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Tatl su, Axei, fu de tânr intuit în pat de
reumatisme. îi îndura suferinele i chinul de
a se simi nefolositor, în tcere. Singura munc
îngduit, doar traducerile pentru micul edi
tor din localitate. Aceasta nu însemn un mij
loc de trai. Cu încetul rmase în cas, în locul
lucrurilor vechi, — un mobilier de infirmerie.

Mama, în schimb, alerg, toat ziua, la lecii.
Mai târziu, primi conducerea colii primare

 a unei comuniti strjne.
Serile, Axei cobor scrile, dus de subsuori,

iar mai apoi sprijinit singur în dou bastoane,
pân la trsura care-1 transport la club, unde
juca dou-trei ceasuri, cri. Cu asprimea cres
când a împrejurrilor, desftarea aceasta a-
junse Oi necesitate, adic un isvor de venituri
dela o zi la alta. A er mi cu seam în va-
caniile ele var, când coala nu-i mai retribui
directoarea. Dac, printr’o soart potrivnic, ta
tl pierde într’o sear, se ridic problema ca
pitalului trebuincios jocului din seara urm
toare sau pur i simplu a taxei pentru bi-rja
care s-l duc la club, în cutarea unui prieten
de vremuri bune i a unui împrumut. II gsiâ
mai degrâb printre negustorii oraului cari îi
o fer iau plcerea s plteasc politeea unui sc
ptat. In ateptare, mama îi toci vederile peste
câte o broderie menit vânzrii sau loteriei pus
la cale prin mijlocirea câtorva caritabile doam
ne. S’a întâmplat, odat, spre mirarea lui Darie,
s nu fie decât pâine la mas, peciând servitoa
rea  cptat ou tari i zahr pentru ceai.

Pe servitoare o chem Frosa. Un copil ele â
 pe brae i unul în pântece. Biblic situaie
care o împiedic s-i gseasc loc mai bun.
De o lubricitate pasiv, se tolni, ziua, noap
tea, în pauze, dinaintea oricui. Scofâlcit, stri-
v'ezie i distrat, atrgea ocrile i palmele mâ
inii lui Darie, ca un paratrznet fulgerile. I)ou,
femei ce se suportau reciproc, ca dou surori,
ca dou cumnate. Erau una pentru cealalt,,
imaginea persistent a mizeriei. Când Frosa
deretic prin cas, stpâna îi pzi a copilul. Co
pil rumen i rsrit dup tipul copilului-reclam
pentru ocolatele elveiene, pentru pastele ali
 mentare. Se hrniâ cu orice, dei nu fusese înc,
înrcat. Er gol i câteodat vânt de frig,
dar pururea vesel i încântat. Contrast stridejnt

 cu paliditatea îcterian a Frosei. Aceasta er
regulat surprins, în toiul lucrului, suita pe fe
restre i srind greu pe duumele. Exerciiul îl
repet de câte trei-patru ori în ir, cu recorduri,
clasificate i depite, în înlime i distan.
Erau simple tentative de avort. Mama lui Darie
intervenit, cu rsuntoare palme, s împiedice
crima. Intr’o zi, Frosa ridic pumnul. Stpâna,
urmrit, fugi în odaia de alturi, în care co
pilul tocmai consum ciucurul unei perdejlc;
mainal lu copilul în brae, îl aplec peste fe
reastr, deasupra vidului. Servitoarea ddu ipt
i czii în genuchi. Seara, lâng foc, femeile
au stat de vorb iar. Marna lui D.arije înv
pe Frosa s-i fac fiertur de coada-orice-
lului, s ieâ în cursujl zilei apiol, iar la culcare
chinin m'uriatiq. Frosa totu continu s sar
i s capete palme în ora dereticatului. Curând
îi scrânti iun picior.

Axei îi zicea: Cornelia, mama Grachilor.
Grachii Frosei au fost trei. Cci nu mult dup

accident, Frosa nscu doi gemeni. Cu toat, m
rimea lor neobinuit, moaa atest c erau nu
mai de eapte luni. Li se prescrise un mediu
 de 36° i scutece de Vat zilnic primenit!. In
odaie nu se fcu nici un foc, iar pruncii fur
învelii în cârpe. Mumei, deasemeni, i se pre
scrise repaos de o lun i interdicia de a fi
doic. Er mai galben decât beteala de mi
reas pe care o pstr lâng icoan. Cju toate
astea, a doua zi, se ridic la treab i îi a-
lpt din belug gemenii: Nogâr i Ghinion.

Restritea prin care trecea Darie, i se l
muri mai târziu.

Rmase, din acea vreme, cu timiditatea ine
vitabil celui ce simte c, are ceva de' ascuns.

In cele din urm, servitoarea czu la pat.
înaintea sfâritului povesti vizita îngerului:

Greu-bolnva se lsase în somnul cel a-

proape neîntrerupt. Trezirile scurte se eseau
c.u vedeniile în aceea plpând pânz de via
ce se duce furat de un suflu mare i cald.
Apoi iun vis ru se împlânt în nervii ei, ca
un vultur, i prada, cu pleoapele închise, gâfâi
istovit. Se fcea, c depe fruntea cu prul us
cat i negru crete fr oprire un corn întu
necos. înaintarea lui umplea încperea, ca un


