  scene  din  război  în  ziarul  Tribuna
poporului (noiembrie 1944). O călătorie în munţii Maramureşului, la
Borşa,  pe  Toroioaga  şi  Ineu,  i-a  prilejuit  cunoaşterea  locurilor  de
baştină ale  străbunilor  săi,  pregătire  pentru romanul  Turmele,  care
avea să apară în 1946. Cenzura ideologică nu se instaurase încă, nu
începuse epoca dogmatismului realist-socialist şi a proletcultismului.
Romanul  Turmele este  expresia  artistică  a  adeziunii  lui  sincere  la

1Scrisoare către Ion Pas, vezi mai sus. 
2Radu  Bîlbîie,  „Istoria  unui  experiment  eşuat.  Formarea  instituţionalizată  a  tinerilor
scriitori”. Bucureşti, Societatea scriitorilor militari, 2004.
3Radu Bîlbîie, loc. cit. 
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vremurile noi, pe baza unei concepţii idealist-romantice despre lume,
crezând, în spiritul lui Rousseau, că oamenii se nasc liberi şi egali, aşa
cum, în mod natural, trăiau strămoşii lui în obşti, „ca pe vremea lui
Iisus”, stăpânind împreună pământul şi împărţind roadele, egalitate
ancestrală,  paradisiacă,  păstrată de maramureşeni graţie  izolării  în
munţi. A crezut că adeziunea aceasta era suficientă pentru a-i dovedi
sinceritatea, dar n-a fost nici pe departe aşa, pentru că, în scurt timp,
au  apărut  clişeele  ideologice,  despre  rolul  conducător  al
proletariatului,  îndrumat  de  partid  în  lupta  de  clasă,  şi  mai  ales
dogma învăţăturii marxist-leninist-stalinistă, a „marelui prieten de la
Răsărit”.

   Din fericire pentru arta sa, oricât a încercat să se pună de
acord cu „linia ideologică” a vremii, n-a izbutit să meargă împotriva
lui însuşi, deşi era sincer în dorinţa de „a se îndrepta”. „Tribunalul”
care-l osândise ca eretic faţă de dogma ideologică era critica literară,
după ce, o vreme, până la instaurarea modelului sovietic, îi lăudase
scrisul  „unic  în  literatura  lumii”,  „limba halucinantă  şi  patetică  a
cărţilor”,  unde  „toate  rândurile,  toate  literele  nu  sunt  decât  nişte
inscripţii în care poţi descifra sensul senzaţiilor şi explicaţia magică a
vieţii  ţăranilor”1.  Ceea  ce  fusese  lăudat  înainte,  acum,  după
instaurarea proletcultismului, trebuia criticat şi autorul determinat să
se alăture „dreptei credinţe”,  pe linia literaturii  noi,  să se rupă de
„legenda oierilor maramureşeni” din Turmele, de Cordun, de Avizuha,
de Prăpădul Solobodei, de poveştile vechi din Valea Hoţilor. 

   Cu alte cuvinte, dacă biografic aparţinea celor mulţi, avea în
schimb un „dosar”  greu,  al  celeilalte  familii,  a  scrierilor  atinse  de
misticism şi  marcate  de  o  ideologie  greşită,  de care  trebuia  să  se
lepede;  iar  convingerea  că  era  suficient  să  scrie  despre
„dezmoşteniţi”, aşa cum îi dictau mintea şi inima, se dovedea a fi,
din punctul de vedere al criticii de-atunci, o jalnică iluzie. 

   Presa literară tuna împotriva artei decadente:  halucinaţie,
cultul nebuniei, individualism; iar de la individualism, „justificare a
oricărei ticăloşii”, la fascism şi şovinism nu era decât un pas. Lozinca

1Mihail Cosma, „Proza lui Eusebiu Camilar”, în „Tinereţea” nr.17/28 octombrie 1945. 
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vremii era:  „Artişti,  scriitori, ziarişti,  luptători pe frontul ideologic,
înainte!”  Pe  de  o  parte  –  „putrefacţie”,  pe  de  alta  –  „purificare”.
Vremea  „frăţiei  de  arme”  trecuse,  lumea  se  împărţise  în  două:  o
tabără  „democrată  şi  antiimperialistă”,  în  frunte  cu  Uniunea
Sovietică, şi cealaltă „antidemocrată şi imperialistă”, liderul ei fiind
Statele  Unite.  Două  culturi,  două  drumuri,  după  cum  susţinea
propaganda  vremii:  „unul  spre  pace  şi  progres,  altul  spre  război,
haos şi moarte. „Nu poate exista o cultură mare, o artă valabilă, o
presă creatoare, decât dacă se întemeiază pe o ideologie progresistă”,
clama I.  Chişinevschi.  „Putrefacţia  ideologică  duce la  rândul  ei  la
descompunerea formei artistice...”

   Pe vremea aceea, Eusebiu Camilar spunea: „Scriu pentru cei
mulţi  din  sânul  cărora  am  pornit”.  Şi,  deoarece  plecase  din  sânul
mulţimii,  credea  că,  pentru  el,  nu  se  punea  problema  „integrării
spiritului  maselor”,  deoarece  îl  avea  în  sine,  pornise  la  drum
„împreună cu amintirea frământărilor şi suferinţelor ţărănimii, cu retina
neşters întipărită de icoanele stărilor strâmbe şi cenuşii de-acolo, cu urechile
pline de zgomotul muncii lor şi al nefericirilor în care au trăit.” Aşa încât i
se părea firesc să scrie despre aceste realităţi şi despre „trecutul istoric
ale cărui urme se întâlnesc pretutindeni în Moldova copilăriei”1.   

   Dar criticii îi demonstrau, cu răbdare sau cu sfântă mânie, că
păcătuieşti mai ales fără să vrei: duşmanul e în tine, ascuns în gândul
tău, încât te trezeşti scrijelând pe hârtie erezii. „Diavolul” din gând,
nimeni nu-l poate înfrânge singur, e nevoie de ajutorul unor inşi cu
experienţă  şi  ideologic  mai  puri,  mai  lămuriţi.  Era  deci  necesară
poliţia gândului, echipa examinatorilor de conştiinţe. Spre binele tău,
trebuia să te laşi exorcizat, fie în paginile revistei  Lupta de clasă, fie
„pe viu”, la conducerea de partid a raionului în care îşi avea sediul
Uniunea Scriitorilor, ceea ce aducea avantajul de a fi judecat în plenul
format din oameni simpli, reprezentanţi ai maselor nescriitoare. Doar
aşa aveai şansa să te eliberezi din posesia demonului care-ţi inspira
viziuni decadente şi întrebări păcătoase. În timp ce poliţiştii gândului
repetau „textele  sacre”,  indicând căile  de îndreptare,  trebuia  să te

1„Revista literară”, III, nr. 33, 28 septembrie 1947. 
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căieşti sincer, să faci  mea culpa. Nu strica să te învinovăţeşti singur
mai rău decât te condamnau ei, să arăţi că te simţi vinovat până-n
măduva oaselor,  că greul  greşelilor  îţi  apasă conştiinţa,  că nu poţi
dormi de mustrările nopţii, când eşti singur, faţă-n faţă cu propria
stricăciune.  Că  nu  eşti,  totuşi,  definitiv  pierdut.  Poliţia  gândului
instaurase ideea că nimeni nu-i nevinovat,  deci  oricine ar fi  putut
merita,  într-o zi,  o pedeapsă,  nuanţele fiind infinit  variabile,  de la
dojană şi  mustrare,  la  marginalizare,  schingiuire,  temniţă,  moarte.
Această  urmărire  generală  trebuia  să  se  petreacă într-o  atmosferă,
dacă nu veselă (nefiind nimeni pur, nu existau motive de veselie), cel
puţin entuziastă, optimistă, plină de nădejde în viitor. 

   Bineînţeles, erau şi suflete atât de perverse încât să se dea pe
brazdă numai formal. Cu alte cuvinte, erau şi din cei care una scriau,
alta fumau, care încropeau „Griviţe” pentru gazete, iar pentru sicriul
sertarului migăleau „Andromace” şi „Hecube”. Dacă nu alegeai (la
timp) străinătatea, şi dacă nu te mânca puşcăria, trebuia să te zbaţi să
supravieţuieşti aici, în „Geneva” experienţei comuniste1.

*

   Când un autor celebru, Leopoldo Lugones, murea în mizerie
la  Buenos  Aires,  în  anul  1938,  lumea  se  mira:  „Cum?  Se  poate,
domnule,  să  moară  de  foame  scriitorii?”2 Iată  că  se  putea,  căci
scriitorul era, după opinia generală, „un ins ciudat, trăind undeva la
marginea  lucrurilor,  un  individ  asupra  căruia  blestemul  şi-a  pus
sigiliul – şi-i sortit să moară de foame sau la ospiciu.” „Un ins trăind
din mila publică şi  particulară.” „Un cetăţean nebărbierit  pururea,
netuns,  cu unghiile  netăiate,  tăcut ca un mormânt de sinucigaş...”
Înşelat de toată lumea, „în casa unde intră el trebue să se întâmple o
nenorocire, amfitrionii îi râd pe urmă, sau se cutremură ca-n urma
unui destin negru.” „Scriitorul nostru era socotit  de o mulţime de
lume  ca  un  fel  de  măscăriciu  care  va  scoate  din  ciudata  cutie  a
1Aluzie la Geneva în timpul lui Jean Calvin. 
2Eusebiu Camilar, „Fapt divers”, în „Iaşul” nr. 33/7 mai 1938; e vorba despre Leopoldo
Lugones, scriitor argentinian, mort în 1938. 
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capului, cine ştie ce socoteli încâlcite, spuse în versuri sau întinse pe
lungimi de roman, bune să fie înghiţite odată cu cafeluţa de după
masă.”1 

   Şi iată că marginalul, golanul-măscărici era, acum, ridicat pe
soclu, răsplătit,  încununat cu lauri. După 1948, odată cu înăsprirea
cenzurii,  noua orânduire a început să le ofere scriitorilor avantaje:
legea pentru stimularea activităţii artistice şi literare, reglementarea
favorabilă a drepturilor de autor şi a relaţiilor cu editurile, instituirea
unor medalii şi premii, înfiinţarea de case de creaţie în staţiuni, şi alte
recompense, intrate în responsabilitatea Fondului Literar şi a Uniunii
Scriitorilor,  urmaşa  ajustată  a  S.S.R.  Regimul  îi  subvenţiona  pe
scriitori şi artişti, deci aştepta „un produs al muncii” corespunzător.
În esenţă, procedeul nu se deosebea de cele folosite anterior, într-un
alt tip de societate, pentru aservirea artei,  dar aducea în plus noul
statut social al scriitorului, altădată „paria”, acum personaj important
şi oficial respectat.  Cu o condiţie: să se supună „canonului”, altfel,
drumul către tipar îi devenea inaccesibil. 

   În consecinţă, ca să nu poată promova pe cine nu trebuie,
critica  însăşi  era  criticată.  Criticii  literari,  spunea  M.  Novicov,
citându-l  pe  Dobroliubov,  n-ar  trebui  să  rătăcească  „pe  căi
estetizante”,  ci  să  ia  aminte  la  conţinutul  ideologic,  căci  de-acolo
proveneau lipsurile, de vreme ce justeţea ideologică asigură valoarea
estetică, şi „ceea ce caracterizează în primul rând opera unui scriitor
este concepţia sa asupra lumii.”  O critică estetizantă era „o invitaţie
directă  la  arta  pentru  artă”,  la  „alunecarea  în  mlaştina
decadentismului burghez.” Principalul criteriu trebuia să fie „poziţia
principială, de clasă a autorului.” Critica favorabilă, de care avusese
parte  înainte,  îl  împiedica  pe  Eusebiu  Camilar  „să  întrevadă
adevărata cauză a greşelilor sale”, spunea acelaşi Novicov, pentru că
„datoria criticei este de a preciza în primul rând care din cele două

1Eusebiu Camilar, „Libertatea scriitorului”, în „Scânteia” nr. 442 şi 443 din 3 şi 4 februarie
1946.

 

358



ideologii caracterizează o operă literară, interesele cui apără, pentru
ce  luptă;  ajută  opera  de  clădire  a  socialismului  sau  o  frânează?
Numai după ce a răspuns la această întrebare principială, poate trece
criticul la chestiunile secundare ale deficienţelor de construcţie sau
de dozare.” Aşadar, arta devenise „o chestiune secundară”!

   În  ciuda  „deficienţelor”  semnalate  cu  osârdie,  romanul
Negura a fost tradus în limbile de circulaţie şi în alte limbi, tipărit şi în
China, unde, la apogeul aprecierii lui, autorul avea să facă o vizită cu
o înaltă  delegaţie  oficială,  în  toamna lui  1954.  Claude  Sernet   l-a
tradus  în  franceză  (Dans  le  brouillard),  iar  prefaţatorul,  Louis  de
Villefosse,  avertiza  asupra  conţinutului  „dur”  al  cărţii:  „un  drum
prin infern”, „un haos scrâşnind de durere, un torent de sălbăticii”,
pe care „misterioasa putere a artei” îl salvează, făcându-l suportabil.1

   Greu de explicat, aşadar, de ce, în mai 1950, autorul Negurei,
în  plină  glorie  aparentă,  a  fost  exclus  din  P.M.R.  Să  fi  avut  vreo
legătură  cu  eşecul  ideologic  al  cărţii?  Căci  i  se  reproşa  „viziunea
deficitară”, care „pune în evidenţă mai ales contradicţiile sociale din
viaţa satului”, şi astfel romanul creează „o perspectivă falsă asupra
raporturilor de clasă, ţărănimea apărând ca în concepţia narodnicistă,
clasa cea mai importantă.” Şi asta deoarece: „... cu toată critica ce i s-a
făcut,  romanul  lui  Camilar  nu  e  axat  puternic  pe  lupta  dintre
burghezie şi  proletariat,  adevăratele  forţe  antagoniste în societatea
capitalistă.” Era greşit de asemenea modul cum prezenta partidul în
roman, când de fapt ar fi trebuit să străbată „ca un fir roşu întreaga
acţiune.”2 Critica mai spera, totuşi, o îndreptare deplină în al treilea
volum, unde autorul avea ocazia să-şi îndrepte „lipsurile semnalate”,
„lichidând  înfluenţele  mistice  care-i  mai  înlănţuesc  uneori  pana”,
„naturalismul,  care  face  ca  deznădejdea  soldaţilor  să  apară  ca  „o
simplă  frică  fiziologică  de  moarte”3.  Să  nu  mai  insiste  asupra
„lumpen proletariatului”, drojdia societăţii, cerşetori, beţivi, şi să se
vadă mai mult „luminoasa realitate sovietică”, „influenţa oamenilor

1„Dans le brouillard”, Éditions du Pavillon, Paris, 1952. 
2I. Aronescu, în „Iaşul Nou” nr. 3-4/mai 1950. 
3Sergiu Fărcăşan, în „Flacăra nr. 24/17 iunie şi 25/24 iunie1950. 
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sovietici în transformarea vieţii poporului român”.1 
   Dar al treilea volum nu a mai apărut.
   Nici încercările ulterioare de a se adapata la cerinţe nu i-au

reuşit. Ce-i rămânea? Să se întoarcă la lumea pe care o cunoştea cel
mai bine.  „Eu unul, mă chem că fac parte dintre scriitorii  satului. Dar
satul  însuşi  nu  mai  este  cel  de  odinioară”2,  adăuga,  cu  amărăciune
ascunsă. Există însă o esenţă eternă, un anumit spirit fără moarte, în
cântece, în istorie, şi el s-a îndreptat spre acest spirit ca însetatul spre
izvor. Cu toate că declarase, cu ani în urmă,  că n-are  să mai scrie
versuri, deşi „îi stăteau pe limbă” şi se trezea „noaptea cu ele pe buze”3, a
scris din nou: mii de alexandrini, sub forma unor tragedii (Muntele
suspinelor, Călăreţul orb, Furtuna, Căderea zeilor, Asediul Ecbatanei, Valea
Albă),  un  poem  filozofic,  Cântăreţul  nemuritor,  câteva  comedii
(Noaptea din Temisetta,  Confraţii Mus,  Cele şapte turnuri), fără a şti că
vor rămâne, cu excepţia uneia, Valea Albă, în manuscris, şi nici una nu
va fi pe scenă, contopea astfel mai vechea chemare spre teatru4 cu
poezia care-i „stătea pe buze”.

   Printre hârtiile din arhiva scriitorului Eusebiu Camilar,  se
află  un  plic  minuscul,  cât  o  felicitare.  Cu timbrele  potrivite  şi  cu
specificările  „Recomandat”,  „Par  avion”,  „Express”,  poartă
următoarea adresă:  „A.G. Strobel,  Woltersdorf  bei  Erkner,  Berliner
Strasse,  60,  Deutsche Demokratische  Republik”.  Atât  adresa  cât  şi
numele adresantului au fost anulate cu o linie neagră, iar în partea
stângă  a  plicului  apare,  cu  litere  negre:  „Zurűck!”  Pe  verso-ul
plicului, o etichetă cu o explicaţie mai blândă în formă, dar sinistră în
fond: „Abgereist  ohne Angabe Adresse”,  cu versiunea în franceză:
„Parti sans laisser d’adresse”. Era, poate, o formă eufemistică de a
spune că adresantul murise. Ori poate că scrisoarea nici nu ajunsese
la destinaţie, de vreme ce, pe plic, nu sunt decât cele două stampile
din Bucureşti, de plecare şi sosire înapoi, puse la 16 şi 28 aprilie 1965,
deşi,  în mod normal,  ar  fi  trebuit  să poarte şi  semnele  poştei  din

1S. Damian, în „Scânteia tineretului” nr. 13/14 aprilie 1950. 
2În „Gazeta literară” nr. 49/6 decembrie 1956. 
3„Revista literară” nr. 33/28 septembrie 1947. 
4Vezi drama Focurile, în colaborare cu Magda Isanos, premiată de Fundaţiile Regale.
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Germania. Un scris de mână, indescifrabil, apare pe verso, sub adresa
expeditorului, şi adaugă un categoric „Nu”, urmat de două cifre cu
aparenţă de fracţie, 22/4, de fapt data de 22 aprilie, când, probabil,
cenzura  a  decis  că  scrisoarea  nu  trebuia  să  plece.  Iată  conţinutul
scrisorii:

„Bucureşti, 17 IV 965. Iubite amice, Am primit de foarte mult timp
o scrisoare de la vechiul meu [prieten] A. Strobel din Iţcani. N-am răspuns,
mereu sperând că voi avea drum prin Germania; l-am şi avut, de două ori,
în trecere; cu regret, nu te-am putut vedea. E vorba să vin la începutul lui
Mai  (s.a.)1, cu o delegaţie de scriitori. M-aş bucura să te pot îmbrăţişa ca
pe-un  confrate  din timpul  când  încercam  să  scoatem  „Aur”  doar  din
speranţele  noastre.  Doresc  ca scrisoarea  mea  să  te  afle  sănătos!  Eusebiu
Camilar,  str.  Ion Ghica, 3 Bucureşti”. Şi un post-scriptum, pe pagina
următoare:  „Dacă  binevoieşti,  ai  timp  să-mi  şi  răspunzi  la  scrisoare.”
Poate că cenzurii  i  s-a părut suspect fragmentul  de frază subliniat
(„la începutul lui Mai”)? Ori referirea la o trecută încercare alchimică
de a scoate aur din ceva atât de efemer ca speranţa? 

   Ce era, în fond, „aurul” despre care se vorbeşte în scrisoare?
Desigur,  s-ar  putea  crede  că  e  o  metaforă  a  succesului.  Totuşi,
deoarece verbul „a scoate” duce cu gândul nu numai la aur ci şi la
tipărituri,  am  căutat  printre  publicaţiile  literare  din  anii  30  ai
secolului trecut, şi am descoperit o revistă intitulată  AUR.  Numele
Eusebiu  Camilar  nu  apare  în  paginile  ei,  însă  majoritatea
semnăturilor  sunt pseudonime.  Nici unul nu pare să-i  aparţină. Şi
totuşi, mărturia olografă a scriitorului arată, fără umbră de îndoială,
că a lucrat la apariţia acestei reviste, în care probabil că a şi publicat.2

1Eusebiu  Camilar  avea  să  plece,  la  jumătatea  lunii  mai,  cu  o  delegaţie  de  scriitori,  la
manifestările organizate la Berlin şi Weimar, cu prilejul a 20 de ani de la victoria asupra
fascismului.
2Primul număr al revistei AUR, cu subtitlul „Gazetă umoristică şi literară”,  a apărut la 28
noiembrie  1932,  iar  pe  frontispiciu  se  notifica:  „Red.  şi  Ad-ţia  str.  General  Lupu  26,
Bucureşti.  Redactor:  Liviu  Nera.”  Articolul  inaugural,  semnat de Liviu Nera şi  intitulat
AVANTI! arată că publicaţia îşi propunea să fie „...în noianul revistelor existente, izvorul
nesecat al talentelor tinere”. Având „în sânul ei pe cei mai de seamă umorişti ai timpului”,
gazeta avea să aducă „Bogăţie şi Veselie”.  Să fie primită, aşadar, pentru ca aceia care, „cu
mari greutăţi, au izbutit să o aducă la lumina zilei”, să fie încurajaţi în năzuinţele lor. Primul
număr le propunea cititorilor un concurs: să ghicească semnificatia ascunsă în numele AUR,
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   E greu de spus sub care dintre semnăturile din AUR se află
Eusebiu  Camilar.  În  Dicţionarul  de  pseudonime,  singurul  care  i  se
atribuie  este  acela  în  care  îşi  asociază  numele  unui  sfânt  francez,
Landry, filantrop din secolul al VII-lea (Eusebius Landry-Camilar),
dar a mai iscălit şi Ion al Tomei, în gazeta Frontul plugarilor, cinstind
astfel  amintirea  tatălui  său. Din  păcate,  deşi  în  anul  al  doilea  de
existenţă,  „revista  familiară”  AUR îşi  anunţa  apariţia  bilunară,  va
dispărea după publicarea numărului 5/1933. 

   Scrisoarea lui Eusebiu Camilar către A. Strobel se leagă de o
altă epistolă, de astă dată primită de el, de la un alt confrate de la
revista AUR, Stelian Ionescu-Angel.1 La 10 iulie 1965, acesta  îi scria
pentru a-i aminti că fuseseră colegi de redacţie şi speranţe. Pe vremea
AUR-ului,  în  1932,  Stelian  Ionescu-Angel  era  director  de  ziare
(Opinia Capitalei, Opinia Bucureşteană, Biblioteca Financiară) şi autor de
poezii. Eusebiu Camilar era atunci un nume încă necunoscut. De la
anonimatul din 1932 până la situaţia din 1965, „drumul” literar al lui
Eusebiu Camilar avea să fie, totuşi, unul ascendent, în timp ce, destin
cu sens invers, marcat profund de evenimentele epocii, marginalizat,
Stelian Ionescu-Angel se definea în scrisoarea sa drept „fostul poet şi
scriitor”  cu acest  nume.  „Viaţa  m-a îndepărtat  de  la  vechile  mele
unelte, din 1948 şi până azi”, spunea el. Totuşi, mărturisea că a scris,
în tot acest timp, „câteva sute de versuri pentru sertar şi sufletul lui,
„chinuit  de  nostalgia  scrisului”.  În  virtutea  vechii  lor  legături  de
colegialitate,  îi  cerea  lui  Eusebiu  Camilar  să-l  ajute  „să  reintre  în
literatură” cu o traducere a catrenelor lui Omar Khayyam... În mod
cert, încheind armonios spirala destinelor, Eusebiu Camilar ar fi făcut
tot posibilul să-i sprijine revenirea, aşa cum făcuse şi pentru alţii, în

„adevăratul său înţeles”. În numărul al doilea, se dădea soluţia ghicitoarei, descoperită de
„Ionel Brunetul”: AUR însemna „Asociaţiunea Umoriştilor Români”. Unii dintre autorii de
la „AUR” semnau concomitent şi în alte publicaţii: în reviste umoristice, cum era Veselia, şi
în unele reviste literare, mai mult sau mai puţin efemere (Raza literară). În fine, „seniorii”,
Al.  I.  Niculescu-Alin,  N. Thomescu-Baciu,  aveau acces şi  la ziare „serioase”:  Adevărul
literar,  Universul literar şi alte publicaţii solide. Dar „tinerimii”, cu puţine excepţii, nu-i
rămâneau decât efemeridele, în special cele înfiinţate „cu mână proprie”, cum era şi acest
AUR, prea puţin durabil, totuşi expresie a unei indestructibile speranţe .
1Stelian Ionescu-Angel a publicat în nr.1/1932 şi  în nr.5/1933, sub iscălitură proprie, poate 
şi în altele, sub pseudonim. 
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situaţii similare. Din nefericire, la ora când primea această scrisoare,
care pare, straniu, un răspuns indirect la epistola lui către A. Strobel,
Eusebiu  Camilar  era  grav  bolnav:  un  cancer  de  origine  incertă  şi
suspectă,  apărut  în  toiul  unei  sănătăţi  înfloritoare,  imediat  după
vizita la Weimar, avea să-l doboare peste puţin timp, la 27 august
1965. Apucase să îşi vadă tipărită cartea  Povestiri eroice, testamentul
lui  literar,  expresie  a  propriilor  speranţe  că  va  veni  o  vreme mai
propice scrisului decât epoca prin care răzbătuse el, fără a izbuti să
atingă lumina nădăjduită.            

Elisabeta Isanos

***
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PERIPEŢIILE „CORDUN”-ULUI

   Eusebiu Camilar mărturiseşte că a scris romanul „Cordun”
la  îndemnul  Magdei  Isanos,  după  ce  el  îi  istorisise,  „în  nişte
uimitoare nopţi ale boemei ieşene de demult, întâmplări din copilăria
lui”.  Scris  în  primăvara  anului  1938,  romanul  a  fost  apoi  citit  în
cenaclul  „Jurnalului  literar”,  iar  George  Călinescu  a  publicat  în
„Viaţa românească”1 o cronică a cărţii aflate încă în manuscris. Sub
auspiciile  călinesciene,  partea  I  a  romanului  apare  în  „Adevărul
literar şi artistic”, în acelaşi an, iar partea a doua în ziarul „Iaşul”, la
care autorul lucra pe atunci ca reporter. Criticul Constantin Călin, în
notele d-sale la  „Cartea de piatră”2,  spune următoarele:  „S-au citit
fragmente din «Cordun» şi în cercul Sburătorului/.../ În fine, tot G.
Călinescu  e  cel  care  trimite,  la  9  ianuarie  1939,  manuscrisul
«Cordun»-ului  unui  editor/.../”.  Răspunzând  unei  scrisori  a  lui
Camilar,  directorul  Fundaţiilor,  Al  Rosetti,  îi  făcea  cunoscut,  la  1
decembrie 1939, că manuscrisul era înscris în programul de editare
pe anul 1940.  În martie  1940,  autorul  aranjează cu editura să-i  fie
tipărit romanul în schimbul sumei de zece mii de lei, într-o perioadă
grea  din  punct  de  vedere  financiar  pentru  el  şi  soţia  lui,  Magda
Isanos. „Concentrat în mai multe rânduri, plecat «pe zonă», trimis pe
front, prins de pregătirile pentru apariţia «cotidianului de dimineaţă
Voinţa»/.../, o vreme Camilar nu poate urmări situaţia romanului său.
Abia  la  începutul  lui  aprilie  1942 i  se  iveşte  şansa de  a  scăpa de
front./.../  Tot  atunci  Camilar  reia  legătura  cu  Fundaţia  pentru
literatură  şi  artă.”  Istoricul  literar  Constantin  Călin  a  întreprins
propria cercetare în privinţa „peripeţiilor” prin care a trecut romanul
până  a  vedea  lumina  tiparului.  Voind  să  lămurească  „drumul”
parcurs de roman, s-a adresat  lui Ovidiu Papadima, fost secretar de

1Articolul, publicat în numărul din luna iulie 1938 al „Vieţii româneşti”, a fost reprodus în 
ziarul „Iaşul”, VI, nr. 85, 11 iulie 1938, secţiunea „Iaşul literar”.
2Am folosit notele lui Constantin Călin la volumul lui Eusebiu Camilar „Cartea de piatră”,
lucrare îngrijită, prefaţată şi adnotată de d-sa, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981.
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redacţie  al  Revistei  Fundaţiilor,  obţinând  următorul  răspuns:
„Prietenia  mea cu  Eusebiu  Camilar  a  început  din primele  zile  ale
venirii mele la Fundaţii şi prilejul a fost chiar «Cordun». Din primele
zile remarcasem un fapt. Printre cei care aşteptau, în holul editurii,
din strada Orlando nr. 2, rândul audienţei la D. Caracostea, era şi un
tânăr care m-a frapat. Stătea tăcut pe scaunul lui şi nu se adresa nici
unuia dintre funcţionarii editurii, ca să fie anunţat la director. Eu de
obicei coboram de sus, de la redacţia ce se afla la etaj, printre ultimii,
după ce plecase directorul.  Îl  găseam pe tânăr  tot acolo, singur,  –
aşteptând  nici  eu  nu  mai  ştiam  ce?  După  câteva  zile  în  care  s-a
petrecut  aceeaşi  scenă,  m-am  adresat  eu  lui,  întrebându-l  ce  l-a
determinat să vină în audienţă la director.  Era Eusebiu Camilar,  –
nu-l  cunoscusem personal,  dar  îl  ştiam din  paginile  altor  reviste.
Mi-a  spus  că  predase  la  editură,  cu  ani  înainte,  cam  prin  1938,
manuscrisul  unui  roman,  «Cordun»,  despre  care  ştia  că  există  un
referat  favorabil,  semnat  de  G.  Călinescu.  (Profesorul  Rosetti  avea
frumosul obicei de a încredinţa – pentru un scurt referat – criticilor
prieteni ai d-sale,  manuscrisele  despre al  căror autori  nu ştia prea
multe.) Eusebiu Camilar mi-a povestit că nu ştia nimic altceva despre
soarta manuscrisului şi că întrebând la secretariatul editurii – i s-a
comunicat că manuscrisul s-ar fi pierdut, deoarece nu se mai găsea.
De aceea, voia să se plângă directorului, – dar se sfia şi tot amâna
solicitarea audienţei. M-am angajat să caut manuscrisul şi în câteva
zile am dat de el/.../ Manuscrisul nu avea nici o tăietură. De altfel,
dimensiunile lui erau reduse, aşa cum au fost şi cele ale cărţii.”1 De la
D.  Caracostea,  manuscrisul  a  ajuns  la  Camil  Petrescu,  devenit
consilier  al  editurii;  la  25  aprilie  1942,  acesta  i-a  trimis  autorului
următorul  bilet:  „Domnule,  Vă felicit  călduros pentru manuscrisul
dumneavoastră  Cordun  şi  aş  dori  să  mă  vizitaţi  neapărat  cât  de
curând vă este posibil la redacţie sau eventual la mine acasă.” Peste
încă două săptămâni, scriitorul a fost anunţat, la adresa sa din Iaşi, că
lucrarea „Cordun” a fost pusă sub tipar.

   În ceea ce-l priveşte, Eusebiu Camilar a povestit şi el despre

1Scrisoare către Constantin Călin, 17 iulie 1977. 
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soarta  aventuroasă  a  cărţii,  într-un  interviu apărut  câţiva  ani  mai
târziu  în  ziarul  „Tinereţea”1:  „Cordun  a  văzut  lumina  tiparului
numai datorită d-lui Camil Petrescu, care l-a descoperit într-un sertar
al Fundaţiei. Prin schimbarea oamenilor şi vremurilor, cărţulia mea
era  condamnată  la  putrezit.  În  aprilie  1942,  aflându-mă  într-un
concediu  medical  de  la  armată,  am  primit  scrisoarea  maestrului
Camil  Petrescu,  plină  de  entuziasm,  prin care  eram anunţat  că  în
sfârşit  cartea  mea va apare.” Cine  a  fost,  de  fapt,  cel  care  a  găsit
manuscrisul pierdut? Ovidiu Papadima l-a descoperit  într-un fund
de sertar, însă, se pare, de gloria scoaterii lui la lumină a beneficiat
numai Camil Petrescu... Un merit indiscutabil îi revine şi lui George
Călinescu, descoperitorul prozatorului Eusebiu Camilar, nume abia
cunoscut la vremea aceea, despre a cărui carte, încă nepublicată, a
considerat că merita să scrie o cronică, în revista „Viaţa românească”. 

   Eusebiu  Camilar  povesteşte,  în  acelaşi  interviu  din
„Tinereţea”, cum a fost receptată de cartea de către cei descrişi în ea:
„Când a apărut «Cordun» şi-n sat la noi, mi-am stârnit o mulţime de
duşmănii; parc-o aud pe soră-mea, Saveta, dojenindu-mă: «De ce ai
spus nişte lucruri aşa de crâncene despre tata şi despre mama? Ce
ţi-am făcut noi?» Iar mama mi-a spus: «Dacă ştiam că ai să scrii aşa
de rău şi de urât despre noi, n-aş mai fi degerat, iernile, prin viscole,
ca să-ţi aduc mâncare, cu traista la târg...». «Cordun» a fost cetit, în
sat  la  noi,  la  o  clacă  de  tors.  În  jurul  unei  lămpi  cu  flacără  roşie
despărţită în două, s-au strâns într-o seară de toamnă câteva capete
de femei îmbrobodite să deslege  slova din cărţulie.  Cetea,  cu glas
tare, o fată tânără, albă la faţă, Anesia lui Vasile al Urorii. Mama, care
se afla printre clăcaşe, ofta din vreme-n vreme, ascultând. La sfârşitul
lecturii, o băbuţă i-a spus: –Ceea ce arată cărticica aceasta îi adevărul
negru pe alb! Aşa trăim noi, ţăranii... Aprecierea băbuţei aceleia care
acum putrezeşte  pe deal  între  nuci  şi  cireşi,  m-a  înfiorat  mai  tare
decât tot ce s-a scris despre «Cordun» în ziare şi reviste. Cu cumnatul
Calistru,  căruia  am  căutat  să-i  dau  oarecari  proporţii  de  baladă
veche, am avut de lucru cel mai mult. Când i-a spus învăţătorul din
1Anul I, nr. 17, duminică 28 octombrie 1945.
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satul lui cum că eu îl «batjocoresc» într-o carte, era în ziua când omul
primise  ordin  verde  de  concentrare;  şi  auzind  că-l  batjocoresc  s-a
negrit  şi  mai tare la  faţă şi  a  dat  peste  cap un litru de  rachiu pe
deasupra. Sunt ani, şi el tot supărare îmi poartă.” 

   „Cordun”  înfăţişează  un  tablou  realist  al  satului,  fără
sentimentalisme şi accente idilice.  Fondul acestui tablou crud este,
însă, iubirea. Îşi iubea prea mult satul natal, cu oamenii lui, ca să le
deformeze chipurile înfrumuseţându-i, nici locurile, nici oamenii nu
meritau o prezentare în false culori. Se vede că acest tablou nu a fost
înţeles de eroii cărţii aşa cum s-ar fi cuvenit: ca o dovadă de iubire şi
respect. Se aşteptau la clişee, iar el le-a dat oglinda limpede, adevărul
artei, în care nu voiau (sau nu puteau) să se recunoască. Concepţia
lor despre ce înseamnă „a scrie frumos”, cu portrete bine retuşate,
ascunzând particularităţi şi defecte, personajele evoluând previzibil,
într-un decor convenţional, cu privighetori şi grădini, îi situa pe cei
din familie la antipodul artei lui narative. Ce mult l-au nedreptăţit o
dovedesc înseşi scrierile lui, poeziile şi povestirile închinate satului
natal, părinţilor şi tuturor celor pe care i-a iubit.

Elisabeta Isanos
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SECVENŢE CRITICE

GEORGE CĂLINESCU

   „Poezii  promiţătoare şi  proză de evocare a unei  copilării
moldovene chinuite, de un realism negru (Cordun) răspândeşte prin
reviste  Eusebiu  Camilar  (n.  Udeşti-Suceava,  7  octombrie  1910)  în
aşteptarea editării scrierilor sale.”

(Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ediţia a II-a,
revăzută  şi  adăugită.  Ediţie  şi  prefaţă  de  Al.  Piru,  Editura  Minerva,
Bucureşti,1982) 

***

GEORGE CĂLINESCU

ÎN CORDUN, AFLĂM UN FEL DE POEM EPIC

   D. Eusebius Camilar este un tânăr poet şi prozator din Iaşi,
care  publică  în  revistele  locale,  dar  n-a  ajuns  încă  a  fi  cunoscut
dincolo  de  dealurile  oraşului.  Capitala  Moldovei  continuă  mai
departe a avea scriitorii şi intelectualii ei, dar lipsesc reviste şi spiritul
critic care să dea hotărâri valabile pe tot cuprinsul ţării.

   Cordun este o scriere în proză care ar putea să fie asemănată
cu Amintirile lui Creangă./.../Deosebirea este aceasta, că d-l Eusebius
Camilar priveşte viaţa cu un ochiu mai cult, mai critic şi dă grupului
de  amintiri  o  structură  de  ficţiune,  pe  temeiul  unei  impresiuni
dominante,  încât  în  cele  din  urmă  nu  ştii  dacă  scrierea  e  curat
autobiografică, ori e o simplă invenţiune la persoana întâi. În sfârşit,
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chestiunea aceasta e secundară. Fapt este că în  Cordun, aflăm un fel
de poem epic,  în  care  faptele  sunt  necesare  numai  întrucât  indică
mişcările  elementare,  primitive,  ale  societăţii  umane.  Cordun e  un
poem tribal. Stilul e limpede, cu oarecare culoare dialectală, pe unde
trebuie nervos, şi uneori poate prea sacadat./.../Satul este înfăţişat de
d-l Eusebius Camilar, fără nici un fel de sentimentalism, ca un fel de
aşezare de Piei-Roşii. Viaţa e rituală, lupta pentru existenţă cruntă,
gingăşia  inexistentă,  înlocuită  câteodată  cu  izbucniri  violente  de
umanitate.

   Să  fi  avut  autorul  talentul  plastic  şi  cadenţa  unui
Chateaubriand  (e  prea  tânăr  încă  pentru  asta),  ar  fi  făcut  tabloul
sălbătăciei solemne, imposibile. aici la marginea stepelor./.../

   Scurtele, fioroasele ciocniri între aceşti oameni, posomorâţi
de sărăcie, sunt descrise sobru, în stil de epopee./.../

   Şi umanitatea acestui om aspru e stângace, şi cu atât mai
mişcătoare./.../

   Deci fiinţele acestea au un suflet omenesc, numai asprit de
luptele  existenţei.  Mila  este  pentru  ele  un  sentiment  prea  puţin
folositor,  sub marginea sublimităţii  lor.  Scena mergerii  cu vitele la
codru  e  admirabilă./.../Viaţa  sentimentală  este  aspră,  sălbatecă.
Flăcăii fură fetele./.../Dar şi dragostea e mistuitoare, haiducească, cu
atât mai exaltată cu cât nu-şi găseşte o expresie verbală complicată.
Calistru  e  exponentul  patimei  mistuitoare,  el  e  Des  Grieux  al
tribului./.../Instinctele  sunt  şi  ele  năvălitoare,  neacoperite  de
pudoare./.../Toată existenţa e stăpânită de grija hranei. Sentimentele
umane se clasează după acest principiu./.../

   Sunt  şi  alte  pagini  admirabile  în  cartea  d-lui  Eusebius
Camilar:  fugărirea  copilului  călare  de  către  tatăl  mâniat,  jupuirea
unui  câine  prea  bătrân.  Talentul  scriitorului  este  invederat.  Vom
observa numai un mic cusur, uşor de emendat. Sunt unele cruzimi de
expresie inutile,  deşi în spiritul adevărului,  pe de-o parte, şi unele
note prea sumbre, pe de alta. Nu suntem pudici şi ipocriţi. dar nu
trebuie să se construiască un sat văzut naturalist. În această sălbăticie
nu există bine şi rău, bunătate şi cruzime, pudoare şi neruşinare, ci
numai  o  mişcare  gravă,  nepăsătoare,  aproape  inconştientă  de
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civilizaţie elementară.

(Fragmente din articolul publicat în numărul din luna iulie 1938 al
„Vieţii româneşti” şi reprodus în ziarul „Iaşul”, VI, nr. 85, 11 iulie 1938,
secţiunea „Iaşul literar”; la data aceea, romanul era încă în manuscris. ) 

***

ION CARAION

POET ŞI PROZATOR DE PUTERNIC TALENT

   Eusebiu Camilar e numele unui poet şi prozator de puternic
talent, descoperit de criticul de la Iaşi, George Călinescu. Semnătura
lui o întâlneam acum câţiva ani de preferinţă în „România literară” a
lui  Cezar  Petrescu,  Ne  amintim  îndeosebi  cu  plăcere  de  nuvelele
„Tata”  şi  „Stâna”,  oricând  citabile  ca  modele  ale  genului.  De
asemenea,  în  câteva  numere,  „Universul  literar”  i-a  adăpostit
fragmente dintr-un roman anunţat la „Fundaţiile Regale”. Nu ştim
însă din ce motive apariţia a întârziat, în vreme ce la suszisa editură
s-au  tipărit  în  continuare  alte  cărţi,  slabe,  ascunse  după  glorii
căpătate  dar  dispărute  odată  cu tinereţea.  Noi  nu-l  cunoaştem pe
Eusebiu  Camilar  şi  nici  nu  introducem  această  notiţă  pe  baze  de
cuscrenie literară ori prietenie prost interpretată, cum se procedează
în alte părţi. Dar ca Eusebiu Camilar, acest modest om, care poate în
tăcerea  lui  înjghebează  pagini  mari  sortite  unei  târzii  recunoaşteri
unanime,  vor  fi  mai fiind mulţi.  Ar fi  preferabil  să ni-i  apropiem.
Putem  deveni  mai  oneşti,  mai  respectaţi,  mai  garantat  sortiţi
posterităţii durabile astfel, decât prin egoismele şi răutăţile noastre
de toate zilele.

(Ziarul „Timpul”, VI, nr. 1891, 14 august 1942)

***

375



AL. PIRU

EL A TRĂIT ÎN MIJLOCUL OAMENILOR PE CARE-I
ÎNFĂŢIŞEAZĂ

   Un scriitor nou, scriitor în toată puterea cuvântului,  este,
incontestabil, Eusebiu Camilar. Dealtminteri din zi în zi el cucereşte
tot mai multe sufragii./.../În multe privinţi acest scriitor aduce aminte
de Gorki. Prin 1938 – când l-am cunoscut – era un vagabond aproape,
în orice caz un out-law. Trăia nu se ştie din ce, citea pe Jack London
(Martin Eden) şi se sufoca de admiraţie pentru Spovedania mea. Când
am citit  în Adevărul literar primele capitole din  Cordun mi-a venit
numaidecât în minte „Copilăria” lui Gorki. Era ceva asemănător, dar
pentru mine, mai specific. Apariţia volumului, mic, a fost o desfătare.
Pot spune fără nici o rezervă că Eusebiu Camilar reprezintă în adevăr
ceva în literatura română. Dacă opera lui – câtă este –    n-ar exista, aş
simţi un gol. Am căutat să văd de unde vine farmecul ciudat – căci
este ceva neobişnuit  în  literatura  acestui  bucovinean (în  vârstă  de
numai 35 de ani). Scrisul lui nu se lasă analizat. Să fie oare atmosfera
stranie a satului (Udeşti) unde scriitorul şi-a petrecut copilăria? Să fie
sălbăticia  localnicilor,  aspectul  tribal  al  ocupaţiilor,  sufletul  lor
primitiv, supus credinţelor absurde? Eusebiu Camilar este înainte de
toate  un  realist.  Descendent  al  unor  enigmatici  răsăriteni  care  au
venit în Moldova cu cămilele în vremuri vechi, el a trăit în mijlocul
oamenilor  pe  care-i  înfăţişează  şi  ceea  ce-i  şi  mai  extraordinar  a
rămas  cu  psihologia  lor./.../Cred  că  impresia  de  împlinit  vine  din
sobrietatea naraţiunii. În Cordun nu sunt nicăieri descrieri, peisajul e
mai mult în imaginaţia cititorului, prin sugestie. Nici măcar gesturile
nu sunt comentate. Stil natural, succint, nud, nici o vorbă de prisos...”

(„Tinereţea”, I, nr. 9, 23 august 1945)

***
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CONSTANTIN CĂLIN

„CORDUN” (PERSPECTIVE CRITICE)

   Raportat  direct  la  biografia  scriitorului  (esenţa operei  lui
Eusebiu  Camilar  nu  poate  fi  pătrunsă  fără  asemenea  raportări!),
Cordun este „un strigăt al unui ins oropsit şi de mii de ori nedreptăţit
de  oameni  şi  împrejurări“.  E  „romanul"  eliberării  de  obsesia  unei
copilării  şi  a  unei  adolescenţe  ultragiate.  Nu  există  nimic  idilic,
convenţional,  dulceag,  sentimental  — cum s-a  mai  observat  — în
„amintirile“ lui Eusebiu Camilar. Doar la primul ei pas mărturisirea
trece prin ceaţa unei lacrimi. Afirmaţia autorului că ar fi scris Cordun
„dintr-un mare regret pentru copilărie” nu schimbă constatarea mea
de mai sus,  dar sugerează dimensiunea tragică a existenţei sale  la
data  la  care  o  face.  În  1938,  Eusebiu  Camilar  avea  biografia
„excepţională"  a  inşilor  hotărîţi  să  înfrunte  şi  să  biruie  asprimile
vieţii,  categorie  din  care,  în  alte  timpuri  şi  pe  alte  meridiane,  se
ridicaseră un Jack London, un Maxim Gorki, un Nexö, iar la noi un
Panait  Istrati.  Dezabuzat  de  oraş,  trăind  totodată  presentimentul
unor  evenimente  sumbre,  Eusebiu  Camilar  se  întorcea  la
„întîmplările  copilăriei“  dintr-o  nevoie  sufletească  acută,  ele
constituind  „legenda”  sa,  istorisită,  „în  nişte  nopţi  uimitoare  ale
boemei ieşene de demult”,  doar Magdei Isanos.

   Numai literaturile intrate pe drumul maturităţii îşi îngăduie
să abordeze vîrsta copilăriei. Tema capătă amploare abia în roman-
tism. În cadrul literaturii naţionale, pînă la ivirea Amintirilor... lui Ion
Creangă,  retrospecţiile  scriitorilor  noştri  în  universul  infantil  sînt
foarte  rare.  Cîteva  impresii  din  copilărie  înregistrase  Ion  Codru-
Drăguşanu în  Peregrinul transilvan. Însă prima confesiune ce are ca
obiect această vîrstă o realizează A. Russo, în Amintiri. În „scrisorile”
dintre ei, I.  Ghica şi V. Alecsandri n-au ocolit referirile la copilărie.
După 1900 memorialistica de această factură devine însă frecventă.
Prin  ineditul  său,  Cordun se  opunea  evident  tradiţiei,  substituind
unei  vederi  de  obicei  festive  şi  melancolice  despre  copilărie,  una
lucidă,  nemulţumită  şi  necruţătoare.  Dacă  Amintirile... lui  Ion
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Creangă revelă sentimentul celei mai vii jubilaţii — de unde şi tonul
luminos al celor mai dureroase observaţii — Cordun exprimă teroarea
unei  copilării  trăite  printre  oameni  înrăiţi  de  dificultăţile  luptei
pentru existenţă, în timpuri de confluenţă, grăbite de război, într-un
loc  în  care  aspectele  negative  ale  civilizaţiei  se  impun  înaintea
binefacerilor  ei.  Nimeni  în  literatura  română,  înainte  de  Eusebiu
Camilar,  „nu  a  descifrat  în  imaculata  conştiinţă  infantilă  o
reprezentare atît de sumbră a realităţii rurale" (D. Micu).

   Cordun e alcătuit din succesiunea unor secvenţe din copilăria
şi adolescenţa autorului, într-o ordine care nu e cea strict cronologică,
ci aceea a asociaţiilor afective, a zigzagurilor emoţiei.  Tulburătoare
sînt, de la început, aerul de experienţă nemijlocit trăită, agerimea şi
prospeţimea  senzaţiilor.  Cu toate  că  rememorarea  întîmplărilor  se
face  după  aproximativ  douăzeci  de  ani  de  la  producerea  lor,
amintirile au consistenţa lucrului palpabil: „Dacă aş întinde mîna, aş
putea pipăi întîmplările de atunci". De aceea, descripţiile se fac din
interiorul faptelor, „cu ochii închişi". Grăiesc pe rînd toate simţurile,
flagelate în epoca lor de dorinţă şi afirmare. Odată declanşat resortul
aducerilor  aminte,  memoria  reînvie  anotimpuri,  zile,  conturează
siluete  omeneşti,  recompune  gesturile  acestora.  Toate  capătă
freamătul, viaţa şi culoarea ceasurilor în care s-au petrecut.

   Cordun oferă  priveliştea  unei  „umanităţi  rudimentare",
tragice (însă revelaţia tragismului ei n-o are decît cel detaşat de ea),
pietrificate în vechi obiceiuri, ritualuri (deloc pitoreşti, dure chiar) şi
spaime, trăind într-un orizont fizic şi spiritual fără zare, o umanitate
altădată eroică (vezi  Prăpădul Solobodei,  Turmele), acum „posomorîtă
de sărăcie“, lovită de urmările războiului, o umanitate cu închipuiri
ceţos  balcanice,  gata  să  alunece  în  fantastic,  să  rătăcească  pe  căi
mistice ori, în  disperare, să se întoarcă spre eresurile păgîne. Autorul
reconstituie „un peisaj social aspru“, „o atmosferă morală": peisajul
satului bucovinean de graniţă din al doilea şi  al treilea deceniu al
secolului nostru, starea morală a locuitorilor săi.  În conturarea lor,
rolul ficţiunii e minim. Materia povestirii o dă specificul local, fondul
de viaţă locală (determinant în cadrul operei lui Eusebiu Camilar),
asimilat  biografic,  înrădăcinat  sufleteşte.  Din punctul  de vedere  al
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autenticităţii  întîmplărilor,  Cordun este,  în  afara  unor  puţine
elemente,  o  cronică  socială  fidelă  a  acelor  timpuri  şi  locuri  şi  o
autobiografie exactă.

   Structural,  satul  bucovinean  dinaintea  Unirii  din  1918
prezenta  asemănări  cu  satul  ardelenesc  cîntat  de  Octavian  Goga.
Cercetînd „neamul românesc din Bucovina”, în 1905, Nicolae Iorga
observa  cu  îngrijorare,  precaritatea  care  atinsese  moralul  acestor
bucovineni  în  urma  politicii  de  deznaţionalizare  impusă  de
habsburgi,  aici,  timp  de  aproape  un  secol  şi  jumătate.  Lipseau
„apostolii“  vestitori  de  zile  mai  bune,  care  să  menţină şi  chiar  să
înnobileze, în acest colţ de ţară glorios altădată, idealurile patriotice,
simţul  demnităţii  naţionale  şi  sociale.  Absorbind  pe  cărturari  în
rîndurile  ei  —  prin  acordarea  unor  titluri  răsunătoare  —,
administraţia  imperială  crease  o  prăpastie  între  popor  şi
intelectualitate.  Cel  ajuns  pe  scara  cărturăriei  resimţea  —  mai
devreme ori mai tîrziu — înstrăinarea la care era inexorabil sortit:
înaintarea sa în ierarhia administrativă se realiza prin renunţarea la
limba naţională şi adoptarea unei limbi străine, prin îndepărtarea de
portul şi modul de viaţă al neamului său, iar — consecinţă —, deşi
respectuoasă cu omul îmbrăcat „nemţeşte", ţărănimea nutrea totuşi
faţă  de  acesta  o  profundă  neîncredere  ori  antipatie.  Simptomatic:
toată lirica bucovineană dintre 1909 şi 1918  (G. Rotică:  Poezii,  1909;
Ion Cocîrlă-Leandru: Jalea satelor, 1911; V. Huţan: În ţara fagilor, 1915,
ş.  a.)  va  evoca,  pe  urmele  cîntăreţului  „pătimirii“  ardelene  —
epigonic  —  „jalea  satelor"  din  Ţara  fagilor,  dezrădăcinarea,
înstrăinarea,  va  prevesti  adunări  sub  steagurile  de  luptă  şi  ivirea
„pruncului“ răzbunător: ,,Şi-azi toată frunza din dumbravă/Durerea
către voi şi-o-ndreaptă;/Şi de la pruncii voştri, mame,/Un neam eroii
şi-i  aşteaptă“  (G.  Rotică  „Vă  cheamă mamele străbune").  Aparent,
starea economică a ţărănimii bucovinene trecea ca bună, comparativ
cu cea a ţărănimii moldovene. Satele păreau să aibă un aspect mai
mîndru, însă receptivitatea oamenilor, dincolo de lucrurile practice,
era  redusă.  Lui  Nicolae  Iorga  nu-i  scăpase  acest  fapt!  În  proza
bucovineană,  chestiunea  condiţiei  materiale  şi  morale  a  ţăranului
local era reflectată mai mult jurnalistic, cu subiectivismul cunoscut.
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Eusebiu  Camilar  este  primul  care,  depăşind  punctul  de  vedere
semănătorist,  înfăţişează,  într-o  proză  poematică,  cu  sacadări
dramatice, într-un stil energic, cu detaşare — pînă la proporţiile unei
„schiţe de roman" — viaţa reală a satului bucovinean. Exactitudinea
Cordun-ului  reiese  din  surprinderea,  în  primul  rînd,  a  atmosferei
morale specifice satului bucovinean din anii Primului Război Mondial
şi de după Unire.

...Prin satul locuit doar de bătrîni, femei şi copii se scurg ulti-
mele rămăşiţe  ale  frontului.  Soldaţii,  după trecerea prin cumpene,
par  liniştiţi.  Nu  la  fel  sînt  şi  oamenii  satului.  Pentru  ei  un  zvon
despre peirea lumii,  în ceas de amiază, prin „păsări cu clonţuri de
fier",  pare  firesc.  Se lamentează,  umplu de  frică  pădurile,  apoi,  în
asfinţit, se întorc, din nou, la linişte: „Prin ogradă umblau gîştele albe
şi noi în cămăşuici albe, printre ele. Soldaţii cîntau pe prispă".

   Cete  de dezertori,  oameni flămînzi,  străini  ori  din partea
locului,  s-au prefăcut  în  bande de tîlhari.  Din pricina lor,  mamele
dorm noaptea cu toporul sub pernă, copiii au vise tulburi, halucinaţii
auditive:  „— De  s-ar  sfirşi  nopţile  astea  odată!“.  O  faimă teribilă
printre „oamenii care încercau uşile“ avea unul zis Furtună. Adesea
îl urmăreau pîndarii, însă el totdeauna scăpa. Prinderea haiducului
Furtună e relatată într-un episod memorabil, baladesc.

   Povestitorul, fraţii şi surorile nu-şi cunosc bine tatăl. Acesta
plecase  în  emigraţie,  cu  alţii,  mulţi,  spre  pămînturile  făgăduinţei.
Suferinţele printre străini l-au înăsprit. E unul dintre dezamăgiţii de
viaţă. La întoarcere (scenă de asemenea memorabilă!), abia după ce
întreabă de sănătatea vitelor, îşi sărută copiii. Totuşi, la răstimpuri,
sufletul  său  vitreg  cunoaşte  blîndeţea,  manifestă  — cum zicea  G,
Călineseu — „o umanitate stîngace“, ,,şi cu atît mai mişcătoare”.

   Atmosfera celor mai multe din paginile Cordun-ului e — în-
tr-un  fel   —  asemănătoare  cu  cea  din  poeziile  lui  Goga.  Natura
păstrează, ca şi  în poemele bardului de la Răşinari,  atributele sale
veşnice: frumuseţe, bogăţie, ,,E tare frumoasă viaţa în lumea satului
nostru",  exclamă, odată,  naratorul. Oamenii nu se pot  însă bucura
statornic. „Jalea“ năvăleşte, intempestiv, în case. Cuvîntul „pămînt"
are puteri fetişizante. La pomenirea lui, ca şi ţăranilor lui Coşbuc ori
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Rebreanu,  cordunenilor  „Li  se  aprind  ochii,  strîng  în  pumni  ceva
nevăzut“.  Lumea  ţernei  îi  învinge.  Grunzurii  acesteia  anihilează
gingăşia  inimii.  Tensiunea  luptei  pentru  pămînt  întunecă
sentimentele  fraterne  şi  pe  cele  filiale.  Copiii  îşi  asaltează  tatăl
muribund, pentru pămînt. Şi nu de puţine ori se întîmplă ca pentru
pămînt să se sfădească şi să se taie cu sapele sate învecinate.

   Din pricina atîtor necazuri, oamenii sînt aspri, colţuroşi. Vor-
besc puţin, abrupt, iar zîmbetele le sînt strîmbe, amare. Chiar şi cele
mai delicate sentimente le  exprimă scurt.  Cînd unui flăcău îi  cade
dragă o fată, o previne răstit : — „Fa, am să vin la noapte la tine...”
Cererea în căsătorie, atunci cînd e făcută direct de mire,  se reduce,
iarăşi,  la  cîteva vorbe:  „—  Mătuşă,  mi-i  dragă fata domniei tale...“
Însă pasiunile sînt nedomolite, ca şi elementele firii. Calistru, flăcăul
trecut de vremea însurătorii, aflat în căutarea unei iubiri rare, ideale,
are în portretul său ceva romantic; el „e Des Grieux al tribului". S-a
mai spus apoi (M. Gafiţa) că pare un „venit din basme“: „Umbla pe
la hanuri, pînă departe sub Munţii Neamţului. Se ducea la horă peste
toate satele. Căuta pe cineva parcă... Se întorcea întotdeauna în sat la
dînsul nemulţumit”.

   Vîrstele toate au durerile şi bucuriile lor. Copiii caută cuiburi
de păsări şi se joacă cu puii din ele. Egoismul fiinţei pubere e la fel de
monstruos  ca  şi  cel  al  adultului.  Cei  mari,  cum  e  Alecu,  fratele
povestitorului,  îşi  cîntă  dorurile  din  trişcă.  Atît  bucuria,  cît  şi  su-
ferinţa pricinuiesc stări extatice. „Copilăria e şi ea sălbatică, cu jocuri
aspre, puţine, cu bucurii elementare, gustînd de timpuriu din truda
muncii“  —  nota  Pompiliu  Constantinescu.  În  Cordun —  zicea  G.
Călinescu  —  „şi  copiii  sînt  crunţi“.  Înfometaţi,  ei  transformă  un
praznic  într-o  bătălie  calicească  şi,  drept  urmare,  într-un  prilej  de
sfadă şi păruială între mamele lor. Suferinţa nu-i înţeleasă, este trăită
şi privită cu sălbăticie. Mandache, fratele mic al naratorului, e bolnav,
închircit.  O haină cu bumbi avînd chipul împăratului de la Viena,
cumpărată pentru el,  pare acestuia şi  celorlalţi  copii  un premiu al
suferinţei:  „Încaltea tu nu stupeşti  sînge.  Dacă ai  stupi sînge, ţi-ar
cumpăra şi ţie mama, una...“.

   Pentru că trăiesc într-o vreme cînd „sentimentul prizonier al
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necesităţii  practice  brute"  (K.  Marx)  era  deosebit  de  puternic,  li-
mitarea  sub  aspect  uman  a  prezenţelor  din  Cordun este  deplin
explicabilă.  Spiritual,  ei  — mai  ales  femeile  — depăşesc  cu  puţin
nivelul de conştiinţă al fiinţelor antropomorfe. De aceea, cînd judecă
chestiunea  existenţei,  cordunenii  folosesc,  asemenea  tuturor  co-
munităţilor ce abia au depăşit primitivitatea, reprezentări mărginite,
izvorîte din ignoranţă. În neputinţa de a intui viitorul, suflete slăbite,
ei  se  întorc  înspre  lumile  dispărute  (mama  povestitorului  invocă
sufletul  lui  Mandache;  însă  tatăl,  avînd  experienţa  lumii,  rîde
sarcastic de părerea fiului — „prostit“ de tîrg, de şcoală — despre
reîncarnările succesive ale spiritului), închipuie eresuri, care, deşi sînt
respinse de  dogme,  întăresc  influenţa  acestora.  Atmosfera  părţii  a
doua  a  Cordun-ului  —  „Moartea  tatălui  meu”  —  o  apoteoză  a
stoicismului — (prima parte poartă un titlu obişnuit memorialelor:
„Oameni,  locuri,  întîmplări”)  —  e  tipic  hagiografică.  Umbrele
copleşesc raţiunea celui care trăieşte „un vis  apăsător  al  minţii  cu
prinos  de  vlagă“.  Spaimele  conştiinţelor,  coşmarul  apocaliptic  sub
obsesia  lecturilor  din Noul  Testament,  misterul  naturii  devin  (aici
intervine larg poetul Eusebiu Camilar!) elemente ale unei mitologii
stranii, neguroase, apăsătoare, ca în baladele nordicilor. În literatura
autohtonă, precursorii  sînt,  în această direcţie, un Iancu Văcărescu
(„Pează bună”, „Pează rea”, „Ielele”), un D. Bolintineanu („Basme”,
din ciclul cărora se desprinde o capodoperă: „Mihnea şi baba”), M.
Eminescu  („Strigoii”),  I.  L.  Caragiale  (povestirile  de  inspiraţie
orientală).  „Mitologia“  Cordun-ului  pleacă  de  la  legenda  unor
toponimice. Anumite locuri din ţarină, sălbăticite prin nelucrare —
ploştine, bălţi — au devenit „personaje“ ale unor istorii terifiante în
care  anevoie  poate  fi  desprins  faptul  real  de  cel  imaginat.  Pentru
naturile  impresionabile,  astfel  de  ficţiuni  au  un  efect  paralizant:
trupul îşi pierde vlaga, raţiunea e captivată de legendă, omul are nă-
luciri. Efectul artistic este extraordinar, el se bazează pe conturarea
unei  atmosfere  misterioase,  pe  ritmul  sufocant  al  rememorării
legendei („Se spune că...", „Se spune despre... , ,,Numai că...”, „Unii
spun...",  „Adevărul este că...“,  „Pentru că în întunecate vremuri...",
„Aşa  mă  gîndeam...“).  Lucid,  scriitorul  le  adaugă,  în  paranteze,
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reflecţiile ulterioare. 
   În temeiul impresiei de „mişcare elementară, primitivă, a so-

cietăţii  umane“  pe  care  „întîmplările“  narate  în  Cordun pot  s-o
impună şi,  probabil,  al faptului că autorul reconstituie viaţa colec-
tivităţii rurale prin prisma, voit îngustată, a unei singure familii, G.
Călinescu  a  definit  scrierea  -  în  modul  său,  sugestiv  — drept  un
„poem tribal". Formula a fost adesea reluată — cum am amintit —
însă fără dovada unei meditări suficiente asupra ei. Urmarea este că
naraţiunea  lui  Eusebiu  Camilar  a  fost  privită  mai  departe  ca  o
„ficţiune“  şi  nu  ca  o  scriere  „curat  autobiografică“.  Astăzi,  cînd
chestiunea  raporturilor  istorico-literare  ale  operei  lui  Eusebiu
Camilar, mai ales a celor cu opera lui M. Sadoveanu, e tratată într-un
chip — după părerea mea — părtinitor, a demonstra autenticitatea,
baza biografică a debutului lui Eusebiu Camilar devine o obligaţie
pentru  cercetătorul  creaţiei  sale.  Sadoveanu  narează  liniştit,  cu  o
dicţie şi o gesticulaţie de iniţiat în tainele omeneşti. Camilar exprimă,
cu  precipitare,  crispat,  o  experienţă  tragică,  preponderent
autobiografică. Primul priveşte viaţa de pe piscuri senine, celălalt de
pe o Golgota. Diapazoanele lor sufleteşti sînt sensibil diferite. Iată, de
exemplu, începutul capitolului al XlX-lea, un veritabil poem în proză:
„Moldova  are  drumuri  zgrunţuroase,  care  îţi  sîngeră  tălpile
picioarelor,  după  cîteva  ceasuri  de  mers.  Ţarinile  Moldovei  sînt
vinete,  fîntînile  împotmolite,  drumeţii  întunecaţi”.  O  asemenea
imagine a Moldovei nu se putea ivi decît sub condeiul celui pentru
care suferinţa acelor drumuri era foarte vie. Cel puţin pentru etapa
Cordun-ului,  a  Prăpădului  Solobodei,  a Turmelor,  deschiderea  unei
relaţii între scrierile lui Eusebiu Camilar şi opera lui M. Sadoveanu
trebuie evitată.

   Doar modul ritual al vieţii din  Cordun poate să ducă spre
considerarea  povestirii  ca  fiind  un  ,,poem  tribal”,  economic
(economicul  este  factorul  hotărîtor  al  „luptelor"  din  Cordun)  viaţa
comunităţii  se află în faza de schimbare rapidă de la  feudalism la
capitalism. Secolul în care se petrec faptele relatate în povestire nu
are  încă,  în  lumea  satului,  suportul  său  material.  Singur  Venţel,
negustorul, vine să prefigureze lumea burgheziei şi a oraşului, văzut
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ca  o  cetate  a  celor  îmbrăcaţi  „nemţeşte”,  străină.  Pentru  cei  din
Cordun, această lume e respingătoare, şi un tablou ca acela al uciderii
mieilor exprimă parabolic sentimentul sacrificiului la care „tîrgul“ va
obliga comunitatea rurală. Mai mult, ceea ce îi îndîrjeşte pe oameni
în  atitudinea  de  inacceptare  a  relaţiilor  noi  este  faptul  că  agenţii
„tîrgului" despoaie necruţător natura, iar pe săteni de speranţă şi de
apărare: „Pe la noi au fost de mult codrii întunecaţi de fag. Acum nu
mai sînt. Tîrgul i-a fulgerat cu ferăstrăul. Au rămas dealurile pleşuve.
Bălţile cu trestii  au secat.  Ţarina satului nostru e din ce în ce mai
săracă.”

   Critica mai recentă a formulat –  cum arăta şi N. Ciobanu în
cel mai comprehensiv studiu publicat despre autor – faţă de seria
primelor scrieri ale lui Eusebiu Camilar, „nişte rezerve de o gravitate
extremă”. Calitatea artei prozatorului – originalitatea de concepţie şi
stil  –  era  transformată  în  defect.  „Nu  se  poate  spune  deloc  că
dominant  în  aceste  cărţi  (observaţia  priveşte  Cordun-ul,  Prăpădul
Solobodei, Avizuha – n.n.) ar fi realismul”, afirma un comentator într-o
vreme cînd  noţiunea  de  „realism”  devenise  un  fel  de  „pat  al  lui
Procust”,  cînd  problema  sincerităţii autorului  faţă  de  universul
exprimat nu putea constitui  un argument cu greutate.  Altcineva –
referindu-se  la  spiritualitatea  comunităţii  înfăţişate  în  Cordun –
alături de unele observaţii ce relevă receptivitate şi acuitate analitică,
entuziaste – strecoară rezerva că autorul este pîndit, încă de la debut,
„de primejdia alunecării în decorativul pur, de tipul celui cultivat de
«iconarii» bucovineni, şi într-un misticism tenebros...” Ciudat rămîne
în  acest  context  al  rezervelor  faptul  de  a  nu  fi  reţinut,  ceea  ce
caracterizările  anterioare  (P.  Constantinescu,  G.  Călinescu)
evidenţiau,  anume  că  viziunea  lui  Eusebiu  Camilar  este  de  „un
realism acut”, că autorul are un ochi „mai critic” (decît, de pildă, I.
Creangă) şi că realizează o „observaţie lucidă şi directă a mediului
ţărănesc”. Inexplicabilă este, de asemenea, opacitatea faţă de tendinţa
expresă a cărţii (care e, repet: un strigăt al unui ins oropsit...”), faţă de
efortul lumii din Cordun de a se elibera. Cordun este în esenţa cea mai
intimă  un protest în numele drepturilor omului şi ale naturii. Ideea
inegalităţii  sociale  este insistent  accentuată în  cuprinsul  naraţiunii.
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Oamenii  Cordun-ului  încearcă  să  se  răscoale,  „pun  foc”,  însă  de
fiecare  dată  gospodăria  chiaburului  din  sat  se  reface  miraculos.
Antinomia socială e transpusă pe coordonate de basm: puterea celui
drept nu poate învinge încă răul.

   În „paginile admirabile” ale Cordun-ului, autorului îi scapă,
uneori,  ce-i  drept,  cîte o „notă prea sumbră”, însă,  în  nici  un caz,
Eusebiu Camilar n-a construit „un sat văzut naturalistic, în modul
Zola”, deşi G. Călinescu tocmai aceasta îi reproşa în finalul cronicii
sale. Cu certitudine, autorul n-a dorit ca totul în  Cordun „să rămînă
pur  epopeic”,  şi  aceasta  nu  numai  din  motivul  că  scrierea  avea
finalitatea de a fi o „evocare monografică” (indicaţia locală din titlu e
revelatoare  în  sensul  intenţiei  autorului!).  Criticii  i-a  scăpat  teza
particulară a operelor lui Eusebiu Camilar: de a explica legenda sa
proprie, cea a trecerii prin suferinţe. El oscilează permanent între a
exprima proza acestei suferinţe şi lirismul tăinuirii, reprimării ei. În
măsura  în  care  cineva  cunoaşte  mai  în  substrat  trecutul  satului
bucovinean, acela va admite ideea discreţiei autorului.

(Fragment)
„Ateneu”, 4, nr. 7, iulie 1967, revăzut august 2013

***

NICOLAE CÂRLAN

ORIGINALITATE ŞI VALOARE

   Oricum am privi  lucrurile,  Eusebiu  Camilar  (07.10  1910,
Udeşti  –  27.08.1965,  Bucureşti)  este  un  scriitor  cu  o  personalitate
distinctă  în  literatura  română  şi,  prin  creaţiile  sale  de  rezistenţă
(proză:  Cordun,  Turmele,  Avizuha,  Prăpădul  Solobodei,  Valea  hoţilor,
Cartea  de  piatră, cărora  trebuie  să  li  se  adauge  nu  puţine  dintre
nuvelele şi povestirile sale; poezie: Poezii; dramaturgie: Valea Albă, ca
să ne oprim, cu parcimonie, doar la aceste titluri) ca şi prin o seamă
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de  traduceri  remarcabile,  el  rămâne  să  dea  seamă,  împreună  cu
congenerii săi, însă în felul său şi cu partea sa de „vină”, de mişcarea
literelor  române  din  vremea  în  care  i-a  fost  dat  să  trăiască  şi  să
creeze. Ignorarea cu care în ultima vreme a fost „onorat”, cel puţin
de istoriile literare, nu trebuie şi nici nu are cum să echivaleze cu o
abandonare totală a operei sale  viabile,  marcată de originalitate şi
valoare,  fără  a  păgubi  peisajul  literar  naţional  de  un  aport
semnificativ şi nu lipsit de relevanţă. 

(“Secvenţe  documentare  cu  Eusebiu  Camilar  şi  Magda  Isanos”,
Editura Lidana, Suceava, 2010)

***

ION MURGEANU

ANUL CAMILAR: UN CENTENAR „TĂCUT”1

(fragmente)

   Lev Tolstoi:  „Descrie-ţi satul  şi vei deveni universal”. Nu este
singurul scriitor care procedează aşa; la fel au procedat Knut Hamsun până
la  William Faulkner,  dar  şi  Maxim Gorki  sau  Jack  London,  scriitori  de
aceeaşi structură, am zice, „născuţi iar nu facuţi”, produsul harului nativ
pe baza experienţei nemijlocit trăite, şi mai puţin al inspiraţiei, între care,
W. Faulkner, cel puţin, ca şi Camilar al nostru, esenţial poet, începe prin a
scrie şi publica poezie. O tulburătoare mărturie îl apropie direct, putem zice,
de  norvegul  Knut Hamsun, cel  care  a  debutat,  cum se ştie,  cu romanul
autobiografic „Foamea”: ,,Am în manuscris 20 de poeme cu caracter social.
Le-am intitulat FOAME…”, scria Eusebiu Camilar la 25 de ani. Faţă de
Maxim Gorki şi romanul „Mama”îşi va afirma public admiraţia, ca de altfel
şi pentru Jack London şi romanul acestuia „Martin Eden”...

   Despre Eusebiu Camilar ca om şi ca scriitor nu se poate scrie

1 La 7 octombrie 2010, s-au împlinit o sută de ani de la naşterea scriitorului.
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în  mai  multe  feluri,  nici  în  aproximaţii.  El  însuşi  s-a  definit  cu
simplitate,  dar  cu  acea  magnificenţă  a  scriitorului  şi  omului  de
excepţie, într-un singur fel; aşa cum a şi fost: „Am muncit de când
mă ştiu, de când am lunecat prima dată de pe prispa casei în glodul
din  faţa  uşii.  Mi-am  dobândit  experienţa  de  viaţă,  stilul,  limba
folosită, numai prin muncă, de cele mai multe ori urcată la suferinţă!
Aceasta  e  mândria  mea  şi  blazonul  meu:  m-am făurit  numai  prin
mine, reununţând la bucuriile elementare, adică umblând desculţ, şi
răbdând  de  foame,  şi  îngheţând  prin  mansarde,  şi  stricându-mi
lumina ochilor la lampa cu gaz cu sticla cârpită cu hârtie! Am muncit
fără ezitare, orice, ştiind că munca sub orice formă îmi va aduce într-o
zi  comoara experienţei  şi-mi va  ascuţi  creionul pentru  a-mi putea
scrie  experienţa.  Nici  un  împărat  n-a  simţit  ceea  ce  simt  eu  când
muncesc! Nimeni n-a fost mai mare şi mai fericit/.../când scrie! Ştiu
respecta şi furnica, şi gâzele fără nume, când le văd muncind; mă
opresc când le văd trecând cu sacii în spate sau cu paie în cleşti le
dau cu respect  voie să  treacă!  Munca – această  trăsătură nobilă –
uneşte într-un cor  dumnezeiesc  toate  fiinţele,  de la  râmă la colos!
Zidarul ori sobarul cel mai neînsemnat, când lucră e egalul lui Fidias!
Arta însăşi nu e decât muncă, şi-n timpul cântării greierul este fratele
lui Paganini, arborele ţâşnind spre cer este egalul Coloanei infinite!” 

   Pe acest fond viaţa lui Eusebiu Camilar, recitită din mărturii
contemporane,  devine  un  adevărat  bildungsroman,  de  la  sfaturile
părintelui Vichente, din satul natal Udeşti, şi până la ultima adulaţie,
aşazicând confraternă,  din  vremea  când scriitorul  era  un clasic  în
viaţă,  membru  al  Academiei,  cu  funcţii  importante  în  Uniunea
Scriitorilor;  puţinii  din cei  care i-au spravieţuit  şi  s-au bucurat  de
sprijinul său dezinteresat au tăcut când vor fi trebuit să vorbească şi
au vorbit, când ar fi trebuit să tacă. Episodul „desprinderii de ţărm”,
al plecării din sat, e prea pilduitor şi frumos să trecem cu uşurinţă
peste  el:  ca  un  ecou  al  unei  umilinţe,  în  urma  confruntării  cu  o
admiratoare din clasa de sus, o doctoriţă ce-l tratase la spital pe tatăl lui,
şi  care îi  citea  producţiile  neapărat  „pesimiste”,  din ziarele locale,
unde îşi încerca norocul primelor scrieri, şi care vrând să-l cunoască,
văzându-l, i-a închis uşa în nas; incident după care se abandonase în
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prima cârciumă ce-i ieşise în cale, iar la ieşire, „Cineva   i-a spus că nici
un  viitor  nu-l  aşteaptă,  avea  să  se  înfunde,  ca  toţi  ceilalţi,  în  «groapa
noastră a tuturora». «NU!» a răspuns el. «EU NU!» S-a suit in tren, şi, la
Veresti, unde ar fi trebuit să coboare, şi-a tras cuşma pe ochi, s-a strâns mai
bine în sarică, înfundându-şi capul între umeri.  Cu un nod amar în gât,
asculta glasul roţilor şi i se părea că repetă: «Lumea... Lumea... Lumea...»
Să fi fost vocea părintelui Vichente, care-l sfătuise mai demult să plece din
sat?

   Un punct luminos în biografia „camilariană” a fost întâlnirea
şi  căsătoria  cu  marea  poetă  Magda  Isanos,  pe-atunci  studentă
începătoare în Iaşi; iubirea lor a fost de la început ceva neobişnuit,
ceva  „peste fire”;  „iubire de poeţi”;  un mărturisitor, poet el însuşi,
avea să scrie: „N-am văzut în viaţa mea vreun bărbat mai îndrăgostit
de o femeie, aşa cum era Camilar de Magda.” În 1943, apare la Iaşi, în
editura  Bravo,  primul  volum:  Poezii,  al  Magdei,  sub  îngrijirea  lui
Eusebiu Camilar. În  17 noiembrie [1944] poeta avea să se stingă la
Bucureşti, în locuinţa părinţilor săi din strada Popa Nan nr. 49. La
îndemnul poetei, Eusebiu Camilar a scris capodopera sa  „Cordun”,
despre  care  s-a  exprimat  laudativ,  înainte  de  a  fi  publicată,  G.
Călinescu;  apariţia  romanului  „Cordun”  la  Editura  Fundaţiilor
Regale  fiind  posibilă  datorită  referatului  favorabil  al  lui  Camil
Petrescu şi prieteniei lui Ovidiu Papadima. Scrisul lui urmează, din
acest moment, calea regală a marii literaturi. Poetul Eusebiu Camilar
s-a interferat încă de la debutul său în volum, în anii 30 ai secolului
XX,  cu  pictorul  Vasile  Dobrian,  devenit  în  timp  unul  din  stâlpii
necontestaţi  ai  avangardismului  românesc  şi  implicit  universal  în
artă; Eusebiu Camilar (n. 1910) se va adăuga la 1965 strămoşilor, pe
care îi evocă plin de sensibilitate în poezia lui, de tonuri elegiace, şi în
ecouri  ce răzbat  dincolo de epoca în  care au fost scrise,  şi  pe  de-
asupra ei; în timp ce pictorul Dobrian, îi va supravieţui până la 1999,
apucând, cum se spune, sfârşitul lumii (comuniste), la apogeul artei
sale triumfătoare şi devenită reper în modernitate; ce bine ar fi să se
reîntâlnească  cei   doi  artişti,  ca  la  debutul  lor  de  basm,
reîntemeindu-se,  într-un album comun, poetic-pictural,  şi  pictural-
poetic,  o  mărturie  compensatoare  pe  „caii  cei  iuţi  ai  tinereţii”

388



(Camilar) şi în culorile „de vechi şi nou” ale meşterului Dobrian, el
însuşi poet, învingători ai timpului fiecare prin Arta sau chiar şi prin
Opera lor viabilă, acolo unde nu s-a interpus „fisura” sau eroziunile
unei istorii cinice şi nemiloase mai ales cu artiştii ei adevăraţi. Vasile
Dobrian şi Eusebiu Camilar – fraţi de acelaşi vis, când:  „Arta e artă
dacă te îndeamnă spre zbor, dacă-ţi ridică ochii spre monumente. Fără aceste
îndemnuri în cuprins, nici pictura, nici poezia n-au decât preţul materiei
plate;  spre  monumente  şi  zbor  m-a  îndemnat arta  lui  Dobrian încă din
vremurile  „eroice”  când,  învârtind  împreună  la  roata  unei  tipografii
primitive,  aveam  convingerea  că  învârteam  roata  colosală  a  timpului.”
(E.C.).

   În ce ne priveşte, mijlocitor în arta de scriitor a lui Eusebiu
Camilar  rămâne,  prin  infiriparea  peste  ani  a  unei  comunicări  pe
format electronic, fiica scriitorului,  D-na Elisabeta Isanos, la vârste
care  întrec  mult  vârsta  părinţilor  noştri  dispăruţi,  şi  la  adăpostul
oricărei conjuncturi subiective. Revelaţia noastră a fost prima lectură
din Eusebiu Camilar: romanul „Cordun”, la fel, în format electronic,
în chiar seara dinaintea datei centenarului naşterii marelui scriitor, şi
toată noaptea aceea, 6/7 oct. a.c;  o cărticică de numai 124 pagini, cât
o epopee, o lectură uluitoare şi un katarsis care funcţionează şi azi,
cum va fi funcţionat la primele întâlniri cu cititorii lui atât de avizaţi,
de talia unor G. Călinescu, Camil Petrescu, ş.a.m.d., (ce potriveală de
destin  între  doi  „camilari”),  dar  şi  între  doi  scriitori  având  la
debuturile lor (toutes proportions gardées) girul lui G. Călinescu... 

   Mai  departe  mi-am completat  lacunele  „camilariene”  cu
lecturile unor cărţi esenţiale, din creaţia sa, dar şi cu regăsirea lui în
criticile vremii,  din care, în afară de G. Călinescu, am mai reţinut,
după substanţialul studiu dedicat de Mircea Muthu, în Dicţionarul
Scriitorilor  Români,  A-C,  l995  („a  lui  Zaciu”)  numele  lui  Octav
Şuluţiu, Revista  Fundaţiilor  Regale,  nr.1,  1943;  Pompiliu
Constantinescu,  Scrieri II, 1967; I. Negoiţescu,  Scriitori moderni, 1966;
N. Ciobanu, Nuvela şi povestirea contemporană, 1967; Al.Piru, Panorama
deceniului literar românesc 1940-1950; Şerban Cioculescu, Itinerar critic,
IV, 1984; George Ivaşcu, Confruntări literare, III, 1988. Nu lipseşte nici
din sintezele unor A. Sasu-Mariana Vartic,  Romanul românesc I, sau
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Hristu  Cândroveanu,  Literatura  română.  Scriitori  contemporani,
1988. Dar monograful cel mai avizat,  totodată şi  devotat,  rămâne
criticul  Constantin  Călin,  cel  care  evocă,  între  altele,  peripeţiile
„Cordun”-ului. 

   Însă, de fapt, monograful cel mai avizat (şi culmea!) şi cel
mai  detaşat  şi  obiectiv  va fi  fiica  celor  doi  scriitori,  Dna Elisabeta
Isanos, în excepţionala sa carte „Cosânzenii” (titlu ce poate fi cetit la
rigoare  şi  „Co-sângenii”),  în  care,  noua  scriitoare,  în  căutarea
timpului  pierdut...al  părinţilor,  se  regăseşte  pre  sine,  întregind
tabloul  unei  familii  literare  şi  rezolvând punctual  tot  ce  pare  a  fi
dificil şi de „neînţeles”, mai ales în biografia tatălui,  după moartea
tragică a mamei, poeta Magda Isanos, o Ifigenie a  unui destin tragic,
unic în literatura română, şi preţ mult prea aspru plătit geniului ei
înnăscut,  sau  „moştenit”  de  departe,  pe  dâra  de  sânge  elen  a
strămoşilor  egeeni,  provenitori  din Insula  Samos;  cât  despre  tatăl,
Eusebiu Camilar,  toate nedumiririle nedumiriţilor  de profesie  sunt
lămurite punctual şi cu o  „gingăşie” ucigătoare în partea a III-a, şi
ultima,  a  „Cosânzenilor”,  intitulată  semnificativ  şi  „atroce”:
„Capcana”, arătând cum au stat de fapt lucrurile în cumplita epocă a
„obsedantului  deceniu”:  CAPCANA  se  referea  la  promisiunile
epocii, transformate repede în coşmar, după ce anul 1944, ca şi cei doi
sau trei care au urmat, a fost auroral şi promiţător, pentru că adusese
pacea  şi  mulţi  au  sperat  că  odată  cu  pacea  va  veni  şi  dreptatea.
Critica  din  acea  vreme  l-a  acuzat  că  nu  era  „pe  linia
proletcultismului”,  că  eroii  lui  sunt  ţărani  nu  muncitori,  că  nu se
vede „lupta clasei muncitoare” şi  a  partidului etc.  Singurul care a
sezisat de la început partea valoroasă a romanului  „Negura” a fost
Crohmălniceanu,  a  vorbit  despre  mişcarea  telurică,  a  maselor  de
soldaţi mânaţi pe front, personajul principal fiind de fapt mulţimea,
ca în epopei, dar corifeii criticii oficiale l-au amendat repede şi l-au
pus  şi  pe  Crohmălniceanu la  zid  pentru  că  găsise  calităţi  estetice
într-o carte care trebuia să fie l00% politică. Sigur că sunt şi pasaje
perimate sau infirmate istoric, dar rămâne această mişcare oarbă a
mulţimilor spre moarte, de fapt însăşi esenţa războiului. „Oricât s-ar
fi  străduit,  nu  reuşea  să  fie  «pe  linie»  iar  criticii  politruci  l-au
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«mirosit» repede. Nici atunci, nici acum nu e pe linie. «Capcana» este
aşadar «capcana promisiunilor» neonorate de viitorul care a fost cum
a fost, dar cei din anii aceia nu aveau de unde să ştie ce va urma.”

    Opera lui Eusebiu Camilar însumează peste 50 de titluri,
cele mai apreciate lucrări ale sale fiind: poezie: ,,Poezii”,  „Călăreţul
orb”; proză: „Cordun”, ,,Prăpădul Solobodei”, ,,Avizuha”, ,,Negura”,
,,Valea  Hoţilor”,  ,,Turmele”,  ,,Cartea  poreclelor”,  ,,Nopţi
udeştene”, ,,Povestiri eroice” ş.a; dramaturgie: ,Valea Albă” (dramă
în  versuri,  4  acte);  traduceri  din:  Kalidasa,  Eschil,  Aristofan
(împreună cu Haralambie Mihăescu), Ovidiu, Li Tai Pe, Du Fu, Omar
Khayyam,  A.  S.  Puşchin,  N.  V.  Gogol,  A.  M.  Gorki,  L.Soloviev
(împreună cu Magda Isanos);  a repovestit ciclul ,,1001 de nopţi”. Din
opera lui Eusebiu Camilar, s-au făcut traduceri în limbile: franceză,
rusă,  italiană,  germană,  maghiară,  bulgară,  polonă,  cehă,  chineză,
vietnameză.  A fost  un  „om  cu  inimă  de  soare  şi  nemărginit,  un
adevărat OM.” ,,Iubea, cu evlavie şi fierbinte pasiune, monumentele
istorice, orice vestigiu străvechi care ne atestă naşterea şi dăinuirea
neamului  pe  aceste  meleaguri;  îi  proslăvea  pe  marii  înaintaşi  ai
istoriei  şi  culturii  noastre”,  spunea  despre  el  poetul  Haralambie
Ţugui (,,Memoria Timpului”).  Esenţial şi statornic Eusebiu Camilar
rămâne  POET:  un  poet  chtonic,  care  asumă  tradiţiei  subtile
cosmogonii, pe corzile trecerii ireversibile a timpului.

***

ION LAZU

AM CITIT CORDUN PE NERĂSUFLATE

   Poete Ion Murgeanu, am citit Cordun pe nerăsuflate. Camilar
e  un  mare  scriitor,  iar  această  carte  a  lui  mi-a  dat  impresia  unei
capodopere. Afirm asta simplu şi clar, fără teama de a greşi. După o
astfel de carte, te şi miri că un om mai continuă să scrie. A spus deja
totul, esenţializat, cu mijloace de primă mână, fără pic de ezitare, cu
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o siguranţă  uimitoare,  fiind vorba de  un  debutant...  Şi  nu  a  scris
oricum acest text din lumea satului ancestral, căci e un poem negru,
are suflu de tragedie antică. Îmi spun, bucuros dar şi mirându-mă de
norocul meu târziu: ce păcat că nu am cunoscut la timp acest roman
emblematic!  Am  dat  prioritate  Moromeţilor,  o  carte  mai  chinuită
stilistic, mai impură, cum îmi pare acum. Ce lume dură, primară, în
acest Cordun!  Câtă  sărăcie  şi  sălbăticie,  inducând  sentimentul  de
pustiire  sufletească.  Iar  figura  mamei  este  magistral  trasată,  nu-i
lipseşte chiar nimic pentru a fi un personaj de mare tragedie. Mult
mai reuşită decât Vitoria Lipan, şi poate chiar mai ,,adevărată” decât
Mama lui Creangă. Sunt teribil de impresionat. Şi cumva speriat că
aş fi putut să ratez această lectură. Îmi amintesc a-mi fi vorbit elogios
despre romanul lui Camilar. Dar există cineva sau ceva pe lumea asta
care să te poată determina să citeşti o carte, de la primul la ultimul
rând?! Poate părea paradoxal, pe cât de trist, dar nimeni şi nimic nu o
poate face…  Nici prieten fiindu-ţi, acel scriitor; nici dedicându-ţi  o
carte, nici scriind anume despre tine.  Asta înţeleg eu acum, foarte
târziu, din spusa latinului: Habent sua fata libeli. Nici nu ştiu cum ar fi
mai bine să spun: că eu am ajuns la romanul Cordun, sau că romanul
Cordun a ajuns la mine?  Oricum, o întîlnire fericită, de mari emoţii
estetice.

(Impresii de lectură comunicate într-un mesaj electronic)

***

UN  TABLOU  COERENT,  SUMBRU,  ÎN  CARE  RĂUL,
SUFERINŢA,  TRAGICUL  SUNT  DIMENSIUNI  ALE  VIEŢII
COTIDIENE

   ...Primul  volum în proză,  Cordun (1942),  este  o  încercare
originală de a reface percepţiile, trăirile, „relatarea” unui copil, fără
intervenţia  adultului  în  interpretare,  ordonare,  povestire.  Felurite
secvenţe din viaţa familiei ori a satului sunt notate cu simplitatea şi
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sărăcia de limbaj specifice unei psihologii neevoluate. Sensibilitatea,
memoria afectivă a copilului au fost activate de întâmplările urâte,
crude, de partea rea a felului de a fi al oamenilor. În urma acestei
selecţii  „inconştiente”,  rezultă  un  tablou  coerent,  sumbru,  în  care
răul, suferinţa, tragicul sunt dimensiuni ale vieţii cotidiene. Expresia
lapidară,  nudă,  directă,  alăturarea  cinematografică  a  secvenţelor
produc o impresie deosebită. Asumarea punctului de vedere al unui
copil, a inocenţei şi simplităţii are ca efect insolitarea perspectivei, un
procedeu  modern  al  artei./.../În  volumele  Prăpădul  Solobodei (1943,
Premiul Societăţii Scriitorilor Români), Avizuha (1945), Turmele (1946),
Valea hoţilor (1948) este prezentată în diferite situaţii o lume primitivă,
dominată  de  obiceiuri  ancestrale,  superstiţii  şi  instincte,  văzută  în
lupta,  surdă  şi  grea,  pentru  supravieţuire.  Este  o  lume  mereu
tulburată de orice o abate de la obişnuinţele sale, ameninţată parcă
permanent  de  nenorocire,  dar  şi  ameninţătoare,  trăind  într-o
întunecime  tragică. O  greutate  telurică  apasă  această  existenţă
rudimentară. Mase de oameni se mişcă animate de un instinct gregar,
satul  părând  mai  degrabă  o  comunitate  tribală.  Natura  fiind  o
componentă  organică  a  traiului  acestor  oameni,  totul  este  inserat,
proiectat în semnificative peisaje (vizuale şi sonore), realizate cu forţă
şi amploare. Atmosfera tensionată, tonalitatea sumbră, clarobscurul
în  care  apar  personajele,  neindividualizate  –  siluete  ceva  mai
distincte pe fondul mulţimii -, conotaţia cvasimagică a gesturilor şi
vorbelor, existenţa supusă unei fatalităţi nelămurite şi neliniştitoare,
indeterminarea  temporală  creează  senzaţia  unei  lumi  fantastice,
halucinante, coborâte din negurile legendei şi ale istoriei. 

(Dicţionarul General  al  Literaturii  Române,  literele  C-D, Editura
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004, fragment)

***
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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

   Ediţia  de  faţă  reproduce  textele  respective  din  volumul
Avizuha, Editura Eminescu, 1971. Au fost consultate, în special pentru
corectarea  erorilor  de  tipar,  următoarele  ediţii:  Cordun (Fundaţiile
Regale pentru Literatură şi Artă, 1942), Avizuha (Cartea românească,
Bucureşti, 1945),  Turmele (Editura de stat, 1946),  Turmele (Editura de
stat pentru literatură şi artă/Biblioteca ţăranului muncitor, Bucureşti,
1960),  Cordun (Editura  „Ion  Creangă”,  Bucureşti,  1970),  Cordun
(Junimea, Iaşi, 1988).

   Trei dintre povestirile din ciclul Avizuha, revăzute de autor şi
cu  titlul  schimbat,  au  fost  publicate  în  volumele  Inimi  fierbinţi
(Editura  pentru  literatură,  1963)  şi  Clopote  în  amurg (Editura
Tineretului, Bucureşti, 1969). Acestea sunt:  Moartea lui Michiduţă (cu
titlul Mandache al nostru, apărută şi în volumul Nopţi udeştene, 1960),
Infirmeria de cai (Iapă din norod) şi Fuga (Judecata). Modificările făcute
de mâna autorului,  pe  un  exemplar  din  ediţia  princeps a  ciclului
Avizuha, arată că revăzuse, în ideea republicării, şi celelalte povestiri,
cu excepţia celei  intitulate  Satan.  Însăşi  povestirea care  dă numele
ciclului, Avizuha, ar fi trebuit să se intituleze Holera. Având în vedere
acest aspect, dar şi faptul că tonalitatea povestirilor revăzute diferă
faţă  de  primele  forme,  fiind  eliminate  unele  accente  mai  dure,
specifice autorului în prima sa perioadă de creaţie, am reprodus în
acest volum textele din ediţia princeps, reluate şi în volumul apărut
la Editura Eminescu în 1971 şi în cel publicat la Junimea în 1988. În
textele reproduse, am păstrat forma „sînt” şi grafia curentă la vremea
respectivă, cu „î”.

Elisabeta Isanos
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