


,

Acest roman a fost digitizat în cadrul proiectului ASTRA Data Mining. Muzeul Digital al Romanului 
Românesc din Secolul al XIX-lea, inițiat de Revista Transilvania, organizat de Complexul Național 
Muzeal ASTRA și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Sugestie de citare a arhivei:
Baghiu, Ștefan, Vlad Pojoga, Cosmin Borza, Andreea Coroian Goldiș, Daiana Gârdan, Emanuel Modoc, 
David Morariu, Teodora Susarenco, Radu Vancu, Dragoș Varga. Muzeul Digital al Romanului 
Românesc: secolul al XIX-lea. Sibiu: Complexul Național Muzeal ASTRA, 2019. 
http://revistatransilvania.ro/mdrr

This novel was digitized for the project ASTRA Data Mining. Muzeul Digital al Romanului Românesc din 
Secolul al XIX-lea, initiated by Revista Transilvania, organized by ASTRA National Museum Complex 
and co-financed by The National Cultural Fund Administration (AFCN).

Citation suggestion:
Baghiu, Ștefan, Vlad Pojoga, Cosmin Borza, Andreea Coroian Goldiș, Daiana Gârdan, Emanuel Modoc, 
David Morariu, Teodora Susarenco, Radu Vancu, Dragoș Varga. The Digital Museum of the Romanian 
Novel: The 19th Century. Sibiu: Complexul Național Muzeal ASTRA, 2019. 
http://revistatransilvania.ro/mdrr



UNU FUNCTIONARU
SINUCISU

i

FRATELE SI SORA

DE

ALESSMDRU PELIMON

^LiorJ

BUCURESC1 :
-

TIPOGRAPHIA NAŢIONALE ANTRE. C. N. RADULESCÜ 
STRADA ACADEMIEI No. 24.



22145y
Ideile şi orï ce cunoscinţe învëfâmü spre utilitatea nostră 

în viaţă, va să flică pâine ; pâinea materiale ne hrănesce cor- 
pulü; pâinea spirituale, adică ideile, ne luminézá : ne hrănesce 
mintea.
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Vorbimü despre uă cunoscinţă a ndstrămai de de multă: 
uă istorie tristă, dérü adeverată.

Ca să vë încredinţaţi despre acésta, aruncaţi uă pri
vire la crucea care se află de-uă parte, la stânga, lângă 
şosâoa de la Capul-podului-Mogoşdei.

Ea stă plantată în marginea şanţului ce ocolesce, des- 
spre uă parte, unű edifîciü cu uă înfăţişare posomorită. 
Numele acestui locü, ca şi aspectulfi care ni’lü represintă 
curtea aceea, e întocmai ca ^icátórea : să nu înoptezi 
vre uă-dată p’acolo; se numesce : Mahalaoa Dracului.

Faceţi ca vre uă sută cincizeci de paşi de la aleiulă 
celü ver^indü de teii şi veţi găsi crucea la marginea 
drumului, necunoscută şi uitată, lângă şanţulii susű-^isü. 
Citiţi inscripţiunea de pe dânsa. Étá ce conţine : 
este înmormentatu Pitarulu Ionifă N... şcl.»

«Aici
i
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Mulţî din funcţionarii ministeriului de finance n’au ui
tată, credemü, pe colegulü lorü, cam pe la anulü 1851.

Amü cunoscutü pe junele acesta precum toţi contim
poranii seî l’aü cunoscutü.

Este uă détorie să nu lăsămă uitării pe ceî cu cari 
amü convieţuită.

Par’că ’lü vedemü ênca precum era atunci : june, cu 
statura ’naltă, chipulü ce-va prelungă, ochii crăpuî, perii 
capului culóre închisă, nasulü potrivită, gura mică şi cu 
uă mustaţă cum şeade bine holteiului ; învestită, tunsă şi 
înmănuşată dupe moda francesä. Avea obiceiă de ’şî pu
nea capela cam pe uă parte, şi mănuşile şi biciuşca arare 
orî iî lipsiaă din mâni. Venia mai totü-dé-una la Ca- 
pulă-podului, la grădina publică, dupe ce eşia de la 
cancelarie; îlü vedeamă une-orl la theatru naţionale; şi 
mal nu lipsia de unde se făcea uă petrecere, saă ună 
prânsă, intre câţl-va bărbaţi juni camarazii seî de la 
Vistiere. Câtă despre desvoltarea sea corporale, era ună 
atletă în felulă seă; şi déca trei, saă patru inşi ară fi 
voită să mësore puterea braţului cu dênsulü, de sigură 
că rëmâneaü ruşinaţi. Elă nu ară fi rëdicatü cu dinţii, 
precum Paul Chinesu, pe adversarulă seă, dérü ară fi fu
gită cu duo! inşi în braţe. Ce să ţlicemă, de! timpii eraă 
altă-felă ! lumea nu era ca cea de astă-^1 ! mal era de 
trăită p’atuncl!.. esserciţiulă la lucru, traiulă simplu, dérü 
bună, şi mal cu puçine griji; nu se făcea ca astă-ţlî a- 
tâta politică în lucruri ; dările şi impositele nu aşa mari, 
nu atâtă de îngreuetore !.. bucuriile nu lipsiaă în totă lo-. 
culă, şi eftinătatea cea mare făcea ca ómenil să nu se
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matuféscá şi sä $6 gärbovescä aşa de iute. Erü tinerimea-, 
cändil diceaî colea romänü june, era in stare a da probe 
că iinti june e românii verde şi uă-dată românD voinica !

Gătii despre educaţia acestuia, abia trecuse din clasele 
umaniore (gimuasiil inferiorii, după cuiu erail atunci 
orgauisate scólele) pônè când ii old intră la vistierie ca 
copiştii. Şi câtît elil înveţă, mimat iul impregiurare îlfi 
făcuse să ínérgit póntí aci; altö-felil fiindű uua copila să
raca din popula, fant midióce şi fără protectori, arii ii 
remasü intr’uă stare cu totulil joşii.

Elil rămăsese orfanii dimpreună cu uă soră ce era mă
ritată cu uml albanesil. Acesta fusese in casa uuul con
silia, şi uă-dată a foştii prenumeratil intre bandele ete- 
rieî. Acestil onul era seriosü, activii şi regulata cu casa 
şi soeotelele séle. Femeia î'i era cu totulil devotată; şi 
unica ei fericire, de care se ocupa mai multa in vieţă, 
era prosperitatea familiei: soçulil ei şi acestil frate.

Mal aleşii pentru fratele el Ioni ţii căuta tóté midlócele 
şi chipurile de a face din elil omü cum. se cade.

Ei şedeail cam iu dosulil casei cel mari: Filip-Leuşi, 
în suburbia alăturată cu strada principale : Podul-Mogoşooî.

Ca să descrimii aceste aménunte, nu vomü trece peste 
impregiurările ce făcură causa principale, sä ^icemii aşa, 
stimulentulil ce desvoltä totiilü in copilulti care era subt 
tutela unei surori bune, aceea-ce avea de bărbaţii pe omulü 
colii mat seriosü. Junele nostru, adevëratü, în anii copi
lăriei pene la etate de patru-spre-Şece ani, fusese precum 
simţii toţi aceia cărora educaţie reniâne ne’ng'rijită : cam 
nesubordinatü şi da pré puçine semne de înaintare. In
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primii set aut umbla mai multü lipsindü ele la scoli, 
câiidü sora sea ingrijia de ’lfl trimitea la Sântulil-Sava, 
undo eraţi atunci concentrate clasele primare şi cele uma- 
uióre, cum tjiserămil.

Soculil astei femei observă că fratele ei nu învăţa 
niraicü.

Femeia soră mamă, găsindil în bărbatulfl ei acea fi- 
sionomie de ferii, precum a arnăutulul care a sfâşiaţii 
mîţa dinaintea fidanţateî sale, ca să ’Iii scie de frică, 
nici nu sufla de câte ori citi <Jicea ce-va; dâră arii fi 
voiţii ca fratele ei să ajungă; vre unii omii mare, ca 
într’uă qli să pdtă elQ fi rézoniulü ci în vieţă, şi d’aceea 
arü fi fäcutü totulti ca să’lii corigo de ştrongăriile lui 
copilăresc!.

Albancsulti <Jise într’uă (Ji soçieï sole:.
Nu trebuo lăsaţii , aşa acestü copilti ! să’lil dämü la uă 

abagerie, şelărie, sail cojocărie, să înveţe unii meşteşugii, 
să aibă uă meserie cu care să potă trăi.

Femeia, în aparinţă, aproba totil co plicea soçulü ei, 
déni in cugetu-I se gôndia cum îl plăcea mal bine.

Cine arii fi eugetatű că acestü copilit, aşa do leneşii, 
cu perulü maro şi câdôndu-ï sub căciulită descusută, trasă 
pêne peste ochi, investiţii cu uă bundă şi încinsă cu bete 
de postavti cenuşia pe d’asupra, cu pantalonii liărtăniţl, 
cu cişmele în piciére mal do multe ori scâlciete, alergând ii 
cu codrulü do pâine în mână dupe joculii minge!, şeii cu 
bâta după joculü purcéoa, simplu şi inocentü ca unü mielű, 
ease avendű ochii ageri, deştepta şi bunii de. gură cândil 
da cuivaşt respunsurl, - că ya fi .- dominaţii, asta • copila,
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mat târÿil do atâta pasiune, căndil se des voltă întrensnlü 
siinţimcntulit şi ambiţiunea naturale uuuî bărbatu juno? 
Se scie déni că cu câtil desvoltarea încopo mat târÿü, 
cu atâta este mat repede, şi pasiunile violente. Părinţi, 
îngrijiţi şi luaţi bine sémádé fiit voştri, că étâ ce seîn- 
tirnplă! Déni acestil june era să ajungă acolo într’uă <Ji, 
să ascultaţii

Sora sea temônduse ca elő să nu se facă vre unii ne
trebnicii, căuta tote miţllocele a înlesni spre mat bine 
desvoltarea sa.

Tóté aceste simţii să arătămii că crescerea sca, educaţia 
ce elil priiini, nu fură legănate cu légânü de mătase, nici 
purtaţii în trăsură pe arcuri, nici deprinşii prin saléne, 
încongiuratil de guvernante şi de profesori, spre a maturi 
cimoscinţcle séle, ş’a-I insufla cu măreţie aceea ce trobue 
să aibă unii copilei caro este meniţii ca mal târziii să fie 
bărbaţii de statii care să servdscă patria sea ; şi citi, pe lengă 
aceea ce cliseräinü, că era unii fűti din populti, fără tit
luri părintesc!, fără privilegii, ca să se ilustreze, precum 
le avură unil-alţil, cari cu tóté aceste în loctt d’a se ri
dica prin niscari-va fapte’ marl do patriotism^ el căclură 
şi se ticăloşiră peni ajunseră săraci şi la nivela cu do- 

. mesticil lorii; lui déni, junelui nostru, îl lipsi tóté aces
tea şi peni şi midiile d’a putea urma colegiultt întregit.

Cam în primăvâra anului 1838: cine a apucaţii p’a- 
tuncî, póte mărturisi acel timpi pe cari îl seinul, siib 
domnia lui Alessandru Gliica, timpi de viaţă plăcută, li
nişte, abondanţă şi bucurii pretutindeni, în tóté oraşele şi 
în totă ţâra. într’uă primăY0ră ca aceea, primăveră dulce,
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plăcută şi senină, Înainte cu vre uâ trei dile de sărbă
torea St. George, cândü, pentru a împlini datinile găsite 
de la părinţi la fiii, mai aleşii pe la sărbători mari, fe
meile diu poporit curăţă şi văruescu casele lorö, déca 
Pascile cadü pré în iarnă şi nu lo potil face mai ‘nainte 
acestea tóté ; ele mătură bătătura, curtea şi grădina;'se aduce 
ramure de salcie verde cu care se decorézâ porţile, casele şi 
magasiuele, se asedă de dina acesta brasde de ér bă iu pragulit 
uşilor şi pe stâlpii cei groşi de stejarii aï porţiloni, pe carii 
sûutü sculptate tigurî precum: şerpi saii pescî, cari le aveaii şi 
Dacii iu drapelele lorii, cândü lîiergeaü in resbele; déni îd acea 
primăveră, cu trei dile iuaintea rJileï St. George, femeia 
arnăutului, sprintenă şi bărbată, cum era învestită numai 
cu uă fustă şi cu unii tulpanü albii aruncaţii pe capii, 
văruise cu a 6a mână pereţii casei, spălase, scuturase, 
ştersese cărămizile cele aşternute pe joşii şi scândurile 
din camera iu caro se priimesett ospii. Ea toto le făcuse 
şi aştepta numai să vie soçii-ï, ca să pue masa deprâusit, 
şi a'i surîde de hărnicie şi îndemânarea cu care ea se 
purtase îu acea di, de dimineţă pêue la amiaZL şi gătise 
îu acolit timpü şi prânsulil. Déni la orele unu ficsü al- 
banesulft sosi, care, de la portă, întrebă déca este masa gata.

Pe câudfî aceşti familie şedea, la umbra unui acacia, 
impregiurnhi mescioreicelei rotunde, aşezată pe uă rogojină 
nouă şi so ospetau : soçiulü, femeia şi copiluhi, câinii 
casei deteră de scire că ciue-va intrase pe porta din faça 
stradeï la elti in curte.

— YeZi nevastă cine este ? La care d’acolea latră 
câinii?
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Femeia se sculă de la masă, şi cändil s’ajungä Iu col
ţul it ' casei, de unde să védd spre pdrtă, duóé femei in
traseră in curte, cari înaintară pêne la uşa din façfi de 
la săi iţa casei.

Una din aceste femei era uă ţigancă cu portultl el 
cunoscuţii: avênda lapeptíí multe cochilageşi mărgele de 
sticlă albastre şi verdi; cu păruiţi cam ne’ngrijita, peste 
careJ atêrna uă petică galbenă cu flori roşii, şi in brénlfl 
er de lênft, ce ’I încingea midloculü, se vedea ghiocnlű 
înfipţii y cu care ea sciea să ghicăscă multe la ómen!. 
Àçésta era năgră ca tăciunele, cu peptulil desfăcuta, ma
cră la chipa şi cu piciórele desculţe. Cea-laltă se părea 
a; li d’uă óre-care condiţiune: învestită cu uă rochie pă- 
tlăgenie de lênft, pe capa cu boneta aşedăta, cu. florile 
şi pandlicele închise, binş închiăiată la guta, vădenduse 
una simizeta mititeluţtt alba ; avênda statura de midloca, 
cu ochii negri espresivl, cu obrasil plini rotundl şi c’iift 
albâţă pe obrasa care arare ori se ’ntemplă să fie natu
rale. Ea era consórtea unul árendása de moşii, precum 
se vedea după portu-I.

Cine ş’artt închipui că una din aceste femei venia să 
preursiască destinele copilului care se făcu mal tărdiîl 
uiuT june marcabiltt la serviciula unul ministera?

• — Ce caută, Zinco, ţiganca asta în curte la mine Ş 
întrebă bărbatula pe femeia sea. Albanesul dădese cu ochii 
mal »ănteia de acăstă gbicitóre, ce înaintase cu óro care în- 
drăsnălă penă unde eraü el aşedaţî la masă. Femeia a- 
rendaşuluî reinăsese în uşa cea de la săliţă, unde ea 
aştepta.



- 10 -

— Asta e bobërésa care s’a legâttt sít. facil. Iauculul 
imit baerit ca sit ’lit pórte la gtitit, care o' să’l prindă 
multit bine şi o să înveţe carte după asta, <Jise femeia 
albanesului apropiinduse de soculit el ; e pré meşteră ţi
ganca caro o ve<Ji.

— Oe creclî tu în d’alit de astea, Zinco? observă al- 
banesulit cam cu tonii. Mal-bine nisce ciomege pe spinarea 
Iul, că o să ’Iii folosiască. Spune ţiganceî să se ducă 
d’aicl ! Ce mal baerii o să’l dait eit ! Audi, mişelulit ! să 
nu ia elit de cuvîutit să înveţe carte cătit este de măgă- 
dăfi ! Aprópe este ca tine de ’nalţii ; să se pue uite ală
turi, să te uiţi numai la elit!..

Femeia temônduse să nu sc pré turbure bărbatulit el, 
nu cutoză a cjice nimicit mal departe, şi se mărgini fă- 
cendti seninii boberesel să plece.—Minte să ’1 dea Dum
nezeii, că este destultt de mare, adăogă ea.

— Ciomege, ciomege! repetă bărbatulit.
Ţiganca luă vorba adresânduse către cehi ce şedea 

la masă:
— Eti amil adusit pe cocóna care e aci, că vrea să ia uă 

casă cu chirie. Caută casă dumneaei. Aveţi casă de daţii 
cu chirie?

- - Cine e ? cine e ? întrebară de uă-dată bărbatulit şi 
femeia cari nu véd user ă că cine-va aşteptă la uşa din 
faça caselorii. Pôné ce albanesulit luă în piciére imineil 
sel cel roşii, sciilftnduse iute de la masă, Zinca, soçia sea, 
se şi dusese înaintea eocénéi Teodoriţi, pe care o priimi 
c.iv bunătatea obicinuită la femei căndil ele simţii atrase 
de unit chipit plăcuţii, precum găsise ea în acela alü so-
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çieï arendaşului ce căuta uă casă de închiriata. Albane- 
suitt le găsi p’amênduoé vorhindü şi întêmpinftnduse una 
pre alta cu tinereţe prin acea manieră frumdsă, c’unü 
óre care surîsîl pe husele lord ce se amesteca cu vorbele 
ce-’şî ţliceaii. Eltt salută pe numita dómmi care- vorbia cu 
soçia sea, şi dregendu-şî fesulît pe creştetultt capului a- 
retă că înţelege ce trebuinţă o aduce la dênsultt şi este 
gata a’I oferi uă (Jiumătate diii casa seacare în adeverii 
o avusese de închiriaţii. Teodoriţa mulţămi pré mulţii, şi 
Zinca îl desvéli uă mare bucurie că va veni în casa eî 
uă bună familie, ca să nu’I fie urîttt de câte ori soçiu-.’ 
lipsesce d-acasă.

Tîrgulil aci fu îndată terminata între aceste persóne : 
albanesulű spuse preţiulil chiriei pentru casă, adică duóé 
camere, unii celarîî şi uă bucătărie. Chiriaşa priimi res- 
punqlêndü albanesulul că se învoesce; şi ţiindil pe femeia 
acestuia de mănă, în semmi de mulţămire, că vonl trăi 
în bună înţelegere amênduoué, ca duóé bune surori, adăogă 
că ea este mal multtt singură în casă, cu uă fiică a sea, 
abia unii copilă numai de treî-spre-ţlece ani. Aşa şi fe
meia albanesulul respundea cu mulţiămire la delicateţea şi 
complimentele óspel séle. Albanesulű spuse între altele 
că cunósce pe soçulü acestei dómne ; că în casa lui o să 
fie linişte, precum eltt nu se turbură de nimicii pe lu
mea albă, că este în casa lui tare şi mare precum e sul
tanul tt la dênsultt.

— Al uă fiică frumösä ? întrebă femeia albanesulul pe 
cocóna Teodoriţa, să-ţ.I trăiască cu norocire să dea Dum
nezeii !
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— Sărută mânuşiţele! răspunde noua chiriaşă către 
stăpâna de casă, este abia. unii copilü, merge pe alti 
patru-spre-rjoceloa auü; iu luna trecută a împliniţii trei
sprezece.

— Cel mulţi înainte! repetă Zinca cu aenl de bună
tate. îmi pare bine, inii pare bine, aşi dori să o vedil, 
doresett cătil mal curôndtt să finul aicea cu toţii.

— Să dea Maica Domnului cu bine şi cu cănState !
Adevőrtt Ziuca era din acele femei cari ce dice din 

gură are şi în inimă.
Iouiţă in acestea remăsosc cu gură căscată privindii la

grupa de lângă uşa casclorü şi uitânduse cu mirare cum
sora lui se îmbrăţişa cu acesta domnă plină de bucurie
din prima cunoştinţă ce făcuseră ; érti elit lăsândil masa
şi bucatele sub stufosul tt salcâmii numai in paza câini-
loríí, aprópe era albauesulil să uumal găsiască nimicii dupo
ce plecă dómiia süsü disă. Veniră în cele din urmă din
nod de sedură la masă.^ *

Nu vomtt perde din vedere că a duoa di, pe timpulü 
câudtt albauesulil nu era acasă, ţiganca boberesa intră 
pe porta acestuia, şi Zinca, cu acea curiositate dată sec- 
sului, o chiamă iu magasia din dosulil căsoi, ca să-i spuo 
din ghiocii ceea ce ’i dicta măestria şi să ’I dea cu 

- bobii. Dup# ce acesta corn urni semmi şi argintii, căscă 
mal de mulţe ori diu gură, câudit cu mâna tăiă şi încru- 
cişă pe d'asupra ghiocului, şi ar ii voiţii ca în acea sérá 
să adreseze uă invocaţio la stele, cu mâinile legato la 
spato, ca să afle acea inspiraţie turbată în măestria ghi- 
citoriel, să întrebe spiritele de sorta şi viitorulii unul cê-
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pilii. Prin colc co ea .spunea, făcu si se înfricoşeze biata 
femeie interesaţi aci.

Desastrulii ce aceea proviso ci se va intômpla în fa
milia acesteia, inspiimânti cu totulfi pe biata femeii, în 
citit, deçà ar fi sei util, nici ci o mal cliiima la densa. 
Şi ceea ce era înfloritorii pentru asti femeii, a foştii cele 
co precise pontru fratele eî.

Nu se póte ! nu .se pótc! îşi elicea Zinca în sine, cio- 
róica do undo scie viitorulü, séd co felii va fi sfôrçitulô 
nostru aid fie-ciruia? Ea spune minciuni! Si scducid’aicî 
si nu o mai vődil cu ochii.

După ce pleci glűcitórea, Hindii că fusese pré tare îu 
tipărirea asupra acestei femel sori mami, nu’î trecea uicî 
docum din minte vorbelo acoloia: unii fapta îngrozitorii, 
pentru fratele eî pe care ea îlil vedea ca sórele diuaiu- 
tea ochiloril, era totii ce o preocupa şi o chinuia mai 
mulţii. De câte ori ênsé se gôiidia la acésta, simţia ci 
iu totii corpulü el se petrecea ui turburare şi ui sildére 
rece îl inuuda fruutoa-î. Biata femeie se părea ci triesce 
pentru acosta frate pe caro îlü iubea ca po côpilulü eî, 
şi ş’arii fi daţii filele pentru dônsulii ca si 'lil verjă fe
riciţii.

Co durere câudii ne gôudimü numai ci ui nefericire 
no ameninţă, unii finiţii spăimântitorît ne aşteptă ônca 
iu uilelo cele maî fruinöse a le vioţcî : unii mormontil de 
care ne impodicämü, în care vorii fi îngropato speranţele, 
bucuria şi fericirea care. o vişinul vre ui-dată.

A duoa di familia arendaşului veni do plăti chiria 
pentru ui diumétate anű. Aduse bagagolo in vre ui câte-va
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căruţe şi se instala în casele albanesulul. Şi viindü cocóna 
Teodoriţa cu fiica sea, ensăşl Zinca remase uimită vë- 
<Jend-o. Ea cre<Ju că vede în tînera fiică chipulü unul 
angeld. Copila avea ochii negri, graţii şi farmecü cu uă deose
bită dulcâţă în căutătura lord.

Ea o luă în braţe şi o sărută plină de bucurie.
Ele se asemenaît ca duoe turturele cari ş’amestecau 

viersultt lord.
— Cum te chiamă, ăngeruld med ? întrebă femeia al- 

banesuiul pe fiica Teodoriţi.
— Cleopatriţa, respunse mama sea, acestei femei ce 

prinsese atâtd de mare interest! pentru totă familia a- 
césta.

i

— Să trăescl draga mea! Să nu fie de deochid, este 
frumosă do totd copila dumitale, o să se înebuniască lu
mea de dânsa. Să trăescl fetiţa maichil! repeta într*una 
Zinca admirândd frumuseţea Cleopatriţel. Notele acestei 
musicl, repetate desd de viersnld sonora aid femeii, fuseră 
aurite şi chiard simţite în inima acelui caro le asculta, 
de la prima vedere a fiicei arendaşului.

Cleopatra promitea într’uă <Ji una din acele frumuseţi 
demne de numele el. Talia el nu era formată encă, dérd 
se asemena cu lugeruld castanului care, cu câtd cresce, se 
fortifică, pentru ca să dea flórea şi profumuld cu dulcile 
el colori.

Ochii el negri erad plini do focd, umbriţi de nisce 
gene stufóse caro şe plecad şi se redicad ca ramura sim- 
ţitivel căndd e atinsă de degituld unul copild. Astd-feld 
copila cerca acostd efectd de câte ori uă căutătură străină
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se ardică spre dênsa. Faça îl ora albă şi dinţii ca mär-' 
gär it ar ulti, obrasil ei erail asemeni ca uă rodie; Perii 
sei, despărţiţi printr’uă cărare la miçlloculil capului, 
formai! duóé cosiţe, negre ca ebenulil şi íntórse spre 
spate în forma unui colacii, terminate şi prinse cu cordele 
albastre. Ea era numai unit copilit cu îmbrăcămintea şi 
statura. Călcătura ’i era uşWră ca a unei pasere, şi cău
tătura, acestă espresiuue a sufletului, tot-dé-una rîçlêndâ 
şi fără nici unit felii de cochetărie, era cea d’âutôiil care 
atrăgea luarea aminte. Natura o dotase cu unii • aerit-voioşii; 
răspândea profimul de flori ; accentele ei eraţi uă musică, 
totulit inocinţă, alergând rt, jucândil, săriridit precum facil 
copii de ai sei ani.

Iancu se deprinsese a o vedea ş’a o privi mai ântêiit 
ca pe uă soră şi cu acé pornire că, în jocurile lorii, avea 
uă deosebită îngrijire pentru a se arăta tot-dé-una înda
toritorii. De aceeşi etate cu dênsa, părea a nu o perde 
din ochi în tóté filele, Hindi! intr’uă aceeşi casă, într’uă 
singură curte, sub unii acelaşi acoperemêntil.

Sora lui a pututit observa multă schimbare de cândil 
fiica arendaşului fura câte uă-dată, prin căutăturile ochi
torii, uă privire, de şi inocinţă, plină ensă de interest! 
a junelui soit frate, şi ’ntr’acestea ease bucura căcopilulii 
se arătă aplecaţi! la nisce apucături niai poleite, adică: 
iubia curăţenia, se arăta ascultătorii, învăţa bine, şi nu 
so ţinea de ştrengării ca penă aci. Eli! eşisc premianţi! 
la essamenultt scolasticii. în anulil celil d’àntêiü a foştii numai 
recomandaţi! între şcolarii cei buni. Profesorii I. Poenarulil 
a admirata schimbarea ăstui copila. în alti duoilea anil
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fácu progresii mare sub profesorele Sinai. Elil veni acasă 
áducándil, de essamenil, unii braţil de cărţi şi cu duom? 
cunune, pe care le aretă mal antei ii Cleopatriţi. Se Înţelege-, 
acésta era triumfalii silinţelonl séle. bravura noue! séle 
aplicărî. Copila se uită la dênsulil ca tot-dé-una şi’I surise. 
Déril elit pentru prima 0ră simţi a i se roşi obrasil şi’I 
bătu sîntilil ca copilit. Aceştia sfinţii anii căndil ilusiunlle. 
acestil sérpe cu solzii d’auriţl, se deştâptă In junele inimi, 
despre care elé nu’şl polii- da uă socotélá, pe care nu le 
înţelege îndestulii de bine.

Destuii! că junele nostru trecuse prin metamorfosâ, în 
tocmai ca fluturii cel cu aripile de culórea ceriului. Mal 
’nainte fusese unii ştrengarii lenevosil căndil lua înmăinî car
tea, séil la ori ce altă ocupaţiune Tarii fi pusa cine-va, şi în 
urmă se făcu ascultătorii. Acésta si umplu de fericire pe 
sora lui, care comptase mulţii pe fratele el ca 9ă’lil 
vâdă omil, se ajungă aceea ce ’şl propusese dônsa, să a- 
jungă cevaşl mare, de a face fudulia şi mândria snrorel 
sóle pentru nisce dile înaintate. Cela puçinil acesta spe
rase ea tot-dé-una.

Ioniţă înv0ţa, pentru ca să audă Cleopatra că elil 
înaintâdă, se purta frumoşii şi iubia curăţenia, pentru ca 
să lie védutil de dônsa; asculta, era înţelegătorii, ca 
să nu’lil certe nimeni să afle ea; mergea tot-dé-una 
duminicile la biserică, pentru că acolo era ea ca să se 
rége; citia serile pênô tfirdiil, pentru ca să scie dônsa; 
căndil sora sea îl vorbia séil îl recomanda vre unii lucru, 
ela era gata s’o asculte, .şi respundôndil cu aceste vorbe: 
da sora, da sorela mea ! Cu uml cuvîntfl începuse a trăi,

)
î

!



— 17 —

a îuţelege, a se desvolta prin’trênsa şi peutru déusa, pe 
care o uuinia cu acestü uume: sora sea. Déni acestííuume, 
acesta- fiinál era mobilele prin care se mişca uă inimă 
juuă ca a copilului. Astü-felü se petrecuse acéstâ schimbare 
in timpii de duo! ani, fără a 'şl esprima alte simţimeutc 
decâtîl acelea ce lo dicta moralitatea la anii lorii. Şi 
pentru a înţelege mal bine cam de ce putere ora iuţeli- 
giuţa-lo, do câte ori jelii citia vro uă carte, in auçlulil 
astei copile şi n presiuţa păriuţilonl, era cartea ce o 
câştigase de premid, intitulată: Eugolpion de aurii. Eli! 
citia tot-de-uua. pe acestă carto, do a distrage pe noua 
sea sorelă Cleopatra.

Grădina lui Procopiu e situată la uă estremitate a ca- 
pitalel, pe cursulü Dîmboviţei. Bucurescenil cunoscil în 

•destulil locuiţi acesta. Ea e ocolită cu uisco dumbrăvi de 
auiul şi cu sălcii. Se găsesce acolo uă amestecătură de arbori 
fructiferi şi curpeue. Acolo e uă ore care solbâtécie unde 
vegetaţia cresc© dupe voe. în timpultt vere! toţi mérgén 
acolo, pontra ca să găsiască recórea iu apele miuunatuluî 
riil. Acolo repaosulil era deştoptatd mal multtt prin 
cântarea paserilonl, seil de urletulfl morilorii do ia Pălicl. 
şi liniştea întreruptă de murmura valuriloril. Astă-^I, cu 
cauâlisarea Dîmboviţei, tête sùntti preschimbate, de şi 
găscsce ciue-va Cucă acea verdoţă rCcoritóre, uuü aertt 
curaţii şi urmele unei frumuseţi ce represintă cursnlfl de 
mal ’uainte ahl apeloril. Acolo venia junele nostru 
apropo in tote çlilole, însoçitü do camaradií din vecinătate, 
ca să despiutece Undele rîuluî cu unii braţil riguroşii 
inotâudil, şi. d-a putea aduce sőréiéi séle, la ijiţurnare-l,'
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uă ramurii încărcată de vişine de culórea rubinului, şi 
în luna lat Augustîl imînuchiurl de mure, cu care elu îl 
producea tot-dó-uua uit mare bucurie ş’uă deosebiţii 
plăcere.

Derű viaţa lui începuse a fi cu totulil închinată la o- 
biceiurile, bucuriile, plăcerea şi simţimentele acestei fociórc.

All)anesultt eşia mal de multe ori cu femeia sea, ’ntr’uă 
căruţă, de a o preumbla pe la ocolurile mărginaşe ale Bu- 
curescilorü. Soţia sea nu mergea fără a fi însoţită de fe
meia arendaşului şi de fiica acestuia. Iancu era tottt-de- 
uua căţeluşulii care mergea dupe dênsiïprin totü loculü. 
De essemplu, la cjiua de 9 Marte venia în pădurea Bă- 
nesel, acolo el puneaţi masa unde şi urma să se închine 
cele 40 de pachare, după datină ; la cjiua Moşilonl, în 
vre-uă grădină lăngă Tîrgulil-d’afară ; la înălţare, în pă
durea Mărcuţel ; Sânzienole, st. loan (Drăgaica) în aleiulu 
cu teii Dómnel la Colintina; la st. Maria la Cismooa 
Brâncoveanulul sub Cotroccnl ; de culesulii viiloni la Văcă- 
rescl, şi mal totü-dé-una la Filarettt, sub Metropolio, pentru 
că acolo obicinuesce a se aduna ş’a se preumbla popu- 
lulíí Bucuroscianit, în timpultt de opt.rt luni a le anului.

Dérit să veninul la şirultt istoriei ce ne anul propuşii 
a descrie, să vorbimil de progresele băiatului. îltt v&Ju- 
rămil trecăndil în prima clasă umaniörä, unde profesorii, 
cărora junimea' română détorosco respcctil şi veneraţie : 
Ioniţă, Alecu şi Iordache Popii, Genilio, Bivelo etc, că- 
tară să fie mulţămiţî de conduita şi învăţătura sea, 
precum fuseseră şi cel de la clasele primare.

Ensă la începutulil acestei période, familia arendaşu-

i
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lut, după uă: .şedere do duot ani în casă albanesulul 
a cumpöratü uă casă, a sea proprie: se făcea proprie
tară în acostă suburbie, pucin mal Ia doalît de acea cu 
chirie; ş’acoste familii se despărţiră simţindii uă mare pă
rere de răii. Căndtt s’a mutatil şi s’a aşezaţii de cjiua st. 
Dumitru în casa cea nouă, arendaşulîi priimi, de acostă 
ocasiune, felicitări ca noii proprietarii în vecinătate acolo. 
Iancu nu mal putea să veţlă pe sorola sea în ori ce mi- 
nutil ca mal ’nainte. Arii cjice cine-va că elit perdu dir 
energia sea şi voinţa de studitt. Din contra, elü se pus< 
din tóto puterile d’a învăţa; d’atuneï chipulii Cleo 
patrel, dorinţa şi cugetarea pentru densa se făcuse uă pa
siune a inimel, uă pasiune dominantă fără care mima! 
putea elit trăi, déca n’ară li vecjut’o cehi mulţii la duoi 
<Jile.

Femeia albanezului înţelegea acostă pasiune a fratelui 
şi ea voi ca să se servescă de acestit mobile pentru des- 
voltarea fratelui el. Acesta era uniculil visil alii ferici- 
rel séle.

Ea ’I vorbi, ntr’uă rji, hindii numai singuri : „Déca tu 
vel urma bine, cjise ea, şi vel trece şi’n amilii acesta şi’n 
celii-Falttí, precumü al trecuţii din clasele primare, Cleo
patra va fi într’uă cji fidanţata ta. Eii voiii mijloci şi 
voiit priimi acestă făgăduinţă chiarti de la mama el, care 
este unit sufletil aşa do bunii şi mă iubesce ca pe uă soră. 
Déni, Iancule, vecjî de te silosce, că eîi amil cunoscuţii 
precum că te-a lănţiiitil puterea el. Dérit pronunţăndit a- 
cestea sora junelui nostru TnvSţăţelit, îlii privi cu unii 
ochiri observăndil agerit, despre care fratele el, care reraă-

' !

!
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capulii in josü, mi prinse de • seama. Lui 'I venisoso cu
Síi so arunce de gûtulü eï înuiţămindu-î cil ea il promi
tea acesta şi. că ea este martura durere! şi pasiuuoî care 
Începuse a o simţi profuudű iu inima sea.

Pre-càtü timpii obiectulit iubiret uóstre oste apropo de 
noi, ştmtemtt liniştiţi şi comod! iubindu-hl ; cândil cnsă 
se depărteză, simţimtt durerosîi pordercâ lui şi tóté lu
crurile ce uc iufâşişază suvenirea sea ue síinttt protióse; 
şi p’acela care ue promite ml speranţa consolátóre, pentru 
viitorű, care ue apropie de élű, 'hl ascultämil cu totií su- 
fletulü. Derű jiiuele Ibiiiţă la acéstö speranţă câştigată 
priu uă vorbă, la astă promisiune dată do soră-sa, 
?ă Cleopatra 'hl va iubi, surise suroreï séle şi ii veui
i striga şi a’I sări iu braţe de bucurie promitâudil că va
ii aşa precum rjicea dônsa.

Zinca ramase mulţămită şi cugetă in iuima eï de a 
pregăti téráuiulú acesfcoî afaceri vorbiudű iutr’uă-^i cu 
mama Cleopatrel, mimat ca fratele ei să uu se descura- 
gezo şi să uu înceteze d’a ti iuteligiute ş’a uu perde gus- 
lulü mvăţăturel. Afară d’acestă ea găsia cu cale că 
este răii ca fratolo el sä üá iusuratü ma! de tiu őrit, după 
ce ş’a fácutü uă óre-care carieră priu siue însuşi.

Juuele, căudrt rămase singurii, dauţă, cântă şi era cu 
totulil datíl la véé buuă poutru acestă plăcută nuvelă.

Déca Cleopatra vre-uă dată, îşi <Jicea lul-şl, uu se va 
mal gôudi la élű, ci la urni altuíű; déca stéoa atátü do 
frumosă, pentru ochii lui va înceta da luci, prin vre-uă 
iutOmlare saű iucetarea ol din viaţă, o ! .ce va fi atunci lumea 
pentru dôusulft ? asta va fi îngrozitorii; ar fi fi uă lovire

uu

i-
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dupé care elü n ar mat roi să trăiască. Şi după aceste cu
getări plécâ numai-de-că tit ca s’o întêlniaseâ. Casa unde 
ea locuia era Îndestula de aprdpe, şi elül n’ar fi ţinuţii 
seamă de câte ori s’ani fi Întorşii p’acéstâ strada, ca să 
trécâ de mal multe-orl p’în faça caseloril, sfi póta mil- 
can! uă-dată a o vedea. Pe drumil aude uă femeie mun- 
teancă care cânta'cu unţl viersû jelitora, precum e nsulţl 
Romfiniloril de la acele părţi; ea ’lil opresce. Etă vorbele 
ce ehl le ascultă : -

„Eil më ducii, puica rëmâne, 
„Bărculil plânge după mine. 
„Cucuie—péua galbenă,
„Eil më culca, tu më leagănă, 
-Ca eil n’amil fostü ïnvëtatà 
„Să më culcil nelegănată;
„Şi më legănă frumoşii.
„Să nu cada din légânil jósa.

„De s’ani vinde dorii cu dorii,
„Eil ni’aşl face-unil negustorit.
-Ce n’asî face si asl vinde" a * *

„Dorulil inimel ferbinte?
„De s’ani vinde dorii cu dragii, 
„Eil mi a-şî pune şeatra ’n pragil, 
„Ca să’lit vindtt la ori şi cine,
„Ca să’lil simte ca şi mine;
„Şi mi-aşî pune şeatra ’n pdrtă 
„Ca să’lil ttndil la lumea tótü ;
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„Şi mi-aşî pune şeatra ’n podii, 
Ca sil ’ml vîndtl dorulil de totil.

„Dorule! câine ce eşti,
„Unde me ducii, me gâsescî !..

Şi Iancu, au^indil p’acéstâ femeia, creţii ântôiil ca ea 
plânge, cu acelil aertt jelitonl cum (Jiserâmil, déni ascul
tând u-I vorbele înţelese câ cântâ, şi simţi profundil câtii 
este do tare puterea dorului care predomina lumea şi a- 
cum nu mal puçin şi pre dêiisuhl.

Elit se inverti puçin prin pregiurulü porţilonl unde 
îra Cleopatra. Nimeni nu se arâta. Mal aştepta. Elfi îşi 
închipuia, în imaginaţiunea sea, tote manierele plâcute, 
vorbele şi espresiunile cele mal alese, pentru a i le a- 
dresa cândil va fi fiiça cu densa; tóté ênsa le perdu când il 
aiuji porta deschidéndu-se. Elfi creqlu ca este Cleopatra; 
déni nu, mama el eşise.

— Iancule, tu eşti? întreba cocóna Teodoriţa pe ba- 
iatu, ce face ţâţaca-ta ? Te*a trimişii pentru ce-va?
• Iancu remasese înmarmuritft nesciindil ce sa respundê 
fiindii cu totultt surprinşii de cele întâmplate şi vorbele 
ce i le adresa mama Cleopatrel. Elfi a foştii ca şi umiliţii 
fiindii tractatil, precum arii fi unii copiltl, de către mama 
el. Elii mergea pe alii şdpte-spre-cjecelea anii; voia nu- 
maî-de-câtil sa fie unii bărbaţii. Spuse ce spuse şi pleca.

A duoa <Ji a gasitii pe Cleopatra care póte ca ’Iii aş
tepta în porta. Candil era dinaintea el, ua sudóre rece i 
acoperise fruntea, capulii i se confuşie şi nu mal scia ni-
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micii din acele vorbe" frumóse cu care elit s’a foştii pre
gătita. Se apropie tremurândil, lî prinse uă mână intr’a 
le séle, şi cela puçin trebuia, pentru prima ónt, a’î dec
lara ce simte. Era ênsé tare emoţionata ; aprópe nu scia 
vorbi.

Cleopatra îşi lasă ochit înjosit, tota asemenea de timidă 
precăttt era de frumosă, şi care puçin îltt încurage 
vorbindu-I. Ela luă sufletil d’a întrerupe tăcerea; era 
transportata în ceria.

Conversaţia lorii merse peste lucruri de nici uă însem
nătate, déni inimile Ioni vorbiră do ajunsa pentru ca el 
să înţelegă căttt do puternică e influenţa cjeuliit care’t domnia 
prin înrîurirea sea. Afecţiunea 1er era vădită îndestula ; déni 
credeafl că numai el sciil despre asta, că va ii necunoscută 
celorfl-l-alţl óment relaţiunea dintre denşi, şi ar ii voiţii ca să 
nu fie martiul cândtt se întêlniail. Mat ’nainte et nu cu- 
noscură acestă sfiială, căndil şedoail intr’uă aceeaşi casă 
cu Cleopatra ; acumil, fiindil despărţiţi, et numai craii aşa. 
Elfi îl promise că va trece totu-dé-una, în tóté serile, în 
fie ce (Ji, în tóté dimineţile, de a putea să fie vwjutfl şi 
a o vedoa. Et se asemcnafl ca nisce flori într’uă frumdsă 
dimineţă cari ş’împrumutil profumultt. Plecândil, elit a- 
pucă tremurăndil mâna Cleopatrel şi o apropie de busele 
séle. Ea se roşi şi mal multa, şi ela plecă fără a fi în stare 
de a’I (jico totulil. Nici densa numai era stOpână pe sine.

Ea îltt aşteptă a duoa cji. A treia <Ji elfi o găsi sin
gură acasă, fiindil că mama sea şi părintele el se duse
seră în piaţă, şi după prânsfl erail decişi să mergă la 
biserica St. Elofterie cehi făcătorii de minuni. Cleopatra
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era numai singurít. Co fericire ! Numai ölti şi densa singuri !
Ea ţinea în mftinî unii búchetü do flori. Elfi putea acumii 
să’i vorbéscît câtii de multe.

Mai ílntéiü se uitîl în ochii ci şi apoi la buchetulii 
ce’ltl ţinea in mâini. întinse mâna şi privi cu atenţiune 
florile pe care* le pipăia cu dogitele solo.

— Acestti buclietil, <Jise olii, însemneză lucruri pré 
plăcuto, şi otă ce : trandafiruhi colii abia îmbobociţii este 
tinereţea, asemănaţii cu uă fată do şese-spre-<Jece ani tâ
nără, frumosă şi care ascunde îu siuo simţirea sufletului. 
Verbina cugetările iuimei cari nu se sloiescţl uiciuă-dafcâ 
pentru coi cari iubescii. Crinultl o urni suflotil frumoşii ; 
vesti de fericire eltl aduce colorii cari credii îutr’ôusa. 
Busuioculii este credinţa, gălbeuica jól ea, roseta bucurii, 
şi ’utro tóté aceste uă mică flore: Nu-mă-uita. Pe acesta 
o iubescü pré multű, totil aşa ca pe trandafirii şi rosotâ. 
Buchotulii ce ’lil ţii îu mâini îmi place, şi elü .spune 
alto arii conţine uă carte întregă. Cată să ’lîl iubescü, cöcí ; 
osto aleşii do mâna dumitalo şi te prinde férte múltú 
ţiindu-lfl.

Cleopatra, în locii do a rospunde la aceste tóté, se fâcu 
roşie, şi prin uă căutătură amorosă ea vorbia îulăuutru 
sufletului seü.

Elii prinse cu uă mână braţuhi ce ţinea buchetuhi şi 
o strânse la inima sea care bătea cu violeuţă.

Ea voi a se retrage puçiuü, se păroa că uă mână ne
văzută o depărta, uă voce necunoscută i-ar dice.: fugi! 
te du!..

— Câtii eşti de frumos ă, scumpa mea ! continuă olii,

•j

:
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cji.il esti frumösä! séiiiôuï cu buchetulü acesta! îţî voitt = 
vorbi îu voe, că n’are cine să ne au<Jd, de care să in£ 
sfiesctt. Scit câtil am doriţii acdstă ocasie d’a te găsi 
aşa, să’ţ.I pottt dice totü ce simte inima moa şi cfttfi 
suferii de când it te-am cunoscuţii, diu <Jiiia câudit aţi 
schimbaţii locuinţa că te vădit mal rarii, de cândüsùntit 
nevoitul a me fori să nu fie veijute de alţii întelnirile şi 
iutrevcderile nostro. Seit tu câtil suferii numai gôndindu-mô 
latine? gôndindil la viitorulil nostru, la fericiro şi Jatótft 
fiinţa ta?El bine, Cleopatra mea, voiam să to întêlnescflj 
să ’ţi spűiil tóté acestea, să ’ţi arötil suferinţa mea; ou 
mai cu osebiro mo gôndescil la viitorulil Referiţii. Te v&Jtt 
aşa de bucuroşii, mă gôndescil aşa de multa încâtil îmi 
perdil mintea privindu-te. Voitt ôhsô să seid ce <Jicl tu ?
Tu simţi tottt aşa? oşti ca mine prada frigurilorü nesă- 
ţiosol fericiri de caro îmi place să fitt dominaţii? Şi oltt 
o strâuso mal mulţii la pcptulil săil. Spune ce cugeţl? 
Çi-mï acesta şi voitt fi fericiţii!... Nu voesctt mâl niulttt 
sandii cele fără adeverii, care ne amăgesett; voitt s'audit 
vorbele tóié, să scitt cugetările tólc, atâta vocsctt!

Cleopatra cu faça roşindă. cu căutătura şuriijândă, lăsă 
să cadă uă mână într'ale lui Ioniţă, dérit nu cjisc ni
mica. Enioţiunoa el era unit respuustt.— Ea era acum cs- 
tasiată. Elit apropiindrt mâna junei fecióre de buseleséle 
căută în sustt şi apoi privi la dêusa cu unit aerit aşa 
de căldurostt încâttt ea fu silită a pleca ochii spre pă- 

■ mônttt, şi so făcu palidă.
Eitt ropetă: Spune câte te intrebtt? di acestea Clco- 

patro ?
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Ea îşi Intórse puçinü faça şi respunse aşa de înceţii 
încâtă elă nici nu putu aucli cele ce ea clise.

Spune Cleopatro ce aï pronunţaţii ? spune éned uă-dată.
Cleopatra aci palidă şi aci aprinşii repeta ceea ce <Ji- 

sese maî ’nainte :
— Da!
— Tu me iul)« <Jise junele esclamândă, atâtîtamit 

voită sil schi, ca sil ine liniştescă, ca sil awjă astă-dî 
sunândă fericirea pe care amil dorit-o atâtil de mulţii; 
voiţi ropota-o acesta de uil mie de ori, de uil mie de ori 
numai pentru tine: te iubescü Cleopatra mea!..

Şi elü transportaţii de fericire o strânse la peptil şi 
o sărută.

Priinulil sărutată ! aşa de cutezătorii din partea unul 
june şi care e abia numai unii studentă?

Cleopatra se smulse din braţele lui. Ca cum s’ară 11 
deşteptată dintr’ună visă, începu a i se face frică, se 
părea că fuse nemulţămită de declaraţia ce’I făcuse. Ea 
nu era în stare d’a mal cjice cc-va, pe cândă Ioniţă sta 
lêngâ dônsa, repetându-I aceste vorbe şi privind-o totă cu 
acelă aeră amorosă. De aci se aplecă să ia de josă bu- 
chetulă care căqlu macliinalemente din mâinile el, pe care 
elă luându-lă îlă acoperi cu sărutări şi îlă puse la sî- 
nulă seă.

Acestă buclietă se elice că s’a găsită între obiectele 
séle, uscată şi ticsită, rumenă ensă şi colorată, la <jiua 
nefericii-iloră séle, ca şi atunci cândă l’a redicată de josă. 
Cleopatra remăsese estasiată dinaintea lui cândă elă îl 
vorbia resfoindă frunsuliţele floriloră.
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Mama et, cave atunci sosi, intră, pe uşă şi ’Í găsi p’a- 
mênduoï în acostă stare ostasiatl.

a

Cocóna Teodoriţa repetă lui lauen totă acele vorbe: 
ce face ţăţacă-ta, te-a trimişii la mine pentru ce-va? spune?

Iancu era şi mat confusiatîl ca altă-dată. Iî venia să 
turbeze de necaz fi.

Response, ca şi ’n rôndulü d’ântôï ce ’I venise în 
minte, mamei Cleopatreî, şi plecă.

Cleopatra trecuse într’uă altă cameră, îndată ce intră 
mama sea, care întrebă pe junele cele de mal süsü.

Cândă Ion iţă ajunsese Ia portă de a păşi pragulü, con
fus iatrt, ameţită de atâtea întêmpl&rï, întorcăndu-şl encă 
căutăturile de a vedea pe Cleopatra, măcarît stândă la 
vre uă ferestră, nemişcată şi arcjöndä în spaima et tre
cută, ea cşise în pălimarulrt de dinderetulă casei. D’a- 
colo adresă iubitului el semne amoróse cu mâna, pe care 
Ioniţă le priimi salutând-o cu dogitele pe buse. Elit era 
atunci aşa de fericită ca celă d’ântôï omă pe lume, pen
tru că era iubită de astă fiinţă. Sufletulă seă, transpor
tată de puterea ilusiuniloră şi speranţei, începu a atinge 
culmea de pe caro să potă privi fericirea destinată celoră 
cari se iubescă. Elă ônsü nu crezuse în suferinţe şi du
rerile din vieţă, pentru că öncä nu le-a cunoscută.

Zinca, în totă cursulă acesta, nu perdea din minte-î 
prezicerea ce o ainjise din gura ţigancel, care ’î spusese 
de desastrulă de care într’uă <Ji avea să se temă, şi nu 
scia ce să facă, să declare acesta bărbatului el, séit nu.

:
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Precum unii falnicii cerbii şi ml ciuta tînM, cu ochii 
mari luminoşi, calcă măreţi prin pădurile de la Lotru, 
în susil ,pe munţii de la hotaril, în resărirea söreiül, în 
strălucirea cjileî; el mergîl pe lângă isvórele spumă ude 
cari osii de sub stânci cu sgomotil. ocolite cu poteci, şi 
unde bradulrt tîuêrü şi ienuperulfi lasă uă îmbălsămire 
mirositóre; astü-felíl ca dânşi, tinerii însurăţel, cu pă
rinţii şi cu consăngenil lorii, scobură plaiurile Olteniei, pen
tru a înainta pe récoritórea vale a Qovorel, ca să se ducă. 
îmbătaţi âncă de plăcerea anului ftntâl ahl însoçirel lord, 
la tîrgulţţ Rîureniî de lângă Oltil, cu vitele cele nume- 
róse : ci recii de vaci, ol şi capre, să le schimbe pe aurii, 
ce le va face *uă mare avuţie. Aceşti însurăţel sfmtil voioşi 
catil se póte; busa lorii ride vëdôndü valea asta atfita 
de încftntătbre, unde el scobörä pe nisipurile umbrite de 
anini şi dealuri pitoresc!, în care îşi rechiămil suvenire 
plăcute, săltăudule inima de fericirea bucuriei şi amoru
lui lorii. Popululö d’aci pörtä îmbrăcăminte de totil ro- 
mânăscă ; sâmână ca cum peptuhl la femei ar’ fi muiaţii

I

:. I

'
I
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îd argintii. Ele ornézá capulü cu unü conciö ţuguiaţii de 
forma unul coifíi, peste caro se in fasorit cu uă maramă 
albă, si simţii învestite cu uuti cojoceld încărcaţii cu cusă
turi de flori. Raza soréiul apuindîl, de pe malurile pe- 
troso undo a veţi ut-o uäscöndu-se, se restrânge pe umerii 
fociôroî ce pórt ii uă iie strevăţlătorc de inii numai cusă
turi cu arnicî şi cu fini pe la mâneci pên<3 la altiţe şi 
peste t'ottt sinulfl ol. Érit bărbatul!! cc arc fisionomic de 
căpitanii, ocliiuhl sett caută precum al vulturului de la 
virfurilo lut Parengil, bra tulii seit o aşa do musculoşii îii- 
câtii pare că arii desrădtfcina copacii ; eril mâua lui pórtíí 
cu multă iudeniâjiare frêulü calului coin abia deprinşii sfl 
scie de stöpánü... Astü-fclit déni (ca să veninul la subiec* 
tulii oo trată nul) junele nostru mergea alături cu multfi 
iubita nea, sub ochii unei marne ce o veghia şi uă soră 
mal matură dècâttt dênsiï, prin pădurea de la marginea 
lacului monastirol Ceniichel. cândît uă di senină favorisă 
mergerea acestonl familii să se preumble la astă monastire. 
Acolo ar' fi pututil cine-va să 'I vedă cum el morgóiul 
alături luându-SG amônduoï de mână. busa lórö mişcâiidfl 
incetü vorbo léngá mama lorii ; ochii lorii se priviatt cu 

, atâta dulccţă ca cum nu se săturait privindu-se. precum se 
Întâmplă colorit adevërattt fericiţi. Ei călcaţi astü-felű pe 
potecile cele mărginite cu aluni şi corn! încărcaţi cu 
fructe; numai flori, numai rose erai! împrlgiuru-le; Sora 
acestuia - vorbia marnei Cleopatrel spuiudü diferite istorii 
de maritagiil, si prin acesta voia să aducă lucrurile ca 
femoja arendaşului să cunoscă câtă legătură se formase 
intre aceste duoe inimi june cari nu s’arti fi mal putujttt

I
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desface. Teodori ţa respuudea rarii şi aşezaţii la tote a- 
celo lucruri, fára a amiutf nimicii de viitor ulii fiicei solo. 
Dupe ce el făcură unii încongiurrt destuii! de mare prin 
<Jisa pădure, se întorseră totil pe aceltt drunnl, p’acele 
poteci, ca să morgă la biserica cea nouă din întrulil mo- 
nastirel, şi trecură balta peste puntea care legă aceste 
ţermurî de locaşelc sânţi te, pentru ca să se róge lui 
Dumnezeii acolo. Cântarea pasorilonl,. profumulil fiorilonl 
şi vordeţa pădure! par’că armonisa cu aceste inime. Ore 
aceşti juni se. rugaţi totil aşa do bine prccumti craii do voioşi,' 
totü aşa de apsorbiţî do devoţiune câtil simţiail plăcerea 
d’a contempla natura acesta strălucitore? Ce ccreail el do 
la Dumnezeii rugându-so d’uă-dată amenduoe aceste inimi? 
Dulci şi plăcute visuri a le juneţe!, a le primului amorfi în 
viâţă, ce vő faceţi voi într’uă cji cândfi inima este rece şi 
ochiultt încoteză d’a mal contempla formecătorea frumuseţe?

în viitórca iarnă.unii profesore se însura. Părinţii fidan- 
ţatel pregătiseră festivitatea nun tel cu cea mal mare pompă şi 
ceremonii. Cleopatra şi mama el erafi invitate. Lumea cea 
multă umpluse apartamentolo precum şi curtea. Ro- 
şuna musica ; multă mişcare, mulţii sgomotfi în caso şi afară 
în ,curte. Unii salonaşfi era bine mobilaţi! şi înviuoşatfi do 
orchestra care cânta ; uă bandă do musicanţi nemţi da sborfi 
unorfi nenumerate părechî do juni danţândfi şi la uă mul
ţime de privitori. Femei tinere, bine peptenate, cu piciorulfi 
delicaţii, într’uă botină mititicuţă, învestite după moda 
nouă, cu eventaliurl în mâni, şi uşoro şi profumate ca nisce 
silfide, cu a lorii voce sonoră şi dulce, făcendfi a se respândi 

. unii aerfi mirositorii pretutindeni, ele înfrumuseţiail şi în-

I
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sufleţiatt acestei/ hune de estasö şi de bucurii care se grămă
dise aci precum síintú florile îptr'uă grădină ; şi viersulü 
lorii semenăndtt mal sonorii de câtil alti rôndunelelonl, ele 
erau reginele astei serate, astei serbări, cărora lu’ma a li 
se supune ş’a fi ascultate de mai mulţi cavaleri presinţi, 
totü asemenia învestiţi de moda francesă, cari veniseră să 
danţe cadrilü şi valsulil nemţescii, ce place atătii de mulţii 
sburdălniciei amoróso.

în midloculil sgomotului, în îniçlloculil gmpolorb. respăn- 
dite de dănţuitori, veţlurămil pe Cleopatra, fiica arendaşu
lui, şi pe’ mama el. Ea purta uă ghirlandă pe frunte, în
vestită cu uă rochie de tulpanil aibă ca néoa, şi încinsă 
cu unii cordontt de cordelă havaié. La prima vedere avea 
aer ulii unei <Jîne. Duo! paşi mai în urmă era junele Nico- 
lăescu, cu uă capelă care se închidea, do lână nâgră ; inves
tiţii cu pantaloni albi, cu uă vestă şi legătură la gtitü ase
meni, cu şurtuculil ca foia nucului şi cu bumbi do bronzit 
galbeni bătuţi cu flori, frisatű, peptenatil, gătitil şi înmă- 
nuşatîl cum se cade ca unii gentilomii. Elîl danţase mereil 
şi totil-dé-una chiămândilpe Cleopatra d’a’I face vizavi. Elîi
voia aci să Iu cunoscă lumea că flăcăulil nostru este am-1
plöiatü, adică scriitorii la vistierie !

Coeóna Teodor iţa. se mulţiămia ca să şedă mai . la uă 
parte cu Zincuţa, ce şi ea făcea parte, cu soçulü ei, între 
cei invitaţi, şi cari petreceait privindü la astă lume nouă 
cu tote lucrurile care se dos volta spre plăceri, care se bu
cura aşa de mul-ttt şi sburda în spaţiulîl acestei sale 
nânde de numörulü petrecătorilonl.

Ochii cei curioşi; ai unora nu se rëdicaü de la aceşti juni

resu-
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privindü ori ce mişcare e'í fáceaű; şi vójénclu pe tînerü 
moreit pe löngä fiica arendaşului rentaseră Încredinţaţi des
pre părerea care ş’o formaseră el atunci. Cel mal mulţi re- - 
cunoscură ca ce 1 făcea pe june sä se afle mem! löngä 
porumbiţa cea cu ghirlanda roşă pe frunte.—Aşa os te daţii 
juneţe!: şi ea şi elit sûntit frumoşi! (JiceatS o'! in miraţi.—
Co potriviţi sfinţii! disent cam şoptindfi nisco cocóne bă
trâno co şedeai! pe scaune alătur! cu soţia arendaşului.

Danţiilii şi petrecerile duroză pene dupe mezinii! nopţii.
Cleopatra şi mama c! trobuiră să plece. Ele căutau ca 

ciue-va să le conducă pône acasă. i
Ioniţă se ardă gata da servi pacoste domne inso- 

ţindu-le.
Plinit de südére, cum era de la danii!, sări ca să aprindă uă 

lanternă, puse uă mantelă pe eh! şi dote braţulil manie! şi 
fote!, pentru a le conduce. Ele salutară pe coiupotrocători! 
ce !! lăsa în sală. Cleopatra îmbrăţişa pe mal multe cama
rade june, si eşiră. Iouiţă, plinit do bucurie, nie! simţi că 
era asudaţi! si nici ih! atinse receala de nópte cea pătrun- 
(Jătore, vorbindi! într’una si rbjôndit cu dônsclc. Le însoţi 
astü-felít pónö la portă, si d’aci eli! se înturnă.

Cine aru dice, după tote acestea , că şi mama Cleopa- 
treî nu avu în cele mai bune graţii' pe junele nostru, pe 
caro ih! vedurăim! inturnăndu-se ma! beati! de fericire, 
că dedeso braţulit mame! şi aceleia pe care elü o iubia ca 
uni! nebuni! ?

După câte-va <Jilo, nu no putemîi da nici uă socotélá ce 
felit s’a întêmplatîi, că vCdurămu, ’ntr’uă seră, acostî juni,.

• în sala Slătineanulu!,- la Momolo la balü maschett.
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Se rede, pentru cine este uă-dată amploiaţii, este uit 
î neapărata détorie d’a merge serile, iarna, la aceste minuni. 

Camaraderia de caucelerie de sigurii o cere asta.
De aci presupunemü că se midlocise prin yre uă familie 

d’aprupe cunoscută, că ceruse pe fiica arendaşului, să o ducă 
să vâcîă distila bald. Altü-felfi feritu-l’a Dumnedeil ca să fi 
y «Mut îl pe arendaşii viindiţ cu femeia şi cu fiica sea acolo.

Aerul fi se vede e defedosil aci pentru uă fiinţă inocentă 
nedeprinsă cu acel fi sgomotfi care aduce vijelia de cabale, 
de desmăţăturî şi altele care se petreci! acolea.

Elfi înţelese că juna fiică se perde în noianulfi acest or fi 
lucruri ce întâmpinară ochii el. iutrăndfi de uă-dată. în a- 
cestă sală cam de mklîocfi luminată, plină de comedii de 
totfi felnin, de mascarade, de vorbe deşănţate, une ort de 
necuviinţe, şi mulţi curtesanl ca la halfi mascaratfi. 
Obrasiî junei fiice, de şi cu mască la ochi, se roşiseră. Masca 
pe obrasfi e câte uă-dată. unii paravanfi dinderătulfi căruia 
î.şl permite cine-va multe lucruri ce nu sfinţii ertate la lu
mină a le espuue.

— Aceste figuri urícióse şi aceste vorbe grosolane, cu 
care nu snntfi deprinsă să le audit, mă îngrozescft. (lise 
juna Cleopatra; îmi vine să plecfi d’aci. îmi pare văii c’am 
veniţii. Oh! unde sfinţii efi acum Í Ce anul făcuta? cumgre- 
şiifi că mi s'a ’ntemplatfi asta?..

— Nu te teme, respunde îoniţă cimoscàndü că juna sea 
impeţită nu era deprinsă cu balulfi de mascarade, fii lini
ştită; poţi să stal numai să privesc!;.asculta musica, pri- 
vesce déca vrei acele domine, acele costume, acel dănţuitori, 
acele femei libere, ş’acele grupe care s’aseimdil sub drape-
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riile de la ferestre; nu vorbi Anse nimuluï, nu priimi de la 
nimenï nimica; destuii! ci! nu eşti singură aicY; încrede-te 
In mine care eşti sora mea, iubita mea suri ón! !

— Bine, dérit nu te depărta de aici, să nu ine laşi sin
gură ; cit nu sciţi pentru ce tremuri! !

— Să te laşii singură! cum o mat clici asta, cândi! eű 
m’amtt pusil luntre şi punte ca să faci! să te aduci! la un 
bah!? Cu tóté astea cu mine să iii liniştită, vino să facemil 
uă voltă împregiurulit săleî, să vedenii! mulţimea, să pri- 
vimtl la totil-felulil de nebunii; îţi voii! spune ei! ce sfinţii 
tote astea, ce însemnâză aceste măscî pe ochî şi ce felii de 
fisionomiî sfinţii cari le vecii.

Cleopatra rise cu unii surîstt rece, şi dete braţul il cava
lerului el d’a o purta prin sala cea spaţiosă plină de pu
blici!.

— Éta unii till'd!, clise Ioniţă aretândi! cu dcgitulit spre 
partea din fundi! unde erai! măscile grămădite, lengă elil 
unii armeană, unii jidovii bancherii, unii paiaţă, uni! mocanii 
de la munte, uă călugăriţă, uă ţigancă ghicitore, toţi aceş
tia caută să fie admiraţi ; el se silesci! să fio de spirită şi 
se înşelă unii pe alţii cătil se póte de frumoşii. Uite, iubita 
mea, aşa este t0tă lumea! De şi june, ei! amil avută oca- 
siunea a aucji şi a vedea multe; împregiurările mi-ai! des
chisă ochii pentru lume şi esperienţa mi-a luminată tóté 
căile. Da, iubita mea, precum simtă nisco măscî aceste cari 
ascundă "adevăratele fisionomiî ale coloră cari le pune la 
ochi, totă asemeni ómcnil mascoază cugetările şi aplecările 
lori! cu nisco vorbe neadeverăte şi cu uă fisionomie dulce 
prefăcută. Ómenií se ’nşâlă cu cruzime unii pe alţii, în-
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cătii numai Dumnezeii îl póte cunósce şi judeca. Uă inimă 
fără încercări, uă fiinţă creţlătdre se ’nşeală pré lesne de 
amăgitori. Aşi voi, iubita mea, să nu fii şi duinneta din nu
merák! acelora. Gătii despre mine, ’ml cunosc! inima, te 
amil iubiţii şi te iubescii, şi d’aceea aşi voi să ţi le arotii 
aceste făţărnicii grămădite la unii locii a le ómenilorií, cari 
qlicii uuele şi cugetă din contra altele; cel cari linguşescii 
mal biue sfinţii mal periculoşi!.. Miclloculrt cu care el se ser- 
vescii este masca ce le ascunde inima, sufletulil şi cugetulil 
lorii. Privcsce la aceste chipuri la aste pocituri şi frumu
seţi false, pentru ca să judeci lumea. Aşa súntii ómonil ce 
momiţeză, copiază şi se închină în cel cari le spunii vorbe 
mari. Vino să privimtt mal de aprópe tote lucrurile astea 
co se petreci! şi se védi! aici. Iubita mea, ferească-te Dum- 
nedeii să cunosc! aceste tóté prin propria-ţî esperienţă, 
atunci vel despera d’a mal trăi. Singură vel fi nemulţiă- 
mită do ceea ce te încongi0ră, precum sfinţii oii la astă etate.

Dórii ce clicii cil! să lăsămii lumea cumit îl place să fie, 
să vedenii! de noi, să ne interosămfi de viaţa şi de bucuriile 
nóstre. Cătii est! de bună că mo asculţi şi toti! aşa să mé 
şi înţelegi ! Cu cătii eşti de bună pentru mine, totii aşa 
de frumosă şi interesantă prin bunătatea care te caractérisa! 
Fii toţiî-de-una astii-felii pentru mine, scumpa mea şi iu
bită Cleopatră! Cleopatra c unii' nume istoricii: femeia care 
sciu să subjuge unii generali! romanii; Cleopatra mea este 
asemeni adorată astă-qlî ca şi cea, din antichitate. Să mér
geim! pretutindeni. Privcsce şi judecă tote căte le ve<Jî 
dinaintea ochilon!; privesce-le, veiji-le cu ochii tel luminoşi
oi înAÎhlf.îlfnrY 1 VaacaY o_iviY moi vA-nn+n nnln -italia #1n aUx
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data, ïmî daï barit promisiunea ta cit nu më vei uita? nu 
vel călca jurământul il ce mi ’lü aï făcuţii că me iubesc! ! 
iotü-dé-una vel íi surióra mea?

•Cleopatra era simţii)ilă, ardândâ şi timidă procâtfi orafru- 
m<5să: Ea se gOudia la mama oi pe caro în acea seră o în
şelase pentru a veni la balti'. Şi asta semăna uiultil cu 
descrierea ce elfi făcea per sondorii cu măscile la ochi gră
mădite la club fi.

Cu tóté acestea orele înaintaseră pro iute, timpulĂ era 
tărclifi. Ea trebuia să părăsbscă spectacolulfi de atâtea 
intrige, cu atâta sgomotfi şi cu atâtea strâmbături cari s'aţl 
fostfi petrocut.fi ; ea urma să plece do la balulfi masclieratfi 
litră cavalerultl el. Ea venise în cerculfi unei familii căriia 
fusese încredinţată do părinţii el şi tolfi cu acesta se va şi 
In turna. La plecare se strânseră atâtfi de căldurosii de mâini 
şi ’şî luară nópte bună prin nisce căutături pline de foefi 
şi d’unft simţimântil ce numai inima scie a’lfi esprima.

Ea a dispărută, şi junele nu remaso mal multfi singură, 
ca cum ar’ fi détorittt a o urma cu cugetarea şi cu sufletulfi 
soft pasionaţii. Derű cu tote acostea se înturnă acasă.

în puţine elite uă mătuşă a el, caro şedea la Popa-tatu, 
murise. Femoia arendaşului şi fiica soa cătară să însoţiască 
cortogiulil funebru până la. biserica de la Mavroghene. Cleo
patra, cu ochit roşiţi de plânsă, sta rezemată cu fruntea 
po mână, lângă uă strană înlăuntrultî bisericel. învestitura 
el négrâ par’că resălta frumuseţea el : cu ochii lăcrămîmjl 
şi inima sfâşiată de durere ora răpitore. Junele nostru nu 
era departe de aici. Compătimindii pentru cel răposaţi, su-

«•1 n.i
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termenii cuviincioşi de astă împregiurare. Ea în adevërü 
se mal linişti ascultândă-lă. Se părea a numai putea trăi 
fără densiilă; voinţa lui o domina în totü löculü şi chiarü 
şi aci unde era ceremonie funebră.

Mama el fusese sprijinită de junele acesta şi de sora iul 
cându ea se sfâşia de plânsă. Elă a dată braţiilă Cléo
pâtre! cându se înturnaseră de la biserică; acésta semăna 
ca cum el juraseră dinaintea altarului unirea lorii. Lumea şi 
aci ÎI văzuse pe amênduoï. Dâră acestă amoră fraternă 
datase de mal mulţi ani, că ajunseră, prin obicinuinţă, 
la uă intimitate de amicie.

Ioniţă era în ală două-<Jecî şi unulea ană, şi dênsa cu 
vre uă duo! ani mal jună.

Elă făcuse progrese în serviciulu vistieriei unde era 
de vre uă trei ani. Capii secţiune! înţeleseră inteliginţa 
acestui june şi’lă însărcinase cu cele mal delicate lucrări 
de cancelerie. Elă ţinuse registru, archivele şi ajunsese 
capă de biuroă, se purta câtă se póte de bine şi toţi 
eraă mulţiămiţl de dănsiilă. Angelulă săă tutelariu mi ’lă 
părăsia; chipulă Cleopatrel înfăgişa pe angelulă acesta 
pretutindeni şi ’n totă loculă, îmbărbătându-lă şi ajutâü- 
du-lă, vorbindu-I totu-d’auna de détoriile seale.

în acestă etate femeia formézá ună buchetă de grăţil, 
plăceri şi înţelegere ; Cleopatra era fiinţa ce le co^rin- 
dea pe tóté. Pre-câtă ea se desvolta, cu atâtă ce făcea 
interesantă^ cu atâtă atrăgea împregiurulă el nenumăraţi 
adoratori.

Zinca căuta cu tóté acéstea să împliniască promisiunea
2
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ce ..făcuse fratelui ei: era. timpulă să mérgá la mama Cleo- 
paţrei ca să o cérá pentru Ioniţă.

.într’uă $i cândă fratele eî mergea la serviciulű can- 
celerieî, ea eşi d’uă-dată cu densulă. să mergă la mama 
Cleopatreî. Ea se ducea singură şi ’iii încredinţa că în- 
turnându-se îî va aduce nuvelele cele mal plăcute pre
cum i le a fostă promisă. Strânse mâna fratelui eî şi ’Ï 
ţlise că la în turnare se va sei despre fericirea sea din viitor ă.

Ioniţă plecă la postu-î unde era aşteptată. în acelă 
timpă guvernulă didese în entreprisă esploatarea saline- 
loră, cu contractă, unuî particulară, fintreprenorulă vedea 
că, déca se va adăoga numai uă frasă în contractulă seu, 
relativă la transporturi cu beilicu, entreprisă va adăoga 
ună folosă însemnată. Contractulă fusese scrisă cu mâna 
lui Ioniţă, şi tocmai la articolulă pentru transportă era 
din întâmplare uă jumătate rândă albă. Guvernulă nu 
perdea nimică, déca s’ară fi adăogată uă frasă la rândulă 
celă lăsată, şi êntreprenoruld ară fi câştigată pré multă. 
Ioniţă era arcliivară, şi acea frasă trebuea adăogită K 
copie şi la originală, care se afla conservată la do 
Acésta dérd, după cum o înţelegea contracciulă susă ç 
era uă trébá de nimica, déca s’ară fi cumpărată amp 
iatulă ce ţinea acéstâ lucrare. Prin urmare Ioniţă e 
aşteptată de diminâţă la canceleria vistieriei. Contracci. 
precum săntă toţi concesionarii, nu săntă dintre cei cari 
să nu dea ce-va pentru ca să câştige multă... Ioniţă fu 
întâmpinată de la uşă de ună omă cu pântece mari, cu 
degitile pline cu inele, cu gătulă decorată şi cu uă cra
vată de atlasă fină, cu ună lănţişoră scumpă ce-i ţinea
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orologiulü celü încrustată cu briliante la posunariilü vestei, 
cu uă manta cu gulerulă cu samuri, cu vestmintele grele 
şi cu uă pungă grea ce’î rupea posunarele, plină cu aură, 
şi cu uă căutătură bine observativă, care acesta provine 
maî multtt din esperienţă şi din calcule. Acestü bărbată 
trase la uă parte pe Ioniţă şi ’î propuse astă mititelă 
lucrii, care, în limbagiulö êntreprenorescu, îlü numia uă 
bagatelă, şi pentru care îî promise duouë rail de galbeni. 
Acesta îî vorbi cum trebuea să’î vorbéscá unü bancherü 
iscusită. Suma era îndestulă de mare pentru ca să facă 
acéstá trébá şi a se păzi apoi secretă. Duoue mii de gal
beni pentru ună omă săracă ca Ioniţă N ... nu era 
de colea! şi maî cu sémá care era închinată unui în
focată am oră ; n’ară fi avută puterea dé a lua minţile 
ori căruia altulă cu uă asemenea propunere?.. Unü minută 
tóté vijeliile care se trecü pe vîrfurile lui Parengă, cândă 
cade în luna luï Septembre ântêia zăpadă, se învăluiră 
şi se învârtiră p’in capulă junelui Ia acâstă tentaţi<5să 
afacere. Duouë miî de galbenî pentru elă, ună bietă am
ploiată care, câtă de activă şi economă va fi^ n’aru avea 
perspectiva d’a ’Ï strânge vre uă-dată din leafă, cum 
deră să pérda acestă ocasiune însemnată, d’a se facè ä- 
vută şi apoi ase face stăpână pe posiţia viitorului sëü 
şi aş’î asigura sortea cu iubita sea Cleopatra?

Isbirea fu pré tare dată spiritului sëü, ca să potë de 
uă-dată promite acésta, şi nici nu çlise că nu o va face. 
Elă rëmase pe gondurî.

Contracciulă, omă de esperienţă, înţelese confusiiinea 
in care se găsia acestă copilă, şi cugetă că lâ aduoua
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propunere, arătându-î şi banii, a câştigată de sigurii su- 
.fletulă seu. îlă lasă dérü unü rainutü ca să se gôndéscâ. 
Ioniţă ce era unulű din amploiaţii cei renumiţi, inteli
gente. şi espeditivă în lucrări, intră în çancelerie, şi ’n totă 
acea ţii nu se mai cunoscu elü însuşi, ori ce începea nu mer
gea lucru înainte, totă mintea ’i era pironită la suma 
ce i se promisese şi la încurcătura îrapregiurării cu în
cununarea succesului visatü de elă.

Eşi de la cancelerie, merse acasă, se întelni cu cu
noscuţii sei, fără a’i saluta precum altă dată, intră şi în 
casă, văţlu pe sora lui, déru nu’şi aduse aminte să o 
întrebe ce nuvele îi aducea. Se închise singură într’uă 
cameră, se tren ti pe patu-i, îşi ştergea mereă fruntea, 
îângele ardea în vinele seale ça de friguri şi uă neodihnă 
ne-nţ lésá îlă turmenta, atâtă de tare ideea acésta ficsă de 
înavuţire şi de succesă se amestecase în tótá fiinţa şa şi ’lă 
domină. în adeveră, judecă elă, că fie-căruia omă For
tuna surîde uă-dată în viaţă şi este détorfi să scie a se 
folosi de densa. Acum déru Fortuna întinsese mâinile 
seale abundante către densulu, ea linguşia şi suridea co
pilului celă săracă şi care dorise din totă sufletulă să 
póte fi într’uă ţii unită cu aceea pe care o adorase, şi 
déca se va putea, şi cu avere...

Nóptea o. petrecu precum săută cei condamnaţi, neeşin- 
du-ï din minte cele ce ţliserămă. Visă cu tote astea ca cei 
pré fericiţi, flori, rîuri şî câmpii pitoresci... Plecă a duoua ţii 
la serviciu-i şi determinată să ia acés.tá sumă de bani. 
Voi şă întêlnésçà negreşită pe Cleopatra, să’i dea nisce 
bune nuvele; dâră mai ântêï cugetă că va fi aşteptată
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de acelü contracciü şi cătă sä se aille la cancelerie mal * 
de dimindţă de câtü altä-datä; nu voi déra sä întârzie: 
în acea ţii negreşită de la serviciu-ï. îutôlncsce unü a- 
micü alü sëü care sta resturnatö piciorü jpeste piciorü 
într’uâ trăsură nouă şi cu caï bunî. îşî va cumpëra şi 
elü una assemenea. Va da prânsurï şi: cine serile pe la 
otelurile cele însemnate; va putea să se aboneze şi la 
theatru luándü uă loge pre séma sea; va ţiiie casa des
chisă, va da baluri, va juca cărţi, va fi bine vëflutü, 
priimitü şi îmbrăţişată de toţi; va fi unü milordă, a-' 
vêiidü aceşti bani în mâinile lui; dérü mal presusü de* 
tote, în câte-va ţlile elü va fi omulű celü mal:fericită"1 
că^ătorindu-se; va dispune de suma de duouë mil de gal
beni cum va voi şi cum îî va plăcea.

Astü-félü elă cugetândă ajunge pênë la uşa canceleriel, 
se uită în tóté părţile şi inima îl bătu unü minutü.

Çontracciulü fusese acolo mal de dimiimţă. între altele 
elă ţinea în mână uă pungă cu aură pe care junele no
stru o putu vedea. Acesta sciu ce însemnâză venirea aşa 
de diminâţă a contracciulul. Se apropie, ílű salută gra- 
ţiosă, şi junele nostru, ca nici uă-dată, îl mulţiămi ţii- ' 
cândă: sărută mâna!. . .Elă deschise ună dulapă, umblă1 
căutândă p’intre chârtil, şi celă cu banii stătu la uă parte 
ca să’lă observe şi să potă repezi asupră-1 săgeţile ten- 
taţiunel cu mal multă focă,1 arëtândü pung? * ^ ^

Ună împărţitoră de afişe théâtrale y* 
visteriel. /

Clucerulă Ianache se aflase la l/ 
camera sea de lucru ; Rădulescii, v
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ţiuneî sosiră unű rainutű pe urmă : cancelaristiî şi co
piştii umpluseră mesele şi începuseră a se aşeţja cu co
tele pe postavă ca să scrie, cu cóle de chârtii dinain- 
te-le, călimări şi condce.

Contracciulu i se păru că trebuie să se retragă pu- 
çinü. Junele ’1 întrebă: «ce, vë duceţi?..» care însemna 
remăi ca să faceraü trébá, şi entreprenorulă, fără a res- 
punde, se puse de şe$u pe scaunü.

Ioniţă ş’aruncă uă căutătură pe uă placardă de tliea- 
tru. Era tipărită cu litere mari, se anunţa uă represen- 
taţiune în limba patriei, în sala tlieatruluî vecliiü, la 
Slâtineanu. Se juca uă dramă întitulată : Trădarea

Trădătorii este, $ice élű, acela care vinde la străini 
interesele patriei seale !.. este trădare orï ce abusü, ori ce 
fraudă, ori ce nedreptate comisă de funcţionară ; ecte uă 
vînţlare, uă lovitură mortale pentru ţâră şi naţiune cândă 
lovesce cine-va în legi şi ce aü ele mai sacru; celü ce 
îşî vinde consciinţa, celü ce nu roşesce dinaintea crimei, 
celű. ce uită pre Dumnezeu este unu trădătorii!... Aşa derű 
voiü .fi tractată, stigmatisată cu acostă nume criminală, 
cugeta profundă Ioniţă, turburăndu-i-se ochii şi ca cum 
simţi în afundu-i efectulă unui trăsnetă, începêndü să’i 
vie uă sudóre rece pe frunte. Trădătorii, criminalii, nelegiui
ţii ucigători merită pedâpsă şi dispreţiulă comună, cum dérű 

K °™cfa? repetă în adînculă sufletului sëü. Nu 1 
mine trădarea !... Tote acestea şi le 

".onsciinţa îlă mustra în adeveră 
uimă ca a sea, pentru a cugeta 
umţi gravitatea loră! . . .

I ■
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Bancherulü ênsë, ca cum arü fi înţeleşii motivulö tur- 
burăril funcţionarului, făcu să sune aurulu atingendü de 
vre uă duouë ori masa cu punga cea de ibrişimti roşu, 
prin care se vedea raeşina din care era formatü gropulű 
celü mare.

Se vede că pêne atunci nu veniseră concesiunile cele 
însemnate la noi în ţeră ! !. Ioniţă N ... se îngrozi de 
ideea fulgerătore care trecuse prin minte-î : trădare !.. 
Elü nu voi să merite astă titlu. Căta negreşită să re
fuse ceea ce, de şi nu promisese, didese a înţelege ban
cherului susü çlisü, că consimte a ’î împlini cererea.

— Domnulü meü, ţlise Ioniţă acestui bärbatü, rëmâne 
acelü lucru care mi l’aţî propusü. Nu va sei nimeni ni- 
micü despre cele ce s’a petrecută între noi.

— Şi nu voescî să iaï duouë mil galbeni cari ’i araü 
adusü cu mine ? etă punga şi gropulü, adăogă siniorulü 
cu sânge rece adresându-se către Ioniţă N . ..
“ Hotäritü, nu! respunde junele cu obraşil aprinşi 

şi cu inima castă şi sinceră, s’a terminată acésta!
Bancherulü surise, ensă tăcu; elă avu aerulă ca cum 

să $ică că ară fi făcută numai uă încercare. Strânse 
pe june de mână şi plecă fără a schimba de locü faça.

Junele roşi şi mal tare, dérü resuflă cu toţi plëmâniï 
creçlêndu-se scăpată de uă nenorocire. îşi urmă lucrulă 
canceleriel mal liniştită de-câtă în fliua trecută. Nu avu 
ensă răbdarea d’a nu spune mal târfliă împregiurarea 
asta capului secţiune!. O sciură apoi şi alţii. —

Eşindă de la cancelerie merse dreptă acasă. Cum dete 
cu ochii de şoră-sa, o întrebă despre . respunsulă ce a

££ :



— 44 —

dată mama Cleopatreï. Élű semëna acumű par’că se tre
zise dintr’unü yisü teribile.

— Frăţiorule ! adaogă Zinca cu aerulü femeieî inte
resante, te ducî de multe orî la monastirea Cernichi, a- 
duţî aminte ce frumosü era şi ce bine petrecurămă de 
hramuîă bisericeî celeî nouî, vreî să mergi şi acum de 
$iua St. Constantin ? Vomă pleca cu duouë ţlile maî ’n- 
ainte, să rëmânemü acolo trei, saü patru çlile.

— Ce are d’a face, întrebă Ioniţă, mergerea nostră 
afară la monastirî cu rëspunsulü ce’lü aşteptă de la mama 
Cleopatreï? ce o să fie si dânsa acolo?

— La Cernica o să se încheie lucrările privitóre la sór- 
ea ta. Vei înţelege că eă nu té înşelă, că sora ta îţi 
/oesce totű-á’aúna binele, ca uă . soră ce süntű mai 
mare. Ávemű numaï <Jece ţlile pènë la çliua acésta, aş- 
téptá âncă.

— Potii să vëdû în timpulă acesta pe Cleopatra?
— Aï fostű totu-d’auna cu minte şi m’aï ascultată, 

leică dragă ! ascultă şi acumă pe sora ta, nu merge la 
Cleopatra. — Puçin va trece şi vomit vedea !..

- — Dâră ce s’a ’nteinplată ? întreba Ioniţă impacientă 
şi căutândă bu ochii marî la sora luî.

— Plecămă amênduoï, séû déca voeseï, mergï singură 
la Cernica. Ascultâ-më şi atsă-dată, frăţiorule ! De St. 
Constantină vomă fi acolo. Sora ta îţî este de ajutoră ! 
Leica ta nu te lasă!..- ^

Ioniţă, dreptă respunsă, puse capulă-între mâinî, ca-
ună omă care se gôndesce şi’i e inima sângerândă; nu 
mâi vorbi de astă împregiurare aşteptândă.

■

•« j
I
:
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Ge íns.emuézá tóté aceste lucruri care mi ie çlice so- 
ră-mea şi care eü nu le potü înţelege ?.. cugetă în şine 
Ioniţă N...

w. ' • V.

--P’atuncî rainisteriulű financelorü (vistieria) era divi- 
satü în trei secţiuni: ia cea (Vanté! privia lucrarea con- 
tribuţiu nilor ü directe, la a duoua contabilitatea, pe lênga 
care se adăogase şi administrarea domeniiloru şi salinele 
şi la a treia contribuţiunile indirecte, vămile etc. Junei* 
nostru, ni se spune că de ordinarii fusese la secţiunea I, 
şi în intervale a foştii, datu, de directorii, să lucreze la 
a II, pentru inteligiuţa Iul. La registru era unü fiiü de 
boiăru, ţlişu.: Coconu Na'e K
ratü şi cu bună posiţie, adică cu avere, socotindu-şe şi 
zestrea nevestei. Ministru de p’atuncî. 
iubia pré multă bufoneriile , şi acela. fiindu bufonulu 
seű,..se bucura .de óre tare favóre, cocï era auiorisatű 
să priiniâscă banii veniţi de pe afară.
- Nu vomă nega că ministrul câtu şi direcţorele, erau 
bărbaţi aï progresului, cöcl recomanda în totă ţira a,- 
bonamente la Vestitor ul-românescii (gazeta semi oficiale 
p’atuncî) la diferite opere cari se publicaü, lotăril în bene- 
ficiulű săraciloru şi uă bibliothecă Universale, proiectată 
de uă societate , de bărbaţi* şi care n’a>pärutü... Prin urr 
mare curg# gropurilé çuv.banï la registratura de la. sec
ţiunea. U^.pentrú. acestea.

bărbaţii în etate, însu-.

Căciulă , m ...



■

— 46 —

Nu era çli ca să nu fie la vistierie duoî, treî bărbaţi, 
şi mai alesü redactorele de la Vestitorul-românesă, să 
nu întrebe déca a venită ce-va bani adresaţi către dânşii. 
Coconu Nae K . . . registratorele, îî făcea să plece fără 
să fie supăraţi, prin unű răspunsă ce le dedea tot-d’auna 
însoçitd de ună surisă măgulitoră, că n’a venită, dâră póte 
mai târţliă; să mai poftiţi după câte-va $ile !.. le plicea elă.

Ioniţă fuse coprinsă de mirare la începută văţlăndă a- 
căstă manoperă a registratorelu!, coci elă lucrândă la 
archive şi dândă ajutoră, în espediţiuni, registratoreluî, 
a avută ocasiune să văţlă cu proprii sei ochi cum prii- 
mise gropuri de asemenea natură şi ’i băgase Coconu .. 
Sae K... registratorele, în posunară, fără să’i trăcă la 
registru, şi pe destinatorii loră îi trimitea acasă tot-d’a
una făcăndu-le complimente şi vorbindu-le cu surîsulă 
pe buse, ără serile, dumnéluï, juca cărţi prin case parti
culare, se înţelege.

Acestă essemplu, sau acăstă manipulate a registrato
reluî preocupă multă pe june, care în urmă conveni a 
ţlice : asta nu face nimică, D. Nae K . .. şi déca ia de 
uă-cara-dată aceşti bani pentru trebuinţa sea, îi póte da 
înapoi mai tàrÿift fiind omă cu avere. Ori cnm scóla a- 
césta, vă puteţi închipui, era funestă pentru nisce capete 
june cari iaă de modelă pe superiorii şi colegii loră. în 
privinţa asta nu scimă ce să mai arătămă despre o- 
norabilele D. Nae K ... de câtă că nu era $i să nu bage 
unulă săă duouă gropuri în posunară... Dâră ce se întêm- 
plă până în cele din urmă, ia ghiciţi?.. i se întêmplà curată 
cum $ice ţlicătorea, că tivga nu duce multă la apă şi se sparge.

1
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Elu se întinse a ataca şi banï publicï... Dupë trecere 
de unü ore care timpii, într’uă bună diminâţă D. Nae 
K .. . a fostü dată în judecată pentru delapidarea a câ
te-va miî de galbeni, pentru care i s’a secuestrată uă 
parte din bunurile seale proprii, şi soçia sea abia scăpă 
ce scăpă cu zestrea. Elü a fostü arestatü, ensă pentru scurtă 
timpü. Cum am çlisü era protegeatü; consângenii seî alergară 
în tóté părţile a ’! solicita graţiarea. Rămase a se des
păgubi statul cu ceea ce s’a secuestratü.

Elü se preumblă, în scurtü timpü dupë acésta, liberü 
şi indiferentă la tóté câte s’aü petrecută... Mai târ^iü se 
şi plângea că lumea este nedreptă către dênsulü, că îlü 
lasă pe din-afară fără funcţiune..............................

Să punem i'.acum în cunoscinţă lectorulü de cele ce s’a 
petrecută între aste duouë femei şi ce răspunsă a dată 
soçia arendaşului soreî lui Ioniţă.

Întemplarea face ca Teodoriţa să nu fie singură cândă 
veni Zinca la densa; tocmai se afla Tonciu, unü óre-care 
individă din vecinătate, care totă spunea istorii de pe cândă 
elă fusese ^curieră la postă şi mal din alţi timpi de pre 
câtă ş’aducea aminte. Elă suferia de reumatisraă la ună 
picioru, pentru care umbla cu uă cârjă, şi la totă vorba 
ţlicea că are durere, şi ’şî pipăia mereă genuchiulă fre- 
cându-lă pe d’asupra cu mâna. Acestă omă avea portă 
orientală arnăuţescă şi purta ună caucă pe capă, ce ’lă 
apăsa pêne d’asupra sprânceniloră.

Cocóna Teodoriţa şedea la ună colţă ală patului cu 
ochelarii la naşă şi croia cămeşi din pânçlâ de casă sor
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çiuluï eï, pe care ’lű aştepta din minutü ín : minutü s£ 
vie de la ţâră.

Tonciu ţlicea că. s’a martirisatü ca ünű martiră şi-ca- 
condamnaţii pre-câtă timpü fusese ín acestü serviciu. Dili 
câtă se înţelege elü nu era dintre cei fără capă, dérü 
nici dintre cel cari n’aă musca pe căciulă. între cele ce 
vorbia (jlicea şi asta că : drumurile sûntu în pré prostă 
stare, lipsa de şosele şi poduri peste ape îndărătnicesc© 
şi comerciű şi tóté afacerile: apoi nesiguranţa călători- 
lorü de multele tâlchăriî şi prădăciunî cari se facü în 
totü loculű aö späimäntatü uă lume, ca cum ţâra arii fi 
ocuită de selbaticî, fără autorităţi şi fără legi; mal a- 
lăogândă că fie-care rupe câtă póte şi câtă are ocasie; 
slujbaşii îşi împlinescă răă détoria, şi mita şi reşfetulă 
j0că uuă mare rolă; egoismulă, lăcomia de1 bani şi pot
logăria este uă stare scarbósá care pe toţi îî încurcă 
şi’Î învălue precum pânzele păianjeuuluî orï-ce insectă; că 
fie-care este silită să şeţlă cu uşa închisă, ca să nu fie 
prădată atâtă de tâlchăriî de codru câtă şi de zabeţî... 
Dér cine face pe ómen! să fie tâlchari? câte uă-dată 
lăcomia, răulă essemplu celoră de la putere şi mai de 
multe ori nedreptatea... Ce se facă banii strânşi : biru, şo * 
sele şi altele ?.. Dumne^eă să me erte, amă păcătuită şi eă 
mal de multă : eramă una cu hoţii şi m’amă împărtăşită din 
nelegiuirile loră... numai sănu’mî iaă resplata după cum 
amă făcută !.. Elă ară fi voită sä $icä mal multe* dâră începu. 
să se vaite că îlă dóré piciorulă: hal! oh! oh! oh!..

— Ce, al fostă cu hoţii cari ucidă şi jefuescă?... întreba 
Teodora cu curiositate.

I

î
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*— A fostă unü timpă de pëcate pentru mine, numai 
să nu fiü pedepsită dupe cum amü făcută, feresce Dómne !

— Va să se schimbe timpulă, (lice cucóna Teodoriţa, 
căutândă să se schimbe acestă felu de conversaţie a luî 
Tonciu, uitându-se cu ochelarii merett la pânza cea a- 
şternută pe pată şi nete^ind-o cu mâna şi cu fórfecele.

Tocmai atunci intră şi Zinca, amica ei.
— Bine te amü găsită ! dise acésta celei cu ochela

rii pe naşă, dérü ce póte fi că nu ne-amă mai vëdutü 
de atâta timpă? Altă-dată nu trecea uă di să nu Amă 
una la alta, şi acum a trecută de cincî-spre-dece dile ?.. 
Ce totă lucrezi ?..

— Oh ! cocóna mea, simtă uite împresurată de trâbăj 
amă atâta lucru că nici la biserică nu m’amă putută 
duce. Apoi cum scii, facă tóté în casă.

— Deră domne ertă-me! esclamă Zinca, Cleopatra 
îţi e de ajutoră; mai lasă lucru că ai cine să ţi’lăfăcă; 
şi mai eşi să’ţi vedsoro, vecinii ; mai eşi să te vedemă, 
ce Dumnedeă ! Au doră s’a recită prieteşugulă nostru ? 
De aceea amă venită, uite !..

— Hai ! oh ! oh ! oh !.. se audi văitându-se, de lèngâ 
sobă Tonciu, care îşi freca, mereă genuchii.

Zinca se uită la acelă care se văita, şi fu nemulţiă- 
mită că este elă acolo. Ea ară fi voită să găsiască pe 
arendăşiţă singură.

— Deră Cleopatriţa unde este? ce lucrézá?
— Mititica maichi! respunde Teodoriţa rëdicândü cu 

uă mână ochelarii în susă, lucrézá dincolo; amă pus-o
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astă-^Î să férbâ dulceţî... Deră nu şe$î, soro? ia locö 
pe scaunü lângă mine.

Zinca făcu semnü Teodoriţeî arătândă pe betrânulă 
care ’şî freca genuchiulă.

— Nu s’ară putea să’î facï vêntü să se ducă d’aicî ? dise 
Zinca, ca uă femeie ce are unii secretă să’î spune şi 
nu voesce să o audă alţii.

— Şe$î şi nu te îngriji de elü, că e unii vecliiü cu
noscută cu bărbatu-meă, poţi vorbi orï ce de faça cu 
dânsulă.

Zinca, genată óre cum că se află acestă martură cându 
oesce a propune lucruri de uă mare însemnătate fa- 
îiliare, totuşi şe^u şi prorupse maî târ^iă făcendă de

claraţie de comisionulă cu care era însărcinată.
Tondu se maî văită de duoe trei ori şi apoi scăse uă 

tabacheră şi luă uă prisă. întinse tabachera şi stăpânei 
caseî.

Zinca începu astă-felă către Teodoriţa:
— Sciî pentru ce amă venită să’ţî vorbescă ? di aşa : 

să fie cu norocire!..
— Cu norocire să dea Sântulă să fie ! 

spune ?
— Dumnéta cunoscî aplecările acestoră copii cari se 

iubescă. De multă amă voită să viă ca să vorbimă, să 
ne înţelegemă şi să facemă cum este bine pentru viito- 
rulă şi fericirea loră .. Sciî că eî se placă aşa de multă !..

Teodoriţa tăcu mai ântêï şi par’că sbârci din naşă 
de vre-uă duouë ori, redicândă puçinh ochelarii şi erăşî iî 
puse, pe urmă respunse: Apoî...

Deră ce e ?
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— Soro, continuă cea d’ântêï, cunoscî că Iouiţă frate - 
meü şi Cleopatra aü multă aplecare unulü către altulü 
ca să se ia, şi d’aceea amü venită ca să o cerii. Şi dum- 
néta nu vei ţlice altü-felü?

Tonciu scóse encă unü gemetü şi Teodoriţa mai ră
dică puçin ochelarii.

— Ce să plicii ! eü nu potű să’ţî respunflü la dorinţă, 
pentru că sciî, bárbatulü e totulű în casă. Ce póte uă 
mamă pentru fiica sa? tata ce voesce, aceea se şi face, 
cum vrea elu.

— Dérü, soro, sciî că eï se iubescü, şi n’arü trebui 
să facemü în contra acestei legături nici unü pasü care 
să fie spre nefericirea lorü ! Scimü ce va să ţlică a iubi!.. 
Aci Zinca voia a atinge cele mai delicate córde de sim- 
ţibilitate a le mamei Cleopatreî, care ênsà sta rece pu- 
indu-şî érü ochelarii pe nasü.

— Soro, ce să çlicü ! adăogă Teodoriţa. Nu sciü să’ţî 
spuiü, saü nu, ce s’a întêmplatü.

— Ce lucru? întrebă cu impacienţă sora lui Ioniţă 
şi care începu a se păli pe façà gôndindu-se la vre 
uă catastrofă pentru fratele eî. Ce lucru, soro dragă? Nu 
cumva?..

— Uite este logodită! respunde Teodoriţa, tatä-seü a 
voitü şi a logodit-o de cândü era numai de duoî-spre- 
(Jece ani.

— îmï pare rëü, -adăogă Zinca, de uă aşa întêmplare! 
Cum de nu mi aï spus-o nicî-uă-dată? Cleopatra logo
dită fără ca să sciü şi eü! noï atâtü de 
amènduoë, să nu’mî spui asta?:

prietene
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— N’a fostű prin scirea şi voinţa mea. Şi nici densa 
nu scie nimica,

— ,Ce-felă?^ adăogă Zinca, Cleopatra.?..
— Da, ea nu scie nimicii..
— Cum s’ară putea?
— Uite pré bine se póte.
-- Cum Dumneţleă unù lucru ca asta!..

* Era numai unu copilű când tata-seu a făgăduit-o 
unui neguţiătorii de la Galaţi, unui compatrioţii alü hű, 
cu învoire ca să aştepte pene se va face mare.

Acum ea are nuoë-spre-çlece ani. Alaltă erï a fostă mi
rele aici. Bărbatu-meu le face şi le regulâză totecută- 
ierea şi fără să spue Cleopatreï pêne în <Jiua din urmă. 
Bú n’am fostü ascultată într’acésta de bărbatu-meă când 
i amü ţlisă să nu se pré grábéscá cu măritişulă copilei.

— Rëii îmi pare! respunde Zinca lăsândă capulă în 
josu şi rëmâindü cufundată în gôndurï. Ce voiu çlice lui 
Ioniţă ?.. EÍü o iubesce aşa de multă !..

— Eü encă cäutamü unu chipű ca să ne înţelegemă 
despre acésta, adăogă soçia arendaşului, a făcută Cleo
patra copilărie d’a scrisă în treî ronduri frăţiorului du- 
mitale, şi când se mărită uă fată nu trebue să se gă- 
séscá asţă-felă de chârtiî scrise la flăcăi. Te rogü dérü 
fă să înapoieze fetei biletele care i le a scrisă. Dumnéta 
înţelegi că émeniï cei cu minte se portă cum şe cade. 
Mal este şi uă verghetă de aură ce* o are de la fiie-mea. 
Să o dea înapoi, casă nu rëmâie nici uă urmă de bă- 
nuelî şi nemulţiămirî vre uă dată... Di! luî Ioniţă că 
tinereţea aşa este; a foştii între eî ună prieteşugă nu-
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mai. loniţă e unü june cu minte, unű omü bunü, este 
ca unü copilü alü meü !

— Soro, dérü elü o iubesce, şi ea precum aï vëçlutü 
ilü iubesce !...

— O soro! dérü fetele nu sciü ce facü, ţlise femeia 
arendaşului suroreï lui loniţă, ele n’aü ênca minte; fe
meia să ’şi iubéscá bărbatulii pe care i ’lü ä datü Dum
nezeu, care îlü ia cu cununie, aşa e dreptulü...

— Da, dérü ce facî tinereţei bat-o s’o bată? replică 
Zinca care se silia se atingă inima’ amiceî seale ; poţi să' 
poruncesc! la dragoste? ..

— Heî! soro, adaogă de colo cucóna Teodoriţa cam a- 
prinsă, m’amü märitatü când eramü de patru-spre-Zece 
ani şi numai m’a ’ntrebatü nimeni déca era cu voia mea.

— Dérü, soro, e rëü, şi dintr’astâ se întâmplă multe 
nefericiri...

— Heî! ce să facemü, şi duïnnéta aï bärbatü; poţî 
să eşî din voinţa bărbatului care e stêlpulü caseî?

Zinca înţelese că nu e de fäcutü nimicü cu aceşti Ő- 
menî şi se göndi unü minutü cum o să vorbésca luî loniţă, 
cum o să ’lü însciinţeze despre acéstâ împregiurare fără 
să se turbure, fără să se întemple vre unü scandalü... 
Atunci îi veni în minte ideea ca să ’i vorbéscá despre 
asta la monastirea Cernichi. Acolo îlü va găsi mai li
niştită.

— Te lasü dérü sănetosă draga mea!
— Ce te duci ? Zise stopâna casei.
Tonciu în acestü timpü se mai frecă de càte-và őri 

cu palma pe d’asupra piciorului văitându-se, scóse apot;

1
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tabachera din posunarü, luă uă prisa, strănută şi se găti 
să plece rezemându-se pe cârje. Zinca agitată şi preo
cupată de nemulţiămitprea nuvelă ce o va aduce frăţi- 
ne-seu, se găti şi ea să iasă, întinflendă uă mână Teo- 
doriţeî.

— Ce, nu mai şe<;lî? o întrebă acesta.
— Më ducü, c’am îutârçliatü, respunde Zinca, care se 

silia să ascundă câtü putea turburarea sea.
Dérü să nu uiţi? adăogă stopâna casei, ce te amü 

rugatü, draga mea! Ve$î să mi le trimiţi, revaşele şi 
vergheta; şi noi vomă rëmânea totă-d’auna cele mai bune 
prietene.

în acelaşi timpii Zinca şi Tonciu eşiră de la Teodo- 
dţa care îşi luă ochelarii de la ochi şi veni să înso- 
çiascà pe sora lui Ioniţă pênë la pórtá.

Zinca mergea să întêlnéscà pe frate-seü, când celu 
şchiopă căută să se ducă acasă ş’a se pune pe laviţa 
sa în pórtá, să ’şî frece genuchiulă şi să fumeze cu 
ciubucelulă.

Tocmai albanesulu, soçiulu Zincheî, trecea.
Acela îlă opri dându-î bună vremea. Eî se întrebară 

cum mai petrecă, ce noă, şi terminară cu vorba despre 
cumnatulü seă Ioniţă.

— Bre ! ş’a perdută mintea cumnatulü dumitale ? ţlise 
Tonciu înţepată şi cu ună aeră de omă care scie multe 
şi de tóté. Cum ună băeţelă de erî d’alaltă-erî, să se 
sue cu mintea pênë acolo, să cérá pe fata arendaşului 
vecinulă nostru? Are elă vre uă stare? Arendaşulă dă 
fiicei seale trei mii de galbeni zestre, şi caută să gă-
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siască ginere negustorii, érü nu unü sgîrie pe chârtie.
Şi pêne nu termină vorba, începu clupö obiceiü a se văita: 
haï! oh! oh! oh!., erăşi m’a apucată junghiurile de la 
piciorű.

— Ce spui Tonciule? se vede că aï ajunsă în stare 
de copilărie; cumnatulü meu este ca şi boiără; ca mâine 
o să ’lü veçlï şi cu caftanu ! Ce vorbescî ca muierile ?..

— Bine, bine,să dea Dumnezeii, haï! oh! oh! oh!., 
respunse elfi văitându-se.

— Sera bună, Tonciule! adăogă albancsulü vecinului 
seű, pe care îl lăsă frecându-se la genuchiu. . . .

Treï septemâni maî în urmă, de <Jiua St. Constantin, 
se văzură, în Cernica, câte-va trăsurî şi câte-va familii 
preumblându-se p’în curtea cea largă şi p’împregiurulü 
bisericeî ccleî marî. Asemenea şi câte-va batelurî des- 
picândü undele încreţite a le lacului care îucongiură 
monastirea acésta.

Părinţii eşiseră de la rugăciunea de seară.
Era unü timpü pläeutü. Puçinü vêntü potolia arşiţa 

çlileï. Trestia lăsa unü sunetü ca gemetulü pe ape când 
sera vine cu umbrele ei întunecate, şi inimile eraü atinse 
de mişcarea ce însufleţia pădurea învecinată şi mona
stirea de cântecele paserilorü şi de lamentarea clopotu
lui. — Arü fi ^lisü cine-va că Angelulü pacei şi alü pie
tăţii cliiăma pe fie care în sînulü acestorü singuratece 
locuri; lumea şi grijile cetăţilodi eraü uitate aci unü 
minutü pentru cine venise să guste repausulü acesta. 
Dérü pe luciulü argintiii alü apelorü se vedea câlughë-
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rulü conducândă luntrea liniştită şi legănândă, de a vi
sita undiţile pescarilorü. Unü çeriü cu puçinï nuori, uă 
stea strălucindă în amurgulă serei era îndestulii ca să 
lumineze aceste fisionomiî melaucholice, încercate prin ab- 

. stinenţiă şi ajunare. Speranţa în inimile nóstre este uă 
flore a ceriului care cresee lengă marginea mormântului 
şi ne face "să întrevedemü fericirea. Contemplândü fru
museţea ceriului, bucurându-se de lumina ţlileîşi rugân- 
duse mereü, a se ocupa de cele neapărată necesarii ş’a 
despreţui mórtea, acilea e unii merită. — Fericiţi totă- 
d’auna prin speranţa de uă resplătire divină, acei cari 
împlinescă căile virtute! şi cari se găsescă a veghea în 
giurulă locului repausului sântă: aceste fisionomiî melan- 
cholice luminate de făclia bisericeî şi de misteriósele 
raze care le priimesce sufletulă în liniştirea sea, •— eî 
mergă înfruntândă vijeliile durereî şi torentele spăî- 
mântătore de nefericiri ; — eî petrecă aici cu abstinen- 
ţiă şi devoţiune, cu viaţa celoră mulţiămiţî, pe undele 
rîuluî, în suflarea cea aspră a aerului, prin trestia aple
cată de legănata plutire a vasului, tari în credinţă şi 
liberi precum undele acestui Iacă !..

P’între monachiî cari plutiaă cu atâta zelă cercetândă 
mrejile şi cârligile undiţiloră, cu luntrele loră, se vedeaă 
şi câţi-va dintre visitatoriî străini, veniţi de acea ţii.

Ivirea luneî de cu sără încuragea pe unulă dintre eî 
a se depărta cu luntrea pré departe spre pădurea din 
susulă monastireî pe iezeră. Elă trăgea la lopată con- 
ducândă luntrea întocmai ca unü marinară, şi părea că în- 
cântătorea imagine a pădureî, oglindită în luciulă lacu-

1 ţ
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lui, îlü atrăgea, pe cândû umbra sea se prelungul în 
cursultt apelorö. Sőréié era la apusă şi roşietica sa Lu
mină da fisionomieî acestui bărbaţii espresiunea unui ca- 
racterü viu, unui spiritu preocupaţii. Uimitü ensă subt 
romanticile impresiunï a Ie naturel, dupe ce. începuse a 
se ’nopta, vë$u că se depărtase pré multü şi căută să 
se íntórne grabnicű la monastire.

Luna protégea acésta preumblare care îlü făcuse să 
uite uă sumă de griji şi pentru care elfi venise cu duouë 
ţlile mai ’nainte.

Plutindű vre uă duouë ore şi mai multü, ajunse la 
porţii unde statt lunfrele. Sări cu grăbire pe ţermiî çeï 
acoperiţi de erbă, legă batelultt cu lanţultt de rădecina 
unei sălcii pletóse, şi merse cu paşi repeţlî spre chilia 
în care fusese elfi aşezată când sosise în monastire.

Luminile apăruseră pe la ferestre, ardéü cam închise 
precum şi luna care segăsia peţliumătate ascunsă înnuorü. 
Tăcerea atunci domnia în tottt locultt, in chiliile mona- 
chilorü şi în spaţiosa curte.
. In chilia în care intrase junele mai ântêï era tăcere, 
pe urmă se auţli duouë persóne convorbindü :

— Aï vëçlutü pe Cleopatra ? întreba Zinca pe fratele 
eî,. care venise ostenită de preumblarea sea pe ape.

— Da, respunse Ioniţă, alaltă-en amtt şezută convor
bindü cu dênsa ca uă ţliumătate ţii. Nfitàrëul de Tonciu 
schiopu a scosü vorbe că ea este logodită cu unu ne? 
guţitortt de la Galaţi. O! Domne Sânte! .asta a fóstű 
ca uă lovitură de trăsnettt pentru mine! dértt nu este 
adevëratü şi ’mî pare bine. Am alergată de amtt găsit’o,
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amă vorbită cu dênsa şi acum sűutű liniştiţii; ea m’a în
credinţaţi! cu jurăminte că me iubesce şi ’mï a repe
tat-o de vre uă trei orï: «pên’ la mormêntü! . .»

Zinca se uită lungü la fratele eî, ca cum voia să scie 
déca este timpul să ’Ï descopere adevărulă :

— Ea se mărită astă sérá, iubite frate, te potü în
credinţa. Astă sérá este nunta eî.

— Cum? întrebă Ioniţă redicându-se îndată în süsü 
şi mişcată peste măsură.

— Liniştesce-te dragulă leiclii! adăogă Zinca, care 
voia să introducă pe frate-seă pe nesimţite a ’lă informa 
de astă împregiurare, lasă că tu o să aï unü norocii 
mai mare. . .

— Ea se mărită astă sérá?.. esclamă Ioniţă cu uă 
voce năbuşită, şi eù staü aici?.. Nu, nu se póte; ţii 
soro dragă că aï glumită. — Eă nu o cre<Jă !..

Zinca tăcu şi observă bine pe frate-seă.
Este adeverată acésta ? întrebă Ioniţă ca cum era a- 

fară din sine, voiă să sciu ca să plecă îndată d’aicî ?. 
O ! Dumnezeule ! Dumnezeul meă !.. oh ! ce lovire !

— Pré adevărată e, respunde Zinca, şi d’acésta amă 
voită să ’ţî vorbescă, să sciî că ea nu te a înşelaţii, ci 
tată-săă o mărită fără voia eî. Astă sérá se cunună.

— Cum aşa ? astă sérá ?..
Ioniţă lăsă capulă în josă şi dupe câte-va minute Zise 

încetă :
Eă nu o credeamă... şi bine mi a Zisă acelă bătrână ! 

Ea se mărită !.. Plecă astă nópte la Bucurescî!.
— De prisosă, adăogă Zinca, care nu voise să lase

• •

ï
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unü minutü pe Ioniţă siugurü. Decă ensă voescï, să ple- 
cämü împreună j vomtt $ice să pue caii. Dérü este de 
prisosii, ascultă-me !

— De aceea mi aï çlisü să viü la Cernica, soră dragă? 
Şi elü lăsă din notí capulü între mâinï.

— Tot-d’auna sûntü sora ta, tot-d’auna iţî voiö dori 
binele, iubitulü meu frate.

Desperarea lui Ioniţă, aflândü aceste nuvele, nu se póte 
descrie. După ce stătu câtă-va în astă stare de estasü, 
redică capulü în süsü. Zinca îlü observă. Elü avea ochiî 
plini de lacrime.

— Să plecămă, adaogă junele, uitându-se cu uă cău
tătură rătăcită la sora sa.

— Unü minutü staï, respunse Zinca.
— Pentru ce? întrebă elü.
— Aï nisce bilete şi uă verigă de aurü de la astă 

fată? adăogă Zinca.
— Iată-le. Şi elü scóse din posuuarulü seü unü plicü 

cu biletele ce tot-d’auna le purta la dénsulü, şi trase 
iute unü inelü din degitulü celü micü; acum luaţi-ltt, 
luaţi-mî şi sufletulü !.. respunde Ioniţă desolatü.

— Nu te plânge, iubite frate de mine, côcï n’amü 
voitü eü ca să se în temple aşa. Aduţî aminte că eştî 
tînërü, speră în Dumne^eü, că voraü găsi uă partidă ca 
să te însori, cu care să fiî fericiţii... Negreşită voescï să 
plecämü nóptea acésta din monastire ? liaideţî 1..

— Aşî voi să mergü ca fulgerulü acolo, şi daca m’aşă 
încredinţa că fără voia eî s’a făcută astă căsătorie, să
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vedemü atunci ce voxnü face !.. Yoiô căuta să o vë<;lü 
negresitü ín nóptea acésta...Plecämü acum!... .

— Hei! băete ! fata are părinţi, $ise Zinca silindu-se 
să liniştâscă pe fratele eî.

în adevërü, cu una cu alta, la meçliulü nopţii uă tră
sură eşia din porta bisericel St. George la Cernica.

Ioniţă promitea totulü cucierulüï să mâie iute, ca să 
ajungă mal curêndü în capitală. Luna tàrçliü dispărea 
de la orizonte şi unti întunericii profundă acoperise câm
pia. Nóptea cu unü timpii aşa de întunecosü înderetni- 
cesce mersulü unei trăsuri. Cu totă góna şi bicele ce 
dedea cailorü, suindu-se chiar Ioniţă pe capră, abia des
pre ţliuă fuseră la bariera Podulul-Mogoş0el, unde mal 
aşteptară câte-va minute pénë sè sculă căpitanulă, să 
descue lacătulfi, să redice cumpena, d’a putea el intra. 
Peptulű junelui sălta ca cum voia a se sparge, şi ocliiî 
lui ardéö. Pénë a nu ajunge trăsura dinaintea porţii la 
dênsulü, sări joşii ca unii nebunu şi se îndreptă pe stradă 
înainte. Şi cu totă întunericimea ce se lăsase despre 
$iuă, putu zări uă trăsură şi uă grupă de omeni strânşi 
dinaintea casei arendaşului. Lui Ioniţă îl veni unü felü 
de ameţială, curêndü se simţi aprinsü de uă mal mare furie 
care îlü făcu să’şl îndrepte paşii dreptü într’acolo.

— Ce faci? îl $ise cu energie sora Iul, unde te duci? 
vino înderëtü.

— Oh! soro dragă, aşi voi mal bine să morü!
— Să mori tu acum? şi de ce? A încetată d'a mal 

fi lume pentru tine? Nu vel mal găsi fete şi póte mal 
bune, fete crescute bine, de familii cu caracterü, fete
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äiii părinţi cum se cade? De ce le desperi? Dë 'ce te 
plângï? Stal locului să nu tè facï de rîstt p’între aceï 
omeni... Ascultă, vino acasă; nu te duce, că’ţî veï face
fëüî.v.

Ioniţă făcu ochii mari, stătu ín locü şi începu a se 
gôndi :

— Acolo süntű tălcharî, çlice elő, cari mi aü răpită 
fericirea, cari mi aű sdrobitü inima!..

Sora lui continuă :
— Eraï raicü când noï amü remasü fără părinţi; 

amü fostü eù sora şi mama ta; te amü crescută* te 
amü feritü de tóté; te amü învăţată, şi tot-d’auna eramü 
ascultată. Acum eşti mare, al minte, ascultü-më şi acum ! 
Nu trebue să te degradezi, nu se cade se fii înjosită 
dinaintea acestor ómen! cari n’aü altü Dumne^eü dè cât 
pëcatulü baniloră...

Ioniţă remâne câte-va momente ca şi înlemnită dupë 
ce intră înlăuntru împreună cu soră-sea. Mal pe urmă 
deveni furiosü şi voi să sè. încredinţeze ce era aceâtă 
lume grămădită nóptea là pórtá părinţiloră Cleopatreï, 
şi eşi numai de-câtü ca unü omü care nu scie ce facéí 
Se duse iute pêne la acelü locü; dérü nu mal găsi pe 
nimeni. Toţi s’aü fostü împrăştiată. Rămăsese nuiflâî: 
schiopulă Tonciu, care se ducea spre casă, umblândü cu 
trei picidre.

Acum începuse a se 'lumina. Stela prècursorie luminëï 
dimineţel se arăta pe orizönte şi rôndunelilë începuseră 
a saluta gorile.

Ioniţă se înturnă ârăşî în camera sea, unde gemă ca
1:0
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unü desperată, se desbrăcă şi se aruncă în aşternutu-i 
căutândă repausulă somnului care era departe de denslă. 
Atunci se puse pe unü plânsă nebunescă, blestemă pe 
trădători, blestemă minutul în care a simţită pentru 
Cleopatra astă pasiune neînvinsă, şi nu scimă ce mai 
cugetă şi despre dênsa. Sora sea nu’l părăsia în acestă 
stare a durerei... :

La casa arendaşului: se petrecuse lucruri ciudate şi pe 
care le vomă spune numai în trăcătă.

Săntă omeni cari se credă cu minte că în afacerile 
familiare iaă de normă interesul şi érd interesul; dintr’- 
iceşti ómeni era arendaşul susă (Jisă.

Aflândă că fiica sea, unica sea fiică Cleopatra, purta 
ună şimţimentă pentru junele funcţionară, ca să nu calce 
regulile seale d’a fi în alianţă cu uă familie comerciantă 
şi de la care câştigase cu comerciul, nu voi să asculte 
vocea inimei fiicei seale, şi se determină a o mărita fără 
voia ei, cum amă ţlisă, cu ună comerciantă de la Galaţi. 
Fiica protestă de açésta şi plânse chiar dinaintea tată
lui ei şi compeţitorului, declarândă că nu se mărită. Şi mai 
alesă că celă pe care tată-seu i’lă impuse să’lă ia de 
soçid nu ’lă văzuse nici uă-dată. Pe urmă, ca prima 
condiţiune, şi nepotrivirea în etate: ună bărbată peste 
cinci-^leci de ani cu uă fiică de nuoë-spre-^ece. Vë puteţi 
închipui ce căsătorie mai era şi asta, când acestă fiică îşi 
alesese ună altulă de a’ï fi consoçifi. Ea a avută cora- 
giulă să declare mirelui verde în ochi, că nu’lă ia pentru 
că iubesce pe altulă.

Mirele acesta, flegmatică şi omă de calcule ca şi so-

\
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cru-seü, rëspunse: «asta nu face nimicii, mai târziii se 
va schimba şi me va iubi pe mine...» Şi determinară, 
adică socrnltt şi ginerele, cari eraü mai d’aceeaşî etate, 
să facă nunta în ţliua Sânţilortt Împăraţi, într’uă joi.

Tata stătea la spatele miresei ameninţându-o şi or- 
donându-i să ’şî stérga lacrimile, pe când se îmbrăca 
de solemnitate, câtă fu Ia biserică şi chiar cândü veni 
acasă.

Cleopatreî, în estrema sa durere, îî veni să’şi rupă 
vestmintele de pe densa şi a se sinucide.

Nunta se făcu cu tote acestea şi care ţinu pêne la 
meţliulu nopţii. Ea se totű uita la ferestre, ca celü puçinü 
să veţlă pentru ultima oră figura promisului eî în inima 
sa. Cu tote acestea nu o veţlu câtü timpű ţinu solem
nitatea nupţială. Pênë îu <;liuă uă trăsură închisă, la care 
eraű înhămaţi patru telegari, trase dinaintea pórtel. Aci 
mirele, Cleopatra, maica-sa, arendaşulfl, tata al eï, Ton
du celü schiopü şi vre-uă duouë femei, mai multü tă
cuţi şi la lumina stelelorü, veniră despre ţliuă la uşa 
trăsureî. Socrul combinase lucrurile ca uă-dată cu $iua 
tinerii însurăţei să plece pe drumü. Cleopatreî.i se păru 
că vede fisionomia lui Ioniţă prin întunericulü dimineţei. 
Ea póte, în pasiunea de care fusese turmentată, arü fi 
aşteptată unü ajutorü, arü fi doritü să se strice legătu- 
rele astei alianţe fugindü din braţele mirelui ei pe care 
nu Fa fostü luatü cu voea sea.

Dér precum unü visü orele trecü şi fără de nici uă 
speranţă d’a se schimba lucrurile; e<a sta pïàngêndü şi 
tremurândü dinaintea trăsureî, în cáré era să se urce
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cu mirele în ânteia <Ji. Mama eï plângea asemeni, precum 
astă fiică cu peptulü bătendă şi cu ocliiî inundaţi de 
lacrime. Arendaşulă seriosă, şi ginerele seű totă aşa, 
dete mâna Cleopatrei, şi ’i $ise: «De! şuete acum!»

Cleopatra mai rumpse într’ună plânsu şi gemu din 
tóté puterile. Sufletulü i era sdrobitii şi ca cum perduşe 
viaţa, când se veţlu în trăsură alăturea cu unü omă ne
cunoscuţii şi pe care nu ’1 iubia, de şi acela acum era 
soçiulü eï.

Cu uă oră mai ’n.ainte se pornise uă trăsură cu ba
gage; acum porni şi cestălaltă ducândü nouiî însurăţei, 
cari ş’începeă cariera vieţei cu lacrime.

îndată ce plecară tinerii, arendaşulă şi femeia sea in
trară în curte, poftorindă călătorie bună şi Jungi ^lile 
celorü ce se depărtară, şi închiseră uşa dupe eï.

Tonciulu schiopu se dirige spre casă, troncănindu cu 
.cârja pe petrele pavagiului, şi când ajunse în pragă, mai 
gemu de trei ori şi ’şi pipăi piciorulü dupe obiceiü.

Ioniţă nu merse la cancelerie în timpă de duoue sep- 
tëmânï. Elü zăcea...

Amicii şi cunoscuţii îlü cercetară venindă acasă la 
densulă; Zinca, sora sa; spunea la toţi că frate-seü s’a 
bolnăvită de receala ce a fostă ; luat-o când a umblată 
cu luntrea, sóra, pe laculu de la monastirea Cernichi.

între cei visitatoiT veni şi Tonciulă ca să veţlăpe a- 
malată.

între aceste găsindă ocasiune, elă se adresă către, al- 
banesă çlicându-ï:

— Nu ţi amă spusă eă ? arendaşulă este omă de bani)

I

I
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deçà este arendaşii; elü scié să arendescă şi să fie aren- 
dáttt cu totü neamulü lui. — Interesulü portă fesulü, la 
elü şi la toţi, măre vecine!..

IV

La începutü' era de îngrijitü despre sănătatea junelui 
nostru.

Ori cine póte-să ’şl închipuiască în ce stare se găsia 
elü dupe aceste întâmplări.

Mal multe nopţi nu dormise privindü din patulü seü 
cum stelele ’şî fäceaü cursulü lorü pe bolta cerésca, pênë 
la acea stelă precursorie a lumineï dimineţeî, care isbia 
în ferestrele seale cu uă culóre gălbue şi roşietică. Elü 
privise, fără a închide mäcarü ochii, cum sórele apusese 
séra şi cum a duoua ţii resărise.

Viua închipuire a Cleopatreï îlü preocupa precum şi 
nefericitulü eveniment ü ce se petrecuse care îl sfâşia i- 
nima. Sora-sea, care nu ’lu părăsia unű minutü, vorbin- 
du-i şi consolându-lü din totă puterea, rugase pe amicii 
se! şi colegii de la vistierie, să vie mai desü ca sä’lü1 
distreze. Uă sumă de indivizi începură^ mereü a ’lü vi
sita, şi aşa nopţi şi ţlile, era la^ dênsulüj ca la unü clubül.v- 
Aci se fuma, se juca stosü- şi se,Vorbia politică: politică 

. ca aceea cu care timpulü trece... ...................
Veţi sei că unulü' din evenimentele1 cele'mari din-câte 

s’aü : succedatü: în aniî aceştia planase atunci peste; întréga
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Românie* care atunci gemea : duouë invasiunîpe densa, 
duouë armate şţrăine, persecuţie şi lupta partideloră !.. 
Acésta preocupa pe fie-care şi spiritele eraü într’uă fer- 
bere. Dupé revoluţiune nimeni nu scia ce o să se în
tâmple. Toţi purtatt doliu şi se simţiaă împovăraţi : duouë' 
invasiunî, Turcii şi Muscalii, în urma revoluţiune!, era 
îndestulă ca să facă a se întrista fie cine; nu era de 
glumită cu uă aşa stare de lucruri şi nici că era omă 
care să nu se cutremure de ast-felă de timpă : averea şi viaţa 
eraă în nesiguranţă, cămiuulă fie-căru! ocupată de străini... 
în capitală, ca şi în tote oraşele, casele publice şi pa- 
aturile eraă transformate în spitaluri, casarme şi cuar- 
ire. Tinerimea ênsà făcea politică, cum amă çlisu, care 
icésta d’atunci a trebuită să ne rëmâie ca uă nefericită moş

tenire, adică: fie care să ’şi lase lucrulă seă şi să se 
ocupe d’a pune ţera la cale, dupe mintea sea şi dupe 
pasiunile ce uni-alţii le incită. Bëtrâniï, marturï a maï 
multe evenimente, consumaă în tăcere trista esperienţă 
şi priviau cu ună ocliiă spăimântată la tinerime cum se 
conducea. Uni! ârăşî, avendă în vedere numaî interesulă 
privată, alergaă prbï a da braţiulă la străin! şi a danţa 
cu dânşii, în cerculă familii, cu sôçele şi cu fiiicele loră 
Dâră precum Draculă încurcă în, iţele seale sufletele pëcà- 
toşiloră perduţî, ast-felă interesul şi egoismulă încurca 
pre ce! cari ’ş! făceaă din casele loră ună tabernaclu 
ală corumpţiuneî, în scopă numaî ca să facă trebile şi in
teresele cu străini!...

Putea cine-va înţelege de pre vorbele şi apucăturile 
celoră strânş! la junele Ioniţă, ca ce lucruri promitea
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acesta geueraţiune să facă pentru fericirea patrieî... Mulţi 
strigaă şi vorbiaă pene fäceaü spume la gură, că ei suntű 
alfa şi omega, cari voră lucra pentru a institui guver- 
nulü democratică pentru (érá cu uă republică şi uă cos- 
mopolitie universale... (Uă cosmopolitie bunioră în 
starea în care se găsesce partea Moldovei!...) Dérü mai 
târziu s’a aflată că eraă plătiţi de străini ca să vorbéscá 
aşa şi să sémene turburărî; unii chiar priimiaă lefurî de 
spioni, şi aceştia, ca să ’şi facă meseria, ar’ fi vîndută 
şi pre Dumne^eă... Cei cari vorbiaă cu românismulă mai 
înfocată, aceia eraă maî periculoşi. Amă putea cita uă 
sumă de essemple de felulă acesta....

Când rîurile debordézá, umflate şi turburate din ploi, 
ele aducă copacii ce ’î terăscă in cursulă loră, surpă 
malurile şi lasă ună felă de plevă pe câmpii; mâna énsá 
a laboratorului scie a descurca holdele de aceste răgăliî, 
astupă surpăturile şi cară buştenii terâţi, mâna istâţă a 
laboratorului nivelează şi aşâ$ă regulă d’a cultiva ârăşi 
paméntulű, acea mână face să înflorăscă lioldal Trebui 
dérû şi României, după atâtea calamităţi venite asupra 
ei, îi trebui ună părinte care s’o conducă. Ea îlă avu; 
ş’acesta a fostă Stirbei-Vodă, celă ce se puse la cârma 
ţerei când ea era în aşa stare. Elă chiămă la sine şi. 
îmbrăţişă capacităţile, apelă la concursulă Româniloră, res- 
plătia ori unde auţlia vre uă faptă virtudsă şi condamna şi 
pedepsia demagogia ; nu se uita la vorbele şi injuriile ce- 
loră nemulţiămiţi, elă mergea înainte semnalândă paşii sei 
cu câte vre uă faptă însemnată. Nu era dérű cu nepu
tinţă ca ună asemenea Domnă să se informeze de con-
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duita fie căruia membru alu societăţii, a înţelege cari 
sûntü bărbaţii capabili şi activi, ş’a ’i aduna împregiu- 
rulü seü, în acele (Iile de jele, de sugrumare, de inva- 
siune... Elü mai cu sămă începu de la a răsplăti servi
ciile şi onestitatea ori unde o va găsi. Ca unu română1 
de geniü, elü avea miţllocele seale particulare să se 'in
formeze despre totă ţâra şi de fie care individu. între 
acestea avu resunetü şi conduita amploiatului Ioniţă N... 
cea petrecută în façia contracciuluï salinelorü, la vistierie.— 

Ştirbei se informase dé la uni-alţii din capii secţiu- 
nei unde junele era funcţionarii ; şi ca să facă unü essemplu 

ţ\ ca să încorageze probitatea şi meritele în tó ta pu- 
cuvîntului, a înălţată p’acestü amploiaţii la rangulü 

tarü : uă demnitate ce avea preţu pe timpii d’atuncî, 
ja uă - răsplătire a meritului şi capacităţii.

îndată ce Ioniţă se făcu bine şi veni la cancelerie, 
află acăstă bucurátóre nuvelă. Unü evenimentü şterge 
mai tot-d’auna urmele cätü de impresionabile a le altui 
trecutü. Dérü nuvela acesta de înălţarea sea la rangü şi 
vorbele continue a le surorei seale, începu ore cura a’lü 
tămădui de boia sea morale. T0tă familia sea fu răpită de 
plăcere veçlêndü pe unulü din membrii ei înălţânduse 
la rangü de boiărie. Se creflu în nisce ţlile de serbători 
de fericire. Sora luii Ioniţă îï çiise-: caută de eşi me- 
réü;-petrece în societate, caută' de te fă fericită, şi eü 
sora ta; îţi voiu fi de ajutorü, eü, sora şi mama ta, voiü" 
fi tot^d’âùna lăngă tine, de a’ţi căuta uă altă fericire 
mai^ bună şi mai* adevărată de-câtü acea care o ai per-

X
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dutü. Fiï liniştiţii, fratele meü, noi nu te vomö părăsi. 
Acum te aï facutü boiärü, ce mai vrei?

Albanesulù scóse cu mare bucurie câte-va sute de leî, ca 
să platéscá tacsa diplomei ce i se dete cumnatului seü 
de Pitarű, şi elü din acea ţii numai lepădă de pe dên- 
sulű îmbrăcăminţile cele cu firü ce avea obiceiű a le 
pune numaî pe la ţlile de serbătdre ; şi aşa celui d’ân- 
têï către care elü se adresă spuindü d’acestă fericire în 
casa sea, fu Tonciu, vecinulü seü celü schiopü.

Prin acésta Ioniţă se simţi őre cum resbunatü d' 
despreţiulă ce i ’lü a fostü arëtatü arendaşulă reft 
sându-î mâna fiicei seale. Pentru elü acum se deschises 
unü orizonte noü sub care avea să trăiască şi să res 
pire. Elü trebuea să uite starea copilului din plebeî. Era 
june, avea uă carieră, putea în condiţia sea să ’şî facă 
unü nume; acum dérá căuta să trăiască, să trăiască, 
dérü ensă voia să fie şi iubitü...

Cu tóté aceste n’amü veçlutü vre ua-dată omü mai 
voiosü şi rapitü de uă copilărescă bucurie ca acestü 
june in ţiiua câudü veniră amicii şi colegii seî sä’lü sa
lute de înălţarea sea la rangü. Sora sea îlü îmbrăţişă cu 
lacrime în ochii şi cumnatulü seü iî ţinu uă lungă o- 
rare. Ântêiulü lucru din parte-î fu să’şî îugrôpe tptü 
capitalulü comandàndü duouë rândurï de îmbrăcăminte 
de modă, într’acestea nelipsindü şi haina curţiî, şi a’şî 
mobila uă cameră cu gustü. Merse la palatü să se pre- 
sinte Măriî Seale, în cea d’ântêï duminică după eşirea 
ofisuluï domnescü. Albanesulü era în curte pe urmele 
cumnatului seü, ca să afle ce ţlicea şi cum li se părea
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ómenilorü de dênsulu. îmbătată de plăcere, albanesulă, 
cândü se înturnă spre casa, întêlnesce pe Tonciu.

Acesta îï luă vorba fclicitându-lă pentru Ioniţă:— 
Amu aurită, (Jise elă, că s’a ’nălţată la boiărie cum- 
natulü dumitale ? Să-î fie de bine şi la mai mare să 
dea Înaltulă-Cerescă !

— Nu ţi amű spusă eă? ţlise albanesulă vecinului 
seă. Na! acum chir Năstase arendaşulă, să ’şî dea fata 
dupe ună scăunaru de la Galaţi! Eată cuinnatulă meă 
Ioniţă este boiară, şi nu va catadecsi să ’î pară reă de 
ceea ce a făcută mojiculă acela. Dér şi eă amă oprită 
nevasta d’a mai duce la nevasta lui şi nici pin curte 
pe la mine să nu ’mî calce.

— De asta aşa e ! respunse Tonciu care aci de uă- 
dată începu să se vaite:hai! oh! oh! oh!., éru me junghie 
la picioră.

— Veçïï, Tonciule, simtă mari minunile 'şi tainele lui 
Dumnerleă !... Nici uă-dată să nu se mândréscâ oraulă 
că are bani: bani, hei! aă şi ţiganii!...

— Vecine ia veçlï, ţlise Tonciu, cândă va ajunge Ioniţă 
în vre uă slujbă mai mare, să ’şi aducă aminte şi de 
mine, ca amă fostă şi eă slujbaşă aţâţi ani la poştă, 
s’ar cădea să mănâncă şi eă uă pâine la vreme de bă
trâneţe ! Noi săntemă omeni d’aî stopânăriî !..

— Ca ho! abia acuma înaintă şi elă, să mai aştep- 
tămă!

— Bine, să asteptămă, ţlise Tonciu, dér e vre uă 
nădejde?...

întiirnându-se albanesulă acasă găsi pe Ioniţă cu unu
• ; : : Í
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aniicü alü seü şi cu unii străinii, omü blondit şi scurtü, 
pc care acela îlii întitula: domnule Bárónő.

— Bre ! cumnatulii meü priimesce şi baroni la dênsulü? 
Ce va să ţlică se fie cine-va în lume măcar unű Pitarii ! 

Elü se întorse iute să se consulte cu vecinulü seü
Tondu care, ca nnü vecliiü slujbaşii, scia să preţuiască 
mai bine aseminea lucruri. Tonciu respunse albanesuluî 
cu unii* aer ii flegmaticii: luaţi séma bine că acela pe 
care voï îlü numiţi baronii este unü spionii mußcälescü. 
Eű l’amü vôçLutü la Iaşi şi la Odesa, când eramü la 
posta ruséscà curierii.

— Ce spui Tonciule, aşa să fie ? întrebă albanesulü 
plinü de curiositate.

— Mai de câtü aşa ! adaogă schiopulű vecinü. Şi çli-ï 
lui Ioniţă să nu prea umble cu acesta şi nici să nu pré 
aibă cu dênsulü multü în clinii şi în mânică, pentru 
că se mai ţlice şi altele de dênsulü!...

— Ce spui măre Tonciule? o fi vre unü?..* întrebă 
albanesulü confusiatü.

— Atâtü vë çlicü câtü sciu, réspunde Tonciulü scliio-
pulü.5

V’aduceţî aminte că în timpulü invasiuneï ruso-oto- 
mane, s’a veçlutü în capitală unü ore care individü, a 
căruia profesiune şi naţionalitate eraü necunoscute, care 
frecuenta primele case pe la începută, întitulându-se cu 
titluri de nobleţe, acela intrase, într’unü timpü, la uă 
familie notabile, mai ântêï ca maistru de limba francesă, 
pe care n’o ’nţelegea bine, să facă educaţiunea copiilorü 
acelei familii. Eşi din acea casă lâsândü urme cam
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nenmlţiărait0re.. îlü vëçlurâmü apoï ca lingăă la coman- 
dantele de gărnisonă, denunţindă pe cel prepuşî ca re
voluţionari în mişcarea din 848, apoï là poliţie fă- 
cêndü asemenea servicii ; s’a însurată în cele din ur
mă luândü de soçie nepóta unul maioră de la acéstá 
autoritate, cu care a trăită cum este mal reă, şi care 
îndată fu nevoită a cere divorţiă. Trecândă dérű prin 
tóté şi în tóté ca piperulă, personagiulă acesta mis- 
teriosă, cu retragerea trupeloră de ocupaţiunâ din Ro
mânia, îlü vëçlurâmû cum e mal ciudată şi de necrezută, 
lăsândă între noi suvenirulă a atâtoru fapte puçinü 
recomandabile, cu tóté titlurile ce voi a şi le da şi 
cu titlulă sëd de baronu. P’acesta îlă veţlurămă la 
amiculă nostru pre timpulu cătă elă stătuse în casă 
convalescentă, şi dupë însănătoşirea sea frecantându gră
dinile şi mal alesă locurile publice cu densulă, sub pre- 
tecstă d’a găsi dis tracţiune.

Infortunate june! tu nu sciuşl cu cine legi cunoscinţă!
Ioniţă, cu tote suferinţele seale, putu scăpa de ună a- 

moră ce ’lă dusese aprópe la mormentă, eusă nu va scăpa 
de relele influeuţe ce i le adusese alianţa sea cu bafo- 
nulü nèàdevëratd, şi care îl deşteptă gustulă pentru jocă 
şi tóté viciurile.

Femeia inspirase în elă simţiraente nobile, stiraulă rë- 
dicarea sea şi care îl dete uă posiţie în societate ; adu
nătura ânsă rea, societatea celoră stricaţi îlă perdea !..

Baroniilă acela avea despreţă pentru poporă. Elă se 
aliáse cu jünëlè funcţionară penti’U unu scopă : îl tre-

i
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buea unü asemenea omö. Veţi vedea maï Ia urmă ce 
scopü elő avu.

Déru aceea ce este de notată, de câte orï era cu Pă- 
culescu, unü funcţionară la ministeriulă de interne, maî 
’nainte Ioniţă vorbea de Cleopatra, spuindü că o iubesce, 
că suferise pentru ea şi ’î fusese devotatü cu tótá căl
dura primului amorü, că numai cu dênsa sperase să fie 
fericită, adăogândă laudele cele maï frumóse acestei fiice 
şi suind-o pêne la ceriü; îndată ensă ce legă relaţiune 
cu baronulü süsü arătată, numai <jise nimicii despre dênsa, 
ca cum ranele seale s’aă fostă tămăduită de totă. îî plă
cea maî bine să vorbéscâ de doctoruiă arabulă ce ţinea 
în strada nemţăscă casă de joculă cărţiloră, de grădini 
şi de felă de felă de locuri...

Sora junelui nostru, cu tóté că ’Ï păruse bine cöci 
fratele ei îşi găsise distracţiune, ca să se desfacă tota- 
lemente de tristele seale suvenire, începu şi ea a fi în- 
grijiată despre cele ce spuse Ton ciulă schiopulă ; şi vë- 
$êndû că fratele ei, afară din obiceiurile seale venia nóp- 
tea pe la meţliulu nopţii acasă şi de multe ori la çliua 
albă, asta îi mirosi curată a berbanterie şi coruinpţiune, 
şi că suitele unei asemenea conduite mai îngrabă, saă 
mai târţliă voră fi funeste junelui seă frate.

O! câtă de prăpăditore süntű viciurile care se con- 
tractézâ adese ori din adunarea cu cei rëü... çlicea în 
sine sora junelui Ioniţă.

Ea dérü se decise, dupe duouă luni de la învestirea fră- 
ţine-seă cu rangă de Titară, şă ’ï gàséscâ uă bună partidă 
de ínsurátóre, fiindă că însurătorea de tînërü, ^icea dânsa

3
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este aşezarea minte!, scăparea de la perekre a omului. 
Dér ea lucra ca soră şi ca mamă, voindu-î binele. în 
cele din urmă consimţi şi densa cu vecinulű seű Tonciu, 
să se desbare frate-seű de noua sea cunoscinţă, de ba- 
ronulü celü falsă....

Treî rJile d’a rândulă căutase Zinca unii timpă favo
rabile să potă vorbi cu frăţine-seă, dér nu se putu, coci 
nóptea venia prea târziu, dimiimţa dormia pêne la nuouë 
şi ţlece, cândă era ora de mersă la cancelerie : peste (Ji 
érd nu pré vinea; a patra ţii, duminecă, aşteptă, cândă 
n’avea elă cancelarie.

Duminecă, dupre daţi ne, femeia merse la biserică, şi 
înturnându-se acasă găsi pe Ioniţă dormindă, coc! se cul
case forte târţliă în acea nópte. Ea voi să’lu deştepte ; 
ensă îlă lăsă pêne va trece într’uă altă cameră să mai 
ré$á d’a le case!, d’ale menagiuluî, şi apoî să intre la clă.

Dupé cinci minute, junele priimi uă visita, cum se gă
sise din pată diminâţa.

Nu te poţî scăpa de unii omeni ca de rîe cândă vină 
mai alesă să5! împrumuţi.

Acelă domnă ţlisă baronă, creţlu pe Ioniţă ună banclieru 
la care veni să se împrumute, spuindu multe şi mënunte 
şi promiţândă marea cu sarea.

— Bunulă meă amică, bună diminâţa ! ţlise elă in- 
trândă, n’amă venită să staă multă la D-ta fiindă că 
mö astéptá în altă parte pentru uisce trebî urgente.

— Orî cum, şeţlî, îî ţlise Ioniţă sculându-se iute din 
pată şi luâudă pe dênsuld uă îmbrăcăminte, şeţl! puçind. 
Më értá că raëgăsesc! aşa!.,. m’amă culcată pré târfliă

1
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— Ca să venimă mai iute la cestiune, cată să cu- 
noscï causa ce me făcu • se viu aşa de dimineţă. îraî tre- 
bue 50 de galbeni, amice: cura vei sei şi de unde veî 
putea, te rogü să nu me laşi, să mi’î dai!..

— Cân dă i aşu avea!...
Ioniţă rămase pe gôndurï nesciindü ce să mai respunflă.
— Da, nu me înduoescü că pentru amiciţia nostră şi 

bunultt sufletü care te caracteriză, nu vei lăsa pe unű 
omü ce te rógá ! Pentru acesta eü îţi daű înscrisă în 
totă regula, că în termenii de uă lună ţi’î înapoezü d* 
sigură, amice! pré de sigură!

— Nu e vorba de înscrisă, ci că eu nu dispună d< 
bani, simtă la mine duouă gropari cu câte 25 galbera 
cari i amă primită în lipsa registratorului nostru, dérű 
ferâscă Dumnezeii nu m’aşî atinge de ele, aşi abusa!

— De registratorele D-vostră çlicï? o! simtă amică bună 
cu densulă, elă n’ară çlice nimică cândă va afla că mi 
aï dată mie aceşti bani, să’î întornă peste câte-va septë- 
mânî... Eă i’amă făcută lui multe trebî la generalulă 
comandante de garnisonă, rusescă, îţi spuiă să fiî sigură 
că elă nu va (lice nimică. Poţi să mi 7 dai?...

— Ori cum, răspunde Ioniţă, ar’ fi ună abusă din 
parte-mî să desfacă gropurî venite de afară la registra
tura vistieriei, eă nu potă s’o facă asta! — Amă subsem
nată de priimirea loră

— Amice ! te rogă, aşi putea să ţi î înapoiezu şi mal 
curendă, fă-mî bine acum că am mare trebuinţă. Fă-mî 
bine te rogă!...

ţ)isuluî baronă îi venia să se pue în genuche şi a’lă
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ruga pe Ioniţă cu mâinile împreunate pentru suma de 
50 de galbeni care i-o cerea.

— Nu ţlică că nu v’aşi împrumuta cândü aşi avea banii 
mei proprii; me crefli, ai putea să ine pui în stréngü 
déca vei găsi în sártarulű mesei unde ţiti banii mei, 
mai multă de 20 galbeni, alaltă-eri amu priimită léfa 
pe Iulie şi Augustă; să mé creoli ce spuiă....

Ori cum nu plecă de la D-ta, amice, fără bani. Sciă 
că vei face ună sacrificiu de amică. Dér aproposito, 
despre persóna în cestiune... araă veţlută că ţi a picată cu 
dragă la inimă, îţi place, nu e aşa?... Ei bine eă sciă 
să facă sacrificiă din parte-mi, cum ţi amă mai (lisă, 
déca îţi convine, poţi să o iai, te lasă stăpână pe densa !... 
Dâră te rogă, nu uita pentru amiciţia şi afecţiunea care o 
amă către D-ta, să’mi dai asti 20 de galbeni cari (lici că îi 
ai banii dumitale proprii, şi dintr’ună gropă, veţli encă de 5 
galbeni, şi ţi daă îuscrisă pentru 50 cari ţi’i void înapoia 
în termenă de uă lună celă multă.

Ioniţă se uită cu ochii mari dupé cele ce auţli, şi 
respunse:

— Nu potă să më amestecu în bani strâini; potă 
să facă cu ai mei ce voiă voi...

— Déca vrei, uite, amă încredere în D-ta, îţi lasă atjli 
înscrisulă raeă formată dupé tótá regula şi să ’mi dai 
banii mâine.

— E de prisosă înscrisulă, că şi eă amü încredere 
în persóná D-le, săută sigură că o să vô ţineţi de cu
vântă.
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— Maï c vorbă? forte sigurü, nu voiü lipsi la ter- 
mintt... Te rogü fă-mî acestü bine!

— Totü ce aşi putea face să vë daù ceï 20 galbenï, 
me lasű eû fără banï de clieltuélá, mö voiű împrumuta 
şi eü la alţiî.

— Te rogü adămi-î de uă-cam dată şi veçlï de ’mï 
fă şi de ceï 30. Vë daü acum înscrisulü pentru 50 galbenï.

— Nu trebue înscrisă pentru uă sumă bagatelă, më 
încredü în dumnéta şi fără înscrisü; nu e vre uă sumă 
mare.... Şi elü se duse la cutia mesiï să sc<5ţă ceï 20 
galbenï.

— Câtü eştî de bunü domnule Ioniţă! Aproposito, 
dumnéta nu jocî cărţi? nu vii nicî uă-dată la doctorulü 
arabu care ţine casă de jocü în strada nemţâscă? e fru
museţe să viî acolo !.. Eü amü mare norocü la cârţî, 
amü cunoscut-o asta!...Vino şi dumnéta, vomü merge to
vărăşie déca voescï ?.. Amü vëçlutü acolo într’uă sérá şi 
pe registratorele dumnévóstrá, elü a perdutü multü în 
séra aceia!... Nu uita, spune-ïcomplimentele mele!... Şi 
baronulü acesta luă 20 galbenï cari iï numërà Ioniţă şi 
’Ï bagă in posunarü, netăcendu-î gura cu felü de felü 
lucrurî d’acestea...

Zinca înmirată că aude pe Ioniţă vorbindü cu cine
va în camera sea, se dirige spre uşă să veţlă cine a 
veuitü. Càndü ea pune mâna pe ivërü, uşa se deschide 
şi Baronulü sus’çlisü se opresce în pragü, puindü cu 
uă mână pălăria pe capü şi cu ceelaltă gesticulândü ca 
unü actorü:
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— De sérá dérü la grădina lui Varembergü să viï 
negreşit !..

Şi elü çlicêndü acestea eşi fără să’şî arunce ochii la 
femeie care se afla retrasă puçinü la uă parte, şi care 
ílű ficsa cu uă căutătură pătr un pletore, semenandű par’că 
arü voi să scie cine este acestű omü care face ca fra
tele eî să întârzie tot-d’auna nopţile ? şi par’că î veni să 
şî facă cruce ca de ucigálű-tóca vàçlêndu-lü.

Ioniţă se îmbrăcă iute şi începu a’şî regula përulü 
cu peptenele şi cu peria, scăldându nisce idei confuse 
într’unü visu care apărea în imaginaţia sea cu colorile 
cele maî vii.

Sora sea intră şi şeţlu pe unü scaunü.
— Amű au^itü că este ce-va la grădina Castrişoeî 

unde te cliiamă domnulti care a eşitu?
— Da, soro, respunse Ioniţă preocupaţii în cugetările 

visului şi suvenirelorü seale.
— Voescü să viü şi eü astă seră, vrei să mergi cu mine?
— Ţi amű (lisă tot-d’auna să puï unü bonetü, să nu 

maî umbli ca mahalagióicele, legată cu barişii la capü. 
Aşa nu potű merge cu D-ta!.. Du-te singură déca vrei.

Zinca voise numai ca să íncépá vorba cu fratele eî 
şi d’aceea repetă encă că voesce negreşită să fie de sérâ 
la grădina Castrişu (Varembergü.)

— Acolo vine boiărime, soro dragă! rëspunde Ioniţă 
uitându-se în oglindă şi legându-şî întârÿielnicü crevata 
la gûtü.

— Acolo unde mergű boiăriî dumnévósWi o să ve- 
nimü şi noi astia mahalagii, adăogă soră-sea.

:
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Lectóruíű voesce a sei cari süntű aceste cugetări ce 
preocupa pe junele nostru, cándű élű se îmbrăca şi lu- 
ândü fie care obiectü în mână şi remânêndü în locü gân- 
dindu-se, în acea ţii când se gătia d’a merge să se pre- 
sinte la curte ? Era ore niscari-va ocupaţiunî maî înalte, 
nisce preocupaţiunî pentru viitorö la serviciultt şi afa
cerile seale ? Nu, frigurile de înaintare, de unű renume, 
de nobleţe şi înavuţire, care ílű preocupase câte-va sep- 
temânî, începură a se potoli şi a dispare cu íncetulű. 
Inima ce se pare liniştită ascunde în înduoiturile eî nisce 
urme... Acestű june nu uita suvenire preţidse: florî pri- 
imite şi promisiuni date... acele consolaţiunî iubite, la- 
crime căldurose acelei pe care élű iubise, serile cele 
senine când elü era ferice d’a pronunţia numele eï, cándű 
era profesorele eî, cándű ea ílű privia ca pe unű frate, 
cândû îî promisese că va fi a sea pêne la mormentű, cándű 
ea cânta cu uă voce vibrantă şi dulce, cândü ea se bu
cura privindu-lű şi se strevedea în ochiï lui, cândü îî vor- 
bia strângêndu-ï mâinile şi élű îî respundea cu uă inimă 
palpitândă, acestea tote ş’acele ţlile atátű de ferice s’aű 
stinsă óre pentru tot-d’auna din memoria sea? Maî putea 
élű trăi fără ca celű puçintt să se gôndéscà la dênsa ? Câtû 
era de voiosű maî ’nainte cu ea ?... Câtü era de iubitű în 
acele ţlile fericite ?... Ce'va fi fâcênd óre?.. Unde se gă- 
sesce ea, şi să fie óre mulţiămită ?... Ce va cugeta ea? 
îşi maî aduce aminte de fratele eî?...

Sora luî făcendu-î atâtea întrebări, la care élű res
pundea macbinalmente, era întrerup tű din aceste cuge
tări isvorite de la inimă.
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Pêne a nu termina aceste vorbe di’naintea fratelui eï, 
unü omü intră în casă care aduse uă srisóre. — Ce o 
mai fi şi asta? (Jise Zinca încetişorö.

— De la postă, ţlise celü care intră.
— Uă scrisóre ! esclamă Zinca,
— De unde? întrebă Ioniţă.
— De la Moldova, respunse impărţitorulă de scrisori.
Junele întinse mâna şi rămase uimită, ca cum s’ară 

teme d’a o atinge.
Curierulü îî înmână scrisórea.
Zinca se redică de pe scaunü şi întinse gûtulü să se 

uite la sigiliü. Ioniţă sta înlemnită privindă scrisulă de 
la adresa astei epistole venită de la Galaţi. Rupse iute si
giliul de ceară, o desfăcu, îşi aruncă repede ochii la în
cepută şi o întorse să priviască subsemnătura. îi veni 
rëü. Trase ună scaună să şeţlă...

— De la cine e astă scrisóre ? întrebă impacientă şi 
plină de interesă sora sea.

Ioniţă nu çlise nimica. Se uita înmărmurită.
— Astă scrisóre de la cine e?
— De la ea, respunse elă.
— De la cine de la ea? întrebă ârăşi Zinca.
— De la Cleopatra, adăogă Ioniţă lăsândă capulă îu

I

josă.
— De la Cleopatra? esclamă femeia, ca într’ună visă, 

uimită de cele ce aude. Ce mai e ?.. citesce să ascultă.
Junele redicândă capulă, începu a percurge cu ochii 

liniile coprinse; în asţă scrisóre.
— Citesce tare să auţlă şi eă, ţlise Zinca.
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Inima sea bătu şi templele îî svîcniră tare. într’acestea 
se păru ca cumîi träsnetulü căzuse la piciórele junelui, 
estasiatű cu acéstá scrisóre în mână.

Luă încetă coragiă dinaintea suroreî seale care ’lă ob
serva cu ocliî mari. Citesce de!

«Domnului Ioniţă N... etc.

«Scumpulu meu amicul
«Era uă détone a ’ţi scrie, pentru entâia şi ultima <5ră, 

«de starea cum më aflu, şi să cerceteçlü de sănetatea 
«domnii vóstre.

«E de prisosü a mai vorbi de cele ce s’aü petrecută: 
«dumneata le sciî. Cu trcï <Jile mai ’nainte amü vorbită 
«amenduoi şi ’ţî juramă* că voiă fi soçia dumitale. Eă 
«nu sciamă nimică atunci din cele ce se ursiau. Părin- 
«tele meă, fără voinţa mea, me promisese ună altuia, şi 
«elă ine sili ca să ’mî unescă pentru viaţă sórtea mea 
«cu aceluia. Amă plânsă îndestulă de acésta, că rnedes- 
«părţiamă de bărbatulă celă mai onestă, căruia îi închi- 
«nasemă inima şi sufletulă meă. Mi a venită să’mî curmă 
«filele în minutulă cândă mi s’a ţlisă că më mărită ; 
«amă voită să më aruncă în apele Şiretului cândă îlă 
«trecuiă pentru a merge la Galaţi ; ensă aducându-mî a- 
« minte de cele ce më înv0ţaî citindă serile şi ascultân- 
«du-te ca pe ună frate şi ca pe ună înţeleptă, cunos- 
«cuiă că este uă faptă ruşinosă d’a’şî rëdica cine-va 
«ânsuşî viaţa. Doraniata aï fostă tot-d’auna bună şi ge- 
«nerosă, më veî compătimi şi ’mî vei da dreptate cöcí 
«amă consimţită ca sătrăescă. Noî fiinţe trecătoare, cată

i.
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«să ne împlinimü aceea ce sórtea a liotărîtă.—Uă-dată 
«măritată, jurândă dinaintea lm Dumneţleă d’a’mî iubi 
«soçiulü! fiică supusă la voinţa parintéscá ş’a détoriilorü 
«mele, amű cátatű să’mî plecü capulü cu voe, fără voe... 
«Şi pentru că acumű îţi scriü, facű drăşî uă détorie, 
«să mulţiămescii amiciţii dumitale, respectului şi îngri- 
«jireï ce totă-d’auna aï avutű către persóna mea, că m’aï 
«învăţată ca unü dascälü, mi aï luminatü mintea, mi 
«aï datű consiliile cele nobile şi folósitóre, cari ’rnï vorü 
«prinde tot-d’auna bine ; mi aï ţii su să më ferescă de 
«totă ce e vătămătorii şi reă... De acésta te amü iu- 
«bitü şi stimatü, şi astă-ţlî, în nefericirile şi durerea 
«mea, mi aducü aminte cu plăcere de suvenirile ce mi 
«aï lăsată, de învăţăturile ce mi le aï insuflată.

«Câtă despre fericire, nu ţlică nimică.
«Nicî nu ine plângă pentru durerea ce amă suferită. 

«Destulă că amă détoriï pentru care amu jurată să le 
«împlinescu şi nu le potu uita.

«Şi dumitale proraisesemă : ensă acea promisiune s’a 
«schimbată într’uă legătură d’amiciţie, pură şi sinceră, 
«într’uă amiciţie care va dura pênë la mormentă... Acésta 
«amă jurată.

Aci Ioniţă se opri puçiirô, mototoli cliârtia şi ’î veni s’o a- 
runce în focii, ca cum pre’noirea suvenireloră îî causase 
durere: dâră sora sea îlă opri: Citesce înainte, (lise ea.

«O! fratele meă şi bunulă meă amică! să nu me 
«blestemi nicî ua-dată de suferinţele ce ţi le amă ca- 
«usată : eă n’amă voită a ţi le causa. Bine cuvintézà-më 
«şi r<5gă-te pentru mine Celuî din ceriă-Părinte, care vede

;

u
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«tóté şi cunósce inimele ómenilorű. Din parte-mi nu voiü 
«înceta să mô rogü Lui ca să ’ţi dea sănătate, fericire şi 
«totü binele ce dorescî.

«Vorbindü despre soçiul meö, abia de câte-va lunî de 
«cândfi sûntü măritată, se portă destulă de bine, n’amü 
«ce să ţiicfi în contră-I; şi tocmai purtarea sea m’a fă- 
«cutü să më oprescö de la grozavulü cugetü ce avuse- 
«semü d’a ’mï rëdica viaţa. Locuescű în Moldova, la uă 
«moşie aprópe de Galaţi. Süntű şi la oraşii ori cândü 
«voescö şi la ţâră, îndeletnicindu-më cu menagiulö şi 
«cu détoriile mele de gospodină.

«Arătă ţiăţachi Zincuţel, soreî dumitale, felicitări din 
«parte-mï. Remâï sànëtosü!

Cleopatra.

Zinca îşî ţinea mâna rezemată de frunte ascultàndü; 
Ioniţă, terminâudü, aruncă scrisórea cu răceală pe săr- 
tariü, îşî băgă mâinile în posunarfi, şi începu să se pre
umble p’în casă fluerândü încetü. în sine elfi nu cerea 
de la Dumnezeii decât: uitarea!

Zinca rëdica capul în süsü, şi, uitându-se la frate-sefi, 
numai cuteza a $ice uă vorbă, ca cum le uitase şi le 
perduse tóté. Ea mal ântêï fusese spăimântată.

Ioniţă çlise înceţii şi gonditorfi:
— De sără dérö cu baronulfi şi cu amicii mei la 

grădina lui Yarembergfi!...
Zinca din parte-I, ca cum îşî vărsă foculfi, adăoga:
— Adevăraţii, nisce femei nebune ! şi fiica precum îl 

sûntü părinţii!...



!

V.

Care din concetăţenii noştri n’a cunoscuţii acea gră
dină situată pe marginea Dâmboviţei, cu arborii ei stu
foşi, cu drumuleţele cele regulate şi aşternute cu petriştt 
cu paviliónele seale, cu statuetele, cu arcurile, decorurile 
şi porţile în alu cărora frontispiciu ţindă uă însemnie; 
cu florăriile seale, ospetărie, bufetű, băi renumite reci; 
cu acele serate musicale, petrecerile, chefurile şi intri
gile amoróse petrecute la umbra arborilorü şi sub bolta 
de viţă ? Acolo duminicele şi serbătorile se dedea concerte : 
era uă reuniune lucsósá. Toaletele cele briliante acolo 
se usaű ; rochiile de modă, şalurile, juvaerele şi capelele 
cu pene de struţii colorate acolo eraű admirate şi altele 
multe. Numai vorbirau de grupele de domnişore cari, ca 
nisce coruri de nimfe, umpleaü pretutindene rondónele 
şi drumuleţele pline de lumine şi cari, prin căutătura ochi- 
lorű, sciaű a răpi inime şi a mări farmeculö ce’lü caută 
cine-va între aceste ţlîniţe... Par’că amü auçli şi astă-ţli 
cândü trece cine-va p’acolo, aducându-ne aminte de faina eî 
acum căţlută, grămădirea trasurilorü şi a fiacrelorü, cari 
aduceaü familiile celorü avuţi, în cea mai strălucitdre 
toaletă, cumü ţliserămă, şi târçliù, dupë meçliulü nopţii, 
auçlindü strigându-se de nisce lachei, séű gendarmiï po
liţiei : trăsura cutăruia şi cutăruia !.. fiiacrulű cu numë- 
rulü atâtelea ş’atâtelea!... şi acestü resunetü se prelun- 
gia une orï pênë aprópe de ţliuă când se deştepta lo
cuitorii din somnü. Grădina era în filele serbätorilorü,
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írt acele serate, iluminată înluuntrulü şi pe dinafară. 
Totü felul de lampe şi candele de diferite colori res
trângeau lumina lorii fantastică p’intre arborii mirositori 
şi pe grămezile de flori formate în corone şi arcuri, pe 
sub cari trecea mulţimea. Grupele femeiloru şi bărbaţi- 
lorü eraü numerose, spectaclulü sgomotosu, magnifică, 
admirabile. îndesuiala era aşa de mare că de multe ori 
nu găsia cine-va locü unde să se preumble, şi scaunele 
şi bancele înşiruite de tóté laturile nu se mai goleau. 
Aci familii numeróse mergeaű în rândü ; dincolo câte uă 
păreche duoue cäutaü singurătatea sub bolta cea de vie 
Musica ce esecuta arii de totü felul, aşezată în pavili 
onulîi centrale al grădinei, făcea să resune locurile de
părtate pe cursul rîului, şi sufletele celorîi ce asculta ü 
eraü mişcate prin măestria, intonarea instrumentelorü şi 
de viaţa care o respândea acei artişti... Spre stângă, sub 
umbra unui mare nueü şi alăturea cu casele care se 
gäsescü aci, erau mesele aşezate cu serviciuri pentru cei 
cari voiaü să se ospeteze. Oficerii ruşi încongiuraü mai 
de multe ori aceste mese, şi comandantele de garnisonă 
rară lipsia de la acestü locu, cu nisce adiotanţi. Déca 
pentru a varia tabloulü, persónele aici presintate voescă 
a vedea din oficerii turci, ei se vedeaü rarü şi perduţi 
prin grupele ce mergéü rândü unii după alţii. Uniforma 
lorü era distinsă prin fesul ü roşu pe creştetulă capului 
şi cu unü canafü care atârna la spate, cu uă semilună 
la epolete şi cu sabia, cea arcuită, la cópsá.

Comandantele rusescü, care n’avea stimă pentru acestü 
felü de uniformă, se trăgea cum amü çlisü, la una din

□
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mesele de sub nucii. Se vede ârăşî că din consideraţia 
pentru francesî nu cerea de bëutü alt-felü de vintt de- 
câtü şampanie. Despre preţii, nu întreba nici uă-dată. 
Se ţlice că birtaşilorti şi comisionarilorü le mergea cum 
nu le mersese nicî-uă-dată. Nu se vorbia de alt-felü de 
monetă pentru plătirea celor maî ne’nsemnate lucruri de- 
câtü : poll imperiali.

Dérü comandantele nu voia ca aceşti ómení să se plângă 
contra ocupaţiuneî ruse în ţâră ; elü voia a’şî ţine dem
nitatea, plătia şi totü în poll imperiali, cum (Jiserămii ; 
voia énsá ca şampania să abundeze de a dilecta pe e- 
'oiciï sëï camarazi.

tn acéstá mulţime dérü resunândă, p’între şirurile de 
coalete, se preumbla Ioniţă N... la braţfi cu sora sea 
care, pentru a’î face plăcere, se pusese în mare toaletă. 
Zinca venise éncá cu vre-uă duouë vecine din mahala 
de lângă chimitirulü evreilorü, şi Tondu se têrâse cum 
putuse pênë în strada din faça grădinei Yarembergü, şi 
găsise şi elü acolo unü locü, unde putea p’între crăpă
turile scândurilor, să privâscă înlăuntru lumea şi specta
colele.

Pe când Ioniţă N... se preumbla cu sora sea sub viţa 
boltită, unü june adiotantü rusü se opri în dreptulü lorü 
întin^êndü gûtulü ca să vé$á femeia, ín întunericulü um
brei. Élű se apropiase pré mulţii că, la întrebarea ce’ï 
făcu junele românü, oficerulü voi să se retragă iute. 

!' Unü bumbü, din întêmplare, de la peptulü oficeruluï, s’a 
fostü acăţată de şnurulă de la gûtulü îmbrăcămintei lui 
Ioniţă. Dintr’acésta, rupêndu-se, s’a sfâşiată. surtuculü în-

; ! •
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tregü alü junelui adiotantü, Eată acum întâmplare ! A- 
cesta protestă pentru că uniforma ’î era sfâşiată. Ioniţă 
caută să se apere, arătândă mai antei cu vorba că ce 
a cäutatü să se vire într’ênsulü cândü élű se preumbla 
cu sora sea liniştită, aşa că miliţarulă înţelese că cu a- 
cesta nu e pré lesne de jucată.

. tre rusü şi fratele sëü, încâtü, déca nu se întêmpla a- 
tuncî ca musica să cânte, arü fi strânsü totă lumea îm- 
pregiurul lorö. Ioniţă susţinea că elü îşi căuta de drumű, 
ce avea oficerul rusü să se pue sub nasulü sëü ? Si îu 
cele din urmă çlise : déca voesce, să mérgá la unű croi- 
torü să dea să cósá bine sfâşietura uniformei şi elü plă- 
tesce. Oficerulü plicea să’î plátéscá uniforma.

Gôlcéva se începu. Vre uă duoî cazaci alergară în 
ajutorulü superiorului, şi Zinca se rupea tótá de necazü de 
ce a venitü în séra aceia la grădină, că de la densa s’a 
iscatü conflictulü, şi începuse a striga. Fratele eî robustă 
şi capabilă a respinge pe adversari îî ţinea cam în res
pectă, pe cândă aceştia îî plicea să mérgá la comandan- 
tele. Ioniţă avea mare luptă ca să liniştdscă pe sora sea 
vorbindu-î: că déca va face larmă va fi unű scandală 
pentru elă şi este perdută în posiţiasea, căe maîbine 
să ’lă lase pe elă singură, şi ea să plece cu vecinele 
de cari era însoçitâ. Zinca înţelese greutatea lucrului 
şi se retrase. Ea ensă urma pe de departe pe frate-seă, cu 
ochii roşiî şi frângându-şî mâinile de cele ce s’a întâmplată. 
Celü d’ântéiü care alergă, din mulţime, în ajutorulü luî 
Ioniţă, fu Păculescu, care se însurase de curêndü şi ve
nise în acea sérá cu consórtea sea; pe care, au^indă că

Zinca se aruncă în-
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unü confrate alü seü este în golceavă cu ofiçerulü rusü, 
o lăsase în cerculă unorü dómne, şi alergă la locuiţi 
conflictului. Fiindu că bolta dă viţă era numai cinci paşi 
aprópe de mesele unde se găsia comandantele cu mai 
mulţi oficerî, putu să ajungă junele românü şi ofiçerulü 
fără ca mulţimea, cea atentivă la musică, să bage de 
sdmă, saü a se face turburare grămădindu-se acolo. Io-, 
niţă N 
era pré bine dispusü.

Cazacii, cari crezuseră, pentru că le ordonase ofice- 
rulü, să aducă pe junele românii în silă la comandantele, 
că o să’l spânzure, saü celü puçinü le va ordona sa’lü 
ducă la arestü, văţlură, cu destulă mirare, că generalulü, 
cumü a datü cu ochiï de junele nostru, îï surise şi’î (lise : 
ce faci maladeţu?... Ofiçerulü cu uă mână ţiindii bum- 
bulü lipitü la loculü lui, ca fâşia cea ruptă a surtucului 
să stea lipită să nu se veţlă, arăta cu ccelaltă mână pe 
Ioniţă, care sta drepţii şi cu capulii golü dinaintea me- 
selorü, unde erau grămădiţi ofiçeriï, şi encă, pe uă bancă 
maî de laturea, era uă femeie... Ioniţă nu luă seama la 
acésta femeie, preocupată de istoria pentru care fusese 
adusă fără voea sea.

— Eî! şi ce e cu tînërulü acesta? întrebă coman
dantele pe oficerü.

— Este revoluţionară !.. elü mi a ruptü uniforma şi 
trebue pilduitü.

Comandantele uitându-se la oficerü şi la junele ro
mânü.

— Lasă-ne în pace, domnu-le, nu faceţi din tóté ni-

fu adusü d’înaintea comandanteluî care atunci
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micurile unii casus-beli, mergi de ’ţî ia altă uniformă. 
Militarii maiestăţii scale imperatorcle mare! Roşii nu se 
cade să se cobére pré josü...

Érü lui Ioniţă îï çlise că este liberii.
Élű mulţiămi cu politeţe.
Comandantele avèndii de mai multe orî trebî pe la 

Vistierie cunoscuse pe Ioniţă, şi chiar ceruse informări 
de la dênsulü.

Comandantele ordonă ospătarului care sta respectuosü 
cu unü ş er ve tű pe mână, ascultândü.

— S’aducï şampanie, déru de cea adevărată. Şi în- 
torcêndu-se către junele care encă nu plecase şi remă- 
sese în posiţiunea aceea : şeţlî josü tînărule, ia-ţi unű 
scaunű !

Lumea cam băgase de sémű în cele din urmă că ca
zacii duceaţi cu sila pe unű civilii la comaudante, şi d’a- 
ceea începuse a se grămădi p’ímpregiurű ; dérü lucru
rile fură îndată potolite, şi pe Ioniţă ílű vëçlu stándű 
d’uă-parte liberă.

Ioniţă rugă pe Păculescu, cum va scie, să facă pe 
soră-sa a se înturna acasă cu cocónele vecinele ce ve
niseră şi cari eraű în grădină; ba déca voesce, adăogă 
élű, să o ia densul şi cu dórnna sea, ce şedeaă la Popa- 
tatu, să o ducă p’ên’ acasă, în dosulű lui Filipű.

Zinca refusă acésta. Ea voia să afle ce se face cu 
fratele eî, mai alesű că întârzie aşa de multű. Ea gă
sise uă posiţie de unde putea privi loculű unde era ruşii 
strânşi.

Amű $isü că acolo era uă femeie cu uă fisionomie sferă-
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ină: prelungă la obrasü, brună cu ochii negri, cu sta
tura ’naltă, învestită cu uă rochie de mătase năgră cu 
volane, închisă bine pêne la gíitü, lăsândă a i se vedea 
unű simisetü fórte albű, cu unü şalu adusü pe jumă
tate talia-i şi, de după braţu-î, atêrnândü unű colţă pênë 
pe pâmêntü. Acestă femeie, de cum vëji pe Ioniţă, schim
bă la feçe şi se arăta par’că era genată de presinţa lui ; 
êns& -femeie fină, cu uă călcătură graţi0să, cu aerulü în
destulă de plăcută cândă surîdea, nu voi să arate că 
ea se interesézá de acestă june, saă că’lă cunósce, şi 
stătu nemişcată ca uă marmură pe acea bancă. Ea 
irivi ênsa prin uă căutătură furtivă totă ce se petre
cuse aci, de şi nu se uita de locă la junele.

Ospëtarulû aduce duouë butiliî de şampanie, pe care 
destupându-le astupuşulă loră făcu mare sunetă sărindă 
in susă.

Generalulă voi să arunce ce rămăsese în pachară din 
rândulă celälaltö, pentru a’lă umple cu şampanie prós- 
petă. Elă greşi de nemeri pre rochia femeieî care şe
dea la uă parte : o umpluse.

— Nu este frumosă să aruncaţi pe mine ce a ră
masă în pachară din băutură!.. jse acăstă femeie făcân- 
du-se palidă de mânie, şi totă d’uă-dată întorcêndû ca- 
pulă şi privindă cu uă uitătură simţibilă către junele 
română celă ce rămăsese căutândă cu ochi mari la densa.

Comandantele recomandă ospătarului să aducă ună pa
chară la junele nostru, pe care îlă îmbie de mai multe 
ori să şădă, să ia locă pe scaune, ênsà elă rămase totă 
în picidre.
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într’acestea unü adiotantü s’adresä glumindü către că
petenie :

— Aţî maltratată secsulű frumosă, generale ! aţi feş- 
telitü rochia dămneî care stă acolea.

— A!... esclamă generalulu, cum se păte?
— Aşa aţî făcută, çlice femeia către comandantele, mie 

nu’mî dă mâna să cumpără în tote filele rochii de mă- 
tăsărie.

— Atunci priimesce, $ise comandantele, totă s’a pă
tată rochia, să o muiemă bine în şampanie, ca să cilm- 
perî alta nouă. Şi cu uă mână luândă uă sticlă o turnă 
d’asupra eî precum tornă cine-va oţetă şi undelemnă 
la salată, şi cu cealaltă mâuă puse în mâinile femeie! 
ună fişică cu vre uă (Jece imperiali, care acésta, îndată 
ce simţi, dupe greutatea fişiculuî, că e aură într’ănsulă, 
amuţi d’a mai çlice ce-va; se sculă ănsă iute în susă, 
şi cu ună aeră çliumëtate supărată şi pe jumătate mul- 
ţiămită, se scutură pe rochie de spuma ce lăsase vi- 
nulă. Ea ănsă se uită la Ioniţă cu ună aeră aşa de du- 
rerosă, ca cum 5î ar ii $isă : ve$î ce nefericită săntă ?

Ioniţă atinsă până la sufletă şi creţlăndă, după aerulă 
eî, că are ună sufletă de angelă dără este nefericită, 
făcu duoî paşi către dênsa şi ’î dete braţulă, care acesta 
îlu priimi cu mulţiămire, vă^ăndă că ruşiî prinseră a se 
ameţi şi cine scie ce era să i se maï întêmple, nefiindă 
ajutată de cine-va; dără Ioniţă, priii purtarea sea, se 
păru dinaintea eî ca ună archanghelă care o scăpa.

Elă $ise, adresându-se către ruşî:

• *
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— Domnilorü ! dumneaei este nevasta mea, lăsaţi’o 
dérül

Câtü de ameţită fusese comandantele, deschise ochiî 
mari uitându-se la Ioniţă ce făcea.

— Nevasta dumitale este dumneaei ? n’arn sciutü, më 
értá.... Astă femeie!... mai voi să (lică ce-va coman
dantele, dérü se opri.

Al... nevasta dumitale ?...
— Da, domnilorü, nevasta mea dumneaei!
Şi fără a maî (lice uă vorbă ţinu acestă femeie la 

braţu, care încorageată prin (lisele juneluï românü şi 
mereü mulţiăraindu-î cu unü aertt de complesenţă şi cu 
uă căutătură răpitore, avea aerulü unei fiinţe fericite.

— E nevasta mea! şi vë poftescü, domnilorü, petre
cere bună!... Şi elü se depărtă cu astă femeie la braţu 
pe cândü toţi remaseră înmărmuriţi şi uitându-se unii 
la alţii ca cum ar’ fi voiţii a (lice : ore nebunü este o- 
mulü ăsta?..

Şi sora lui atunci, precum (liserámü, se găsia totü în 
grădină.

Intr’acesţea unü holiotü de rîsü se au(li de la spatele 
comandanteluï, care apoi aţîţă şi pe ceilalţi câţi eraű 
acolo d’a rîde.

Acelü care rise cu aşa mare holiotü şi báténdü din 
palme, era baronulü despre care amü vorbită.



VI

Eramü de faça cândü femeia dedea fratelui eï consi
liile cele maï sigure pentru binele şi viitorulö seű; étit 
ce ’ï ţlicea dênsa:

— Iubite frate, sciü ce felü stai şi cum te găsescî, 
ca sä ’ţî $icű déca facï bine, saü nu ; şi cine ar’ putea 
să ’ţî vorbésca adeverulă de câtă numaî sora ta? Cei 
cari nu se intereseză şi cari ar’ voi póte să te veţlă per- 
dută, rîdü cândă nu eşti de façâ, şi cândă eşti, te lin- 
guşescă, ca să te amăgiască. în scurtă e bine şi cu minte 
să asculţi îndemnulü meii : trebue să te însori. Vomă 
cerceta şi vomă găsi, creţlă, uă fiinţă cu care să trăescî 
fericită. Nu vomă căuta acea fiinţă numaî în imaginaţie 
şi conduşi de interesulă baniloră, ci în sînulă vre uneî 
bune familii, iconóme, lucrátóre, modestă şi morale !.. 
Asemenea fată găsesce ună june cândfi este însoçitfi de 
ajutorulă părintescă, saă ală consângeniloră sei bine voi
tori. Aï fostü amăgită în alegerea ta ; póte că Dumne^eă 
a destinată uă fericire mai sigură alegându-ţî uă fiinţă 
convenabile ca să te căsătoresc!. însurătdrea scapă pre 
ună june de prăpădenie, cocî multe rele isvorescă din 
ne’nsurátóre !..

Te amă veţlută mai deună-ţlî sera dândă braţulă unei 
femeî necunoscute; te aî depărtată cu ea de la grădină, . 
nóptea, fără să te îugrijescî că ochiî te vedă, gurele 
rele te voră calomnia, numele teă se perde şi reputaţia 
ta va suferi... Ce necuviinţă!.. Apoi nopţile viï pré fcârr
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$iű, saü nicî-decum acasă, ş’acesta ruină sănătatea!.. Se 
Zică pré multe despre felulü vieţeî ce îmbrăţişezi; ali
anţa ce o aï cu nisce omeni corumpţî şi desfrenaţî nu ’ţî este 
spre bine. Apoi se vede, dupé espresiunea întipărită în 
fisionomie, că viaţa neregulată, băuturile spirtuóse, întâr- « 
fierea de nópte, joculü cărţiloră, fumarea pré multă, a- 
busurî şi neodihna aă vestijită şi aă îmbătrânită faça ta. 
Unde este frumuseţea şi seninătatea ce ne plăcea să ve- 
demă altă dată în cliipulă teă abia june? Iancule ! as
cultă vorbele mele şi schimbă poteca cea periculosă pe 
care aï plecată ! însurându-te, veï scăpa de tote aceste 
cari prăpădesce tinerimea şi o duce maî ’nainte de timpă 
la mormênth !,. Trebue să te însorî, să ’ţî găsimă uă 
fată ; ascultă-mă şi vino cu noî ca să găsimă acea fiinţă 
cu care tu se cade să fiî căsătorită. Fugî ! fugî câtă 
vei putea de femeî perdute ! nenorocitule, te veï perde 
şi tu cu dênsele!.. Portă-te ca omă, să nu fiî arătată 
cu degitulă de omă stricată...

Ionită lăsă capulă în josă neavândă coragiulă a res- 
punde la tote cele observate de sora sea, dérû nicî nu 
negă vre una. Elă înţelegea că sora sea este bine infor
mată despre traiulă seă şi relaţiunile cu care era acum 
legată. Silită apoî de întrebările şi certarea suroreî 
seale, respunse cu ună tonă secă şi cu nisce buse pline 
de amară:

— Numaî mă însoră, soro dragă! că ’mî amă încer
cată uă-dată noroculă şi nu ’mî a eşită bine.

— Ceea ce ţi s’a ’ntemplată ţie tocmaî a fostă uă 
fericire, ca să inveţî să cunoscî lumea pe viitoră, ca să
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nu te mai înşeli, să nu fii altă-dată prada ilusiiloră ce 
ţi le-ai formată.

— Eï bine, termină Ioniţă respun^êndü : s’a hotărîtă, 
mie nu ’mï mai trebue ínsurátóre, saă cine scie, mai 
către bătrâneţe!..

— Eşti greşită, Ioniţă, ca mulţi alţii cari aă făcută 
aşa, décá cugeţi că e bine să se ínsóre omulă când în
cepe a i se pleca gătulă pe peptă... Afară d’acestea, iu
bite frate, să stărpimă rëulü pênë e ne’nsemnată, cöci 
cândă, din greşala ta, relele voră ajunge la culme, atunci 
vomû vërsa amênduoï lacrime fără ca să ne putemü a- 
juta!..

Şi ambii fraţi, dupë mai multe asemeni discuţiuni, se 
despărţiră fără să résulté ce-va din acéstâ conversaţiune 
aprinsă, dupë care femeia më rugă să o ajută d’a în
dupleca pe fratele ei să schimbe felulă traiului şi a’i 
asculta consiliile. Cu tóté acestea elă se despărţi de sora 
sea suri^endu-i.

Plecarămă împreună, şi ’lă lăsaiă în răspântia de la 
Cismăoa-roşie, în façà de Biserica-albă.

Më urcaiă susă în curtea acestei biserici. Aci şeflură 
mai ’nainte cei duoi fraţi Cătină. Observaiă ensă din 
portă că Ioniţă se înturnă îuapoi apucândă în direcţiu
nea Podului-Mogoş0ei. Amicii mei cari veniaă câte uă 
dată aici în vecinătate, acum nu eraă. Cinci minute dupë 
aceea scoborîiă de la Biserica-albă şi me aflaiă ârăşi 
pe urmele lui Ioniţă. Elă apucase la stânga, aprópe de 
barieră. Casa unde a intrată ’mi era sciută; cunoscu- 
semă pe proprietarulă ei : şi prin acésta avuseiă oca-



— 96 —

•şiune (Ta afla ş’a vedea cu ochii cele mai multe din 
cele ce se petrecea acolo.

Vë puteţi imagina, uă cameră mal delăturl la'mahala, 
cu uă tindişdră, precum (lice cânteculü, că : unde e casa 
mititică şi viaţa bunicică !.. Mobile maî nimica într’ânsa : 
unű patű simplu, uă oglindă pe masă lêngà feréstrâ şi 
câte-va óle cu flori, uă cofă nouă pentru adusü apă, 
pusă în.colţii lângă uşă, unű stergarű albii curatu atârnată 
pe cuiü, îndărâtă câte-va vase pe uă vetriţă, uă cratiţă 
pentru fertő lapte, uă morişcă de rqăcinatu cafea, stre
curători, óle de tuciü, unu grătară frecatü caargintulö, 
atârnată în cuiű, şi uă scândură pentru călcată fuste şi 
rochii, rezemată de perete. Acestea ară da în gondă ori 
cui să (Lică că astă cameră va fi locuită de uă personă 
pe care şi daca n’ar numi-o cine-va cu titlulă de : (lînă 
care se scliimbă în tóté (lilele în tafta de mătăsărie şi 
catifele, derű, prin curăţenia ce domina în casă şi aşe
zarea lucruriloră pe la loculă loră, totu-şi merită acestă 
nume. Acestă fiinţă, pentru care junele nostru a căutată 
să se scape de ună amică, dupe ce îlă însoţesce pêne 
la Cism0oa-roşie, numai şi numai ca să vie la dânsa 
fără ca să fie vëçlutû de alţii, era ună felă de Psiclie 
căreia i se interzise d’a declara legăturile el amoróse 
cu soçiulû el. Elă intră în acea casă, cum amă Zisă, lângă 
bariera podului Mogoşoel. Aci îl eşi înainte acâstă Zînâ, 
cu surisulă pe buse şi ’1 întâmpină în pragă cu braţele 
deschise, luându-lă de giită şi adresându-1 vorbele cele 
mâl dulci, espresiunile cele mal încântâtôre.

— Bine al venită! bine al venită frumosulă meă!...
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de multü de cândü me uitü sa te zăresctt din colţultt uliţeî. . 
Câtü te doriamü, câtü doriamü să viï mai curêndü ! Sciï 
că fără D-ta nu araü pace, nu’mï vine să şeţlă la masă, 
pe cine mai amu astă-ţli în lume de câtă pe D-ta ? nu
mai unü Dumnezeii şi pe D-ta, scumpulü meü láncú!

Şi ca cum astă femeie nu’i venia să’şi descleşteze 
braţele de dupe giitulu luî, aşa merse cu elü pêne în- 
läuntrulü camerei, şi acolo şeijură alăturea pe pată, ea 
apärendü aşa de voiosă, atâtü de mişcată încâtü ju
nele remânea încredinţată că bucuria ei este estremă şi 
că tóté câte le çlice isvorescü dintr’uă inimă sinceră şi 
tînără. Desele întrebări a le acesteia, vorbele ei cele dulci, 
alegreţea desemnată pe faça ei cu acelü surîsü ferme- 
cätorü de câte ori o privia, nu’ï permiteaü a se gôndi 
mai multü la observaţiile cari i le a fostü fácutű sora 
lui cu puçinü timpü mai ’nainte. Vorbele şi conduita astei 
femei îlü fermecaseră, îlu subjugară...

— Araü gätitü mâncare bună care sciu că’ţi place, îi 
ţlise ea, amü făcutu strudlü cu făină albă, cu mere şi 
zacharü. Uite acu punü masa pentru noi. Mergü să ’ţi 
aducü vinü de la magasinulü din unghiulü uliţeî.

— Ba nu, respunde Ioniţă, nu se cade să mergi dum- 
néta dupe aste lucruri. Pe mine nu me cunósce nimeni 
p’aicï, mergü eü.

Şi Tereza, spre a’ï arăta câttt e de devotată şi vo- 
iósá d’a ’1 servi, nu ’1 lăsă să iasă pe pórtá cu uă bu- 
tilie în mână.

— Vomü găsi pe cine-va, vre unü omü, unü copilü 
ca să ’1 trimitemü, adăogă ea, saü de unde nu, më ducü

I
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eü. Şeijî Ianciüe şi aştâptă-me, vinü îndată!... Ea se ’n- 
turnă de la uşă şi çlice: sciî cine m’a visitatü astă-<Jl? 
Amű fostă de totă supărată. Nebunulă, infamulű baronü, 
de unde şi ce-felű a aflată că amu închiriată noî aicî casă. 
M’am pomenită că intră astă-<jî pe portă, ensă eă m’am 
ascunsă. Amă rugată pe stăpâna casei să iasă să’î çiicà 
că nu săntă aicî. Acestă omă cândă îlă vădă mă revoltă, 
elă e celă maî infamă diu câţi amă întâlnită în viaţa 
mea, nu potă să’lă vă<Jă cu ocliiî. Te rogă strică ori ce 
relaţiune cu dênsulü, că nu’ţî face onăre, încetéçla d’a 
maî umbla cu elă şi nicî-uă-dată să nu mi’lă aducî 
p’aicî, te rogă pré multă!.

— Sciă că este ună păcătosă, respunde loniţă, dâră 
ce te supără déea va veni cu mine? Nu săntă eă în 
stare să’lă punemă în respectă şi la loculă lui? N’avea 
nici uă târnă de acestă omă..

— Eă aşa te rogă, repetă Tereza, nu voiă nici să’l 
auţlă, nici să’l văţlă. Este ună omă reă şi periculosă care 
trăesce numaî din intrigi.

— Aî uitată, Terezo, că noî ne amă cunoscută prin 
elă ? Cui dără săntemă datori astă mulţiămire că noî ne 
amă cunoscută?... Se vede că D-ta, Terezo, nu eşti 
mulţiămită de cunoscinţa nostră care o datorimă acestuia ?

— Ba nu, nu, desfă-te de omulă acesta că nu ’ţî va 
face vre ună bine relaţiunile cu elă. Trebue să’l sciî 
cine este? Oh! eă amă cuvinte pentru asta!... îlă urăscă 
şi este dinaintea ochiloră mei ca ună iudă!...

— Lasă asta, iubită fată, lasă’lă pe baronulă în 
apele luî. Noî, sciî ce, să trăirnă bine, să firaă fericiţi!..
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Numai tu, numai tu, scumpa mea Tereză, aï gliicitü chi
pul ii cumü treime sä fimü fericiţi, cu puçine miţlfoce, 
dérü sä träimü bine... ce sä ne mai batemü capulü 
pentru alţii?.

Ochii copilei päreaü cä reflecta totulü ce inima (fo
resee; se duce iute şi se íntórná pentru a pune masa. 
Din ce în ce faça eî se’nseninase. Busele eî ca margé- 
nulü conservaţi frăgesime şi unu profumű par’că se rës- 
pândia cu vorbele eî. Obrasiî eî subt umbrirea genelorü 
negre şi lungï se aprindeaü cu câtü umbla maî iute dupë 
arangearea menagiuluî. Era numaî graţii şi inspira cele 
maî plăcute ilusiunî junelui care o privia. Maî alesü elii 
care suferise!... Amênduoï păreau că formézâ uă grupă 
angelică cându şedâii unulü lengă altulü. Petrecêndü eî 
ast-felü părea că se resfrânge împregiuru-le acestă ar
monie a dinii neţilor ii în cântarea pasërilorü, în resărirea 
aurorei şi ’n lumina çlileï, din minutulü cândii se cunoscură 
pênë aci. Eî nu eraü serioşi, şi cându fácéü vre-uă 
observaţiune unulü altuia o fácéü fără să se supere, şi 
ceea ce e mai multü ei nu se îngrijiaü nici decum pentru 
$iua de mâine : se päreaü ca nisce copii luândü numai 
în glumă tóté. Ei se cultivaü şi träiaü, se părea în to
tulü, cum amü mai çlisü, că respirai! plăcere şi fericire; 
dênsa, Tereza, sciu să conducă lucrurile aşa!... Junele 
Ionită acum cunoscea adevërata viaţă: elü nu împărtă
şise mai ’nainte uă alta de preferatü. Tóté ilusiunile de 
fericire şi le concentrase aci. Ácésta era femeia visu- 
rilorü se ale, dupë cum socotia elü. Trecutulü se sdrobise 
la piciórele astei fiinţe. în sburdălnicia jocurilor ü, a glu-
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melorü ce se risipiaü între duoï copii frageţî ca dânşii, 
ea se vedea une ori cüflêndü. Elu întindea braţele d’a 
o rëdica. Puindu-se la piciórele lui ea ’1 încredinţa că 
numai póte trăi fără amorulü seu. Şi’l plicea: o să më 
părăsesc! vre uă-dată frumosulü meü ? Eu atunci să scil 
că morii... Ioniţă îl respundea surîçlêridü: eşti uă ne
bună că te gôndescï ast-fehl.

— Ba nu, sciü că sora ta voesce să te însori, femeia 
cu care caută să te uniască este uă vëduvà caria i a 
murită bărbatuliî de curëndü la Galaţi, şi apoi eü re- 
mânü, şi cum remânü eü?.. Eü tóté le amü au<;litü_

— De unde le seil tu astea? cine ţi le ţlice?
— Stopâna casei le află... Dérü apropo, amü uitatü 

să ’ţi spunü, şi nu sciü de ce ’ml vine să uitü aseme
nea lucruri, baronulù de aţii a <;lisü stopâuel casei, că 
eşti chiämatü la comandantele Daniilefsclii, să mergi ne
greşită acolo.

— Nu sciü pentru ce më chiamă, respunse Ioniţă cu 
nepăsare, şi ’n acestü timpü îşi învêrti uă verigă de aurü 
care o purta la degitü.

— Nu cum-va, adăogă juna femeie, şi acestü muscalü 
voesce ca noi să ne despărţimă unulü de altulü?

— Ce nebunii spui acolea! Terezo, lasă-te de aseme
nea cugetări, fii cu minte.

— Vejlî că eü te iubescü, adăoga dênsa, şi de aceea 
îmi vine in minte şi să creçlü ast-felü de lucruri. Veçlï, 
simţi, înţelegi ce va să ţlică d’a iubi? E gelosia, e cu- 
getulü din mine care’ml vorbesce, să nu perdu obiectulü 
doritü care më preocupă ! Bărbaţii sûntü capriçio§ï, ne-
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statornici ; noi femeile, nil énsá tóté, dérü acele cari ín
ad everü iubescü, iubescü cu totü foculü unui amorü în
flăcărate Nu sciü déca ar’ trebui să te lasu să mergï 
la comandantele rusescü: îmï este temă şi de élű; sùntü 
uite gelósá şi de umbra dumitale !..

— Ce çlicï să nu me ducü? Lasă să vedemü pentru 
ce me cliiamă, sûntü curiosü...

— Aşa e, dérü eü amü presimţiri ; şi ceea ce nu tre- 
bue să uiţî vre uă-dată e că eü te iubescü, te iubescü 
maî multü dccâtü orî care altă femeie. Şi într’acestea 
ea remase acăţată de gûtulü luî precum uă ederă de 
pereţii unei colóne de calcariü. Elü se redică în süsü 
îmbrăţişând-o.

Acum era masa gata, şi ei se ospătară convorbindü 
despre uă sumă alte lucruri.

Ioniţă după amia-ţli se duse la sora sea. Găsi la dênsa 
unü biletü, trimisü de la comandantele, prin care îlu in
vita să mérgá chiar în acea sérá pêne la dênsulü, ce 
şedea in casele de lângă Amzia.

îşi luă pălăria în mâini şi çlise surori-si că se întornă 
pe sérâ. Ce o fi voindü comandantele de garnisonă cu 
mine? cugetă elü în sine.

La optü ore şi çliumëtate în-noptatü, eraü adunaţi 
la Ioniţă acasă mai mulţi bărbaţi juni : amploiaţi, stu
denţi şi unii dintre cei cari n’aü nici uă ocupaţiune, a- 
dică fără nici uă meserie, cari sciü a juca cărţi. Baro- 
nulü se găsi a între dânşi. Elü şedea mai la uă parte 
ţineudă uă păre.che de cărţi în mână.

Zinca era mulţiămită să védâ câtü de multă lume vi-

li ăi \\
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indü la frate-seü ca să ’lû distreze, dupe cum plicea éâ. 
Ea tracta pe toţi biue. Socotia că tóté se potrivescü cu 
scopulü eï.

— Dâră vërulü Ioniţă ce pote fi ? unde e ? ce întârzie 
élű aşa de multü ?.. întrebă Păculescu care perduse răb
darea aşteptându-lă.

— Vine acum îndată, Fam lásatű la generalulă Da- 
niilefschi, unde are ce-va de vorbită, respunde baronulü, 
celü ce raăsluia cărţile din mână, şi care cândă vorbia 
nu se uita nicî uă-dată la omă.

— Asta nu mirosă bine şi nu se recomandă frumosű 
domnulű Ioniţă că merge la comandanţii armatei de ocu- 
paţiune, ţlise unulű mai de colea cu nasulü mare, micü 
de statură, şi căruia îî toca gura ca uă mórá cu vorbe 
de patrie, naţionalitate şi progresü, părea că era patria 
încarnată cândă vorbia élű.

— Dumnéta çlicï asta că nu e frumosű să mergă ci- 
ne-va la comandantele rusű când îlă chiamă? dumnéta 
ţlicî asta? dumnéta ? observă cu ochii boboşaţî şi spă
lăciţi baronulü celil ce tăia cărţile cu unű felű de tactű, 
te du maï bine că te aştâptă maiorulű căruia ’î eştî 
devotată!...

— De unde sciï dumnéta asta? respunde cam aprinsă 
domnişorul acesta la vorbele baronului. Veî sei, dom
nule, eű care amű onóre a fi románű liberalű şi patriotă, 
nu se jóca cine-va aşa lesne cu mine cu vorbe ca d’ală 
de astea!

Baronulü rise auţlindu-lă vorbindű aşa înfocată, fiind
că ílű scia că este plătită de Ia poliţie.
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în tóté locurile furnicaü regimente de spioni, dintre 
tóté clasele ...

— Dumnéta, domnule ? repetă acesta.
— Da, eü, precum amü onóre a-ţî spune dumitale 

verde în ochi, pentru patria mea sacrificii pêne la uă 
picătură de sânge, repetă celű năsosu.

Baronulîi trânti cărţile pe uă mescioră şi începu să 
se preumble cu mâinile în posunaru.

între acestea câţi-va juni murmurară în contra celor 
petrecute. Junele Cătină, ce avea forma capului unui fi
losofii englesü, care se amusa privindü foile dintr’unü 
albumü ce ’lü avea dinainte-ï la unü colţii de masă de 
nucu, ţlice : noï n’arnü venitü aici să ne certâmü, ci să 
cäutamü să vorbimü de altele.

— Bine (lice D. Catina, ce va să ţlică asta ? când ne 
amü adunatü aci, să începemü a ne certa ?.. replică ami- 
culü intimii alü lui Ioniţă: Nae Poporanul, care conţinea 
ín elü uă carte íntrégá de sentinţe şi macsime. Nu vomü 
ţiice că capu-i era ca alü lui Esopü, dérü prin forma 
chipului nu se depărta pré multü. Micu de statură, avea 
gura mare câtü îi era şi inima; şi n’ar fi voitü sub nici 
unü motivü să ’lü numiască alt-felü decâtü cum ii plicea.

—* Aşa, respunde unü altü june care sta mai delături, 
mal bine arü fi să ne punemü la cărţi.

— Să vie Ioniţă, că nu e plăcere fără dênsulü.
— Negreşită să aşteptămfi pe Ioniţă, adaogă Popo- 

ranulü.
— Da, elü este totulü, respunde unü altulü.
— Elü s’o fi înfundatü ârăşi la nemţoica lui de la
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capulü Poduluî-Mogoş0eî, observă năsosulă care se dis
putase maï ’nainte cu baronulü.

— Ia să lăsămă astea, ţlice Cătină. — Ce s’a făcută 
bëtrânulû curieru celă şchiopă, nu’lă maî vedemă acu 
de la ună timpă?

— A intrată în spitală. Se speră dupe operaţia ce i 
a făcută ună renumită medică, care a venită acum, că 
o să se facă sănetosă ; o să ’lă vedemă umblândă dreptă 
şi sănătosă ca unu stejară.

— Adevărată? adăogă Cătină, o să vedemă pe şon- 
torogulă de Tonciu că se maï însoră êncà uă-dată dupe 
ce a ţiuută trei femeï pêne acum. D’aeeea se odilmesce 
acum oraşulă, că bietulă omă numai póte de la spitală 
să mérgá din casă în casă, să spioneze, să afle ce se 
face şi ce se drege, să s’amestece ca piperulă p’în tóté.

Celă năsosă, auţlindă de vorba spionă, se cam atinse, 
ca unulă ce se scia cu musca pe căciulă, creţlu că se 
face alusiune la persona lui.

— Hei ! domnule Cătină, veţli-ţî de poesie şi lasă pe 
bietulă şchiopă în pace să se facă sănetosă la spitală 
unde e... Bine e elă acolo!

— Eă nu vorbescă cu D-ta, îl observă Cătină.
— Dâră apoi simtă şi eă aici. Şi credă că e mal 

bine să vorbimă de poesie, de libertate, de progresă, 
noi astia se cade să fimă sfeşniculă în care se pune lu
mina. Cine dâră o să se ocupe cu d’acestea?

— Pré ne amă întinsă în politică şi la vorbe mari, ţlice 
Poporanulu scărpinându-se în capă, mal bine să fimă 
maî moderaţi.
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— Décá e vorba de poesie, apoï Păculescu are să ne 
citescă, coci élű s’a făcută poetű, rëspunde unü funcţionară.

— Aşa, domnule Păculescu! dumnéta te aï fäcutü în- 
clfinătorulă Muselorü ?.. Bine, forte bine !

— Să citescă domnulu Păculescu!.. ţliseră de uă-dată 
mai mulţi juni.

— Lumea nouă, domnitorii ! ţlise ârăşî celü näsosö. 
Progresă cată să facemü să aretămă lumeî că ne tragemű 
dintr’uă viţă strălucită. Sănteţî şi D-vostră de opinia 
mea? trebue totulă răsturnată, prefăcută, schimbată şi 
curăţită, să aretămă lumeî întregi ce siîutemă noi!

Baronulă spune mai de uă parte unuia : omulă acesta 
vorbesce flecuri ; vë îucércâ să ve<;lă ce respundeţî Dvóstrá, 
ca diminăţă să mérgá să dea raportă maiorului de la 
poliţie.

— Cum aşa ! respunde acela, mai sciî !..
Celă de mai ’nainte vorbea făcândă spume la gură, 

totă cu istorii de acestea :
— Uite, adăoga elă, facă juráméntű pe totă ce amă 

mai sântă, eă me pună în frunte la ori ce mişcare voiţi 
să facemă, me înţelegeţi ? ..

Păculescu, voindă să se schimbe vorba, dete uă tur
nură ridiculă vorbeloră aceluia, pentru că aurise de la 
baronulă că este spionă de profesiune.

— Déca juri pe nasulă dumitale, cată să credemă că 
e dreptă aceea ce çlicï.

Toţi ziseră cu ună hohotă : Aşa ! aşa, pe nasulă D-luî !..
— Domniloră, amă inemicî între D-vdstră, sciă de 

unde ’mî vine mie asta! Şi ’ntr’acestea puse mâna pe
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iintt scaunü, ca cum arü fi voitü sä loviascä pe cela care 
îï Yorbi ast-felü.

— Mai bine sä citimü, prorupse Catina, vëflendü cä 
lucrurile mergéù în seriosü, să nu se facă vre unü scandalű.

— Sä citimü ! s’au^iră mai mulţî d’uă dată, adresân- 
du-se la Păculescu care le promisese că are să le ci- 
téscá ce-va nou.

— Domnilorü , mai aprópe! <Jise Catina celoru din 
casă. Mai aprópe, domnilorü !..

— Déca e aşa să ve făcu plăcerea, respunde Păcu
lescu.

— Cum nu, cum nu ! (lise Poporanulü cu unü tonü 
afirmativü.

Junii se puseră îrapregiurü pe scaune. Păculescu la 
mi^locü cu unü peticelü de chârtie în mână.

— Mai ântêiü titlulü, ce-felü se íntitulézá astă scriere ?
— Titlulü e, respunde Păculescu : suflcmű şi ’n iaurtű•
— Ha! ha! ha!., bufni de rísü celü násosü, ecă fru

museţe, écá uă idee poetică a D-luï Păculescu !
— Nu face nimicü, să citimü, (lise Catina, orï ce va 

fi, cată să auçlimü. .
— Cată să auçlimü, repetă Nae Poporanulü.
— Tăcere, domnilorü ! s’auţliră ceilalţi, ca să înceteze 

discuţiunile.
Păculescu citesce rartt şi declamândü :

1
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SUFLAMU ACUM SI ’N IAURTU
tt Ce schimbări se totü vorbesce ? 
«Aii vreţi ţâra s’o schimbaţi? 
«Ce minuni se mal croesce 
«De la diavolii vărgaţi?..

«Câte se ’n vérteseit în lume, 
«Par’că lumea s’a schimbată:
«Cu politica, cu glume,
«Val de noi unde-amű intrată !..

«Oftândă, (Jice ună omă: «Tată! 
«No! Românii alt-felă traiă 
«Petreceamă cu toţi uă-dată, 
«Ţâra ne era ună raiă.

«Dâră acuma, Domne Sânte!
«Ce s’auçlï pe unde vil?
«Eşiţl voi cel din morminte,
«Se intrămă noi astla vil!...

«Facemă progresă !.. îl respunde 
«Ună limbută de la oraşă; 
«Resturnămă, săltămă ori unde 
«Să dămă ţâra pe făgaşu.

—«Ce felă? spune uimită omulă, 
«Noi, Românii ce-amă ajunsă!.. 
— «Asta-e moda!.. Domnişorulă 
«ţ)ise cu ’ngâmfată respunsă.
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«Träimü precum se vorbesce, 
«Mäncämü, visämü, şi dormimtt; 
«Vorbimö alt-felü românesce ; 
«Totü e noü! . sít ne mändrimü !

—«Déni eraü şi lucruri bune 
«între cele ce-amü avutu ?
—«Bune, rele nu se spune, 
«Trebui totulu prefăcutu...

—«N’o fi ţâra care tace 
«Opinci, cârpe, saü cojocü,
«Să le porţi precum îţi place,
« Ş’apoî să le-aruncî pe focü ?..

«Celö puçiuü, a (jlisü moşteanulil, 
«Uniţi, uniţi când amü fi!... 
«Trécà, mérga totü sêrmanulü,— 
«Tréba alt-felü amü vorbi ..

«Dérü ce ve$ï? ce spicurï rele? 
«Seceräraü ce semënàmü!...
«Ne amü näscutü în (Jile grele, 
«Bine ’n viaţă să n’aflănnl. ..

«Ăştia, noi, ómen! de munte 
«Nu pré ne-amägimü p’în satü, 
«Precum câinele pe punte 
«Carnea ’n apă c’a läsatü.

:

• .
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«Ţinemtl portulü cum n’e vorba,
« Ca proverbulű bunü şi scurtü :
«Côcï ne fripse-uă-dată ciorba,
«Suflămă acum şi ’n iaurtu!

îşî deteră fie care opiniunea asupra acestei poesiî, par- 
lamentândii şi discutândü ca deputaţii unei camere.

în aceste conferinţe ecătă şi Ioniţă, plinii de voe bună 
că găsesce acasă la dênsulü uă sumă de camarazi. Dete 
bună séra, îî strânge pe toţi în rôndü de mână şi le vor- 
be3ce cu unü tonă de bucurie. Elő semăna acum ca unű 
emborü de la portulü Brăilei ce a câştigată cu comer- 
ciulü cincï-çlecï miï de lire.

— Ce noü? Spune-ne, iubite frate, de unde viï?
— Fraţiloră, răspunde Ioniţă, s’a hotărîtă, schirabü 

cariera mea de funcţionară cu aceea de ostaşă.
— Aşa! Eî cum? ţliseră ceî dimpregiură.
— Intru în armata rusăscă ; acum vină de la coman- 

dantele de garnisóná a capitalei.
— Ce felă ? ce felă ? cum s’a întâmplată ?.. întrebă 

cu interesă personagiulă celă năsosă.
— Uite bine, generalulă îmi promite că më ia sub 

protecţiunea sea ; simtă priimită cu gradulă de praporcică, 
şi în-curêndü voiă înainta; o să amă uă perspectivă 
mare pentru viitoră, îmi (lice elă.

— Se vede, (lise Păculescu, că dintr’asta ţî a venită 
ţie recomandaţie, că aï brânciuitü puçinü cazacii la gră
dina Varembergă.

— Pe semne că asta e.
4
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— Nu, clomnilorü, adaogă baronulü, din recomandaţia 
mea; eü amü vorbiţii generalului pentru D. IoniţăN...

— La Muscali! esclamă celü care îşi vîră nasulu p’în 
tóté, să serviască la ?.. mai bine să mergi să te arunci 
în górlá. La Turci, da, mai înţelegtt şi eu, dérü nu la 
Muscali.

— Fiind-că voescű să îmbrăţişezi! cariera armelorű, 
voiü să më formezu mai ântêiû cum voiţi putea şi unde 
voiű putea, şi cu acésta într’uă ^li, cine scie, me voiü 
înturna în ţâra mea ca să o servescü.

— Nu, esti greşită, nu te duce acolo, mai bine, uite, 
Omer-paşa promite avantage celorü cari se înroleză în 
armata turcă.

Baronulü rise din noü de cele ce aiuji.
— Ba scii ce, nici la unii, nici la alţii, rëmâï mai 

bine îu ţâra ta, băete, ai uă carieră, ţine-te de densa, 
observă Păculescu.

— Da, da, are dreptate nenea Alecu, ţlice Popora- 
nulü cu tonulü seü afirmativii şi flegmaticii.

— Amu cuvintele mele, domniioră, (Jise Ioniţă, voiü 
să scapü de suferinţe, amü cercatü nefericiri din copi
lăria mea, apoi viitorulü meü este nesigură, ca funcţio
nară, astă-ţli ai funcţiune şi mâine te dă afară fără nici 
unü motivü, aşa se întêmplà une ori la noi !.. aü păţit-o 
mai mulţi. Eü dérü sûntü liotäritü, më ducü ; amü pro- 
misü şi amü mulţiămită coraandanteluï de propunerea 
sea şi de protecţiunea cu care me onorézâ.

— Bine dérü te duci? întrebară mai mulţi, dintre 
cari era Cătină şi Poporanulü.
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— Da, fraţiloră, de poimâine me veţi vedea în manta 
soldăţâscă.

— Da, cariera armeloru înalţă, scutură jugulă, dă 
libertate şi face pe omü tare! adăogă uuulü dintre astî junî.

— Da, derű. nu la Ruşi, repetară câţî-va mai de colea.
— Ce’mi pasă mie! găsescă unu locű pentru mine, 

voescü să me esserciteză acolo ; voiă sei într’uă $i să 
mânuescă spada, ori lancea !.. Destulă că eă schimbă 
viaţa molatică şi trândavă a cancelaristuluî, me desfacă 
de umilinţa care trebue să o cercă în tóté filele din
aintea unoră superior! ignoranţi, ignoranţi şi pasionaţî... 
Voescă să fiă mai bine ostaşă, fraţiloră ! Ostaşă e mai 
bine decâtă lacheă şi umilită tërându-më să nu fiă dată 
afară după ce araă servită maî mulţi ani. S’a ’ntemplată 
la maî mulţi acésta, o sciţi D-vóstrá!.. Maî fericită e 
ună meşteşugară de rândă ; acela celă puçinû e stopână!

— Déca e aşa, eă te felicită, fiind-că te vëçlû că o 
$ici din tótá inima, prorupse Păculescu care înaintă şi 
apucă de mâini pe camaradulă seă. Catiua făcu asemeni, 
şi baronulă, care nu ’nceta d’a ’i çlice : bravo ! îî adresă 
ună complimentă. Érű personagiulă celă cu nasulă mare 
repetă că nu se invoesce cu acésta să intre în armata 
rusă. Dérű elă o plicea asta numai ca să facă pe cei
lalţi a vorbi, şi la <Jiuă să mérgá să raporteze, precum 
îi era meseria.

— Şi eă te felicită !.. çlise Poporanulă care se aruncă 
în braţele lui Ioniţă.

Ei se puseră pe scaune, luară tutună pentru ţigări 
şi începură a fuma. Baronulă, cam cu tactă, desfăcea
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cu uă deosebită adresă uă păreclie de cărţî noul de 
jocă, şi părea că adunarea îşî începea scopulu pentru 
care era într’unită.

Aci îndată unü ornű intră. Elü atrase mirarea tutu* 
lord. — Te-aï făcută sănetosă Tonciule? ilă întrebară 
aceşti junî. Toţî se mirară cum îlă veţlură. Cine ar’ (lice 
că acesta cu duoê luni mai ’nainte umblase în cârjï?— 
Să nu mai pecătuescî d’aci ’nainte !.. îî çlise baronulă 
rîçlêndd, dinaintea căruia bietulă omă, cu perulă cărun
ţită şi umblândă dreptă ca ună militară, lăsă ochii în 
josă şi par’ că nu cutézâ a ’î respunde. Elă ar’ fi sciută 
ce să răspunde la întrebarea acésta, dâră nu cuteză, pen
tru că duoî şireţi când se întâlnescă cată unulă din eî 
să recunoscă superioritatea celuî-laltă. Pe lângă asta cine 
este cu musca pe căciulă e cam cu grijă totă-d’auna.

— Dérd cum, esti sănetosă? îlă întrebă Cătină pri- 
vindu-lă de susă pêne josă.

— Uite, amă fostă la spitală, răspunse elă.
— Cum amă çiisü : să nu mai păcătuiască!..
— Lasă-mi-te că ţi oî da eă de urmă, domnule ba- 

ronă de fliuă, érd nopţile !.. Se opri d’a esprima totulă, 
persouagiulă despre ală căruia naşă s’a vorbită, uitân- 
du-se pe subt ochî şi neperçlêndd din vedere ori ce gestă, 
orî ce vorbă aceluia care ’lă declarase de spionă.

Baronulă trase mai la uă parte pe noulă venită, ca 
cum ar’ voi să ’lă observe d’aprópe, şi ’î <Jise încetă : 
amă făcută să capeţi uă slujbuliţă, dérd pêne cândă veî 
pleca afară, te du mered pe la casa sciută, bagă intrigă 
între elă şi ea, prin stăpâna casei, şi cândă veî fi de-
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parte de Bucurescï, nu uita că ’niï éstï datorü ascultare 
Eü invidiezü traiulü lorü ; nu trebue ca viaţa lorű bună 
să dureze múltú timpü ! $ise clü în sine... Àpoï îî vorbi 
tare ca să auţlă toţi:— Prin recomandaţia mea aï in
trată să te cauţî în spitalû... încetă érü : cunoscî că ţină 
de ceï de susă?.. Să ’mï fiï devotată şi vei fi folosită !..

Tondu era schimbată acum. Ună bună medică făcuse 
minune cu elă; dâră nu scimă déca a putută preface 
întrênsulû şi acelă spirită de intrigă, saă să ’lă corige 
dé uă răutate nemăsurată ce o ţinea acoperită cu masca 
ipocrisieî, aceia ce făcea pe numitulă baronă să se servăscă 
cu elă, care cu tóté acestea, de şi uneorî îlă vorbise 
de reă, îlă asculta pentru că îlă plătia. Defectele în
rădăcinate arare orî cine-va le póte modifica prin cul
tură şi educaţie, dără pe nisce omeni crescuţi şi îmbătrâ
niţi în linguşiri şi servilismă, şi mai greă?.. Ioniţă ’î a 
fostă promisă că ’lă recomandă unuî vameşă de la Florile- 
albe, să ’î fie acolo de ajutoră, să fie şi elă cum amă 
ţlice la uă pâine, avăndă conduită bună. S’a văzută maî 
de multe orï omenï a cărora reputaţie a fostă tot-d’auna 
echivocă, alergândă numaî după foncţiunî, şi cândă sântă 
acolea aă întrecută tâlchariî din Ylăsia... Astă păcată 
l’a avută maî cu sămă capiî guvernământului ca să caute 
asemenea omenï, să se serviască cu eî de instrumente... 
Atuncî era şi ocupaţiunea străină care se amesteca in 
aceste afaceri...

— Te ducî, Ton ciule? ne laşî, că te-aî făcută săne- 
tosă? îlă întrebă Cătină stândă alături cu Ioniţă care 
asemeni îî făcu acéstâ întrebare.
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_ Da, sûntü sànëtosü şi voiü pleca dupe cum o să
pleci şi D-ta în Roşia, nu este aşa?.. Elu ascultase afară 
la uşă cele ce Ioniţă spusese, că se înroleză în oştire.

Este bine p’acolo, eü amu fostű curieră la posta ru- 
sdscă! ţlise Tonciu care nu ’şî mai freca genuncliiulü la 
ori ce minutü şi nu se mai văita ca altă dată.

Ioniţă iî promise că negreşită o să ia ordinulű de 
serviciü unde era orânduiţii, şi că din acelü minutű îi 
poftesce călătorie bună...

Târziu adunarea se sparge de la Ioniţă, plecândă fie
care către casă.

Ioniţă remâindă cu sora sea, mai * în urmă îi făcu cu
noscută proiectulű seü celü noű. Femeia se gôndi puçinü 
şi cre$u că din duoue rele e mai de preferată acesta. 
Nu ţlise nimică, adică nici da, nici nu.

A treia ţii junele nostru, la Capulă podului-Mogoşăei, 
şedea pe pată în îmbrăcăminţî de dimineţă. Tereza era 
culcată cu ună obrasă pe piciórele lui, îiu ţinea îmbră
ţişată cu uă mână, şi ’n astă posiţie lăsa să atârne în 
josă përulu ei negru resfirată. Lacrimile ei atunci fă
cuseră ună Iacă dinaintea piciórelui lui. O ! ea plâugea 
de se prăpădia, şi scoţândă gemete şi suspine durerósc 
se silia în totă chipulă a ’i atinge inima şi a ’lă face 
ca să o asculte, să se pătrunde de durerea ei. Afară în 
curte, Tonciu îşi luă ţliua bună de la stăpâna casei, pen
tru că era să plece unde era orânduită.

—- Câtă amă să plângă de nefericirea cu care sortea 
më urmăresce, ţlicea Tereza lui Ioniţă. Ce o să më facă 
eft ? Şi tu, şi tu, omulü în care m’amü încrezută mai
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multă, me amăgesc! ?.. me respingi ! me laşi ! më laşi 
ca să morü în desperarea mea!

— Dérü cine ţî a spusă, Terezo, de la cine aï aflată 
că eü o să te părăsescu?

Tereza se uită afară să véçlà déca mai este acolea celű 
care ’şî luă ţliua bună de la stopâna casei.

— Taci, numai ascunde asta !.. adăoga ea, eű sciű 
totü, pentru că tot-d’auua m’amű interesată să sciă ce 
faci, ce cugeţî şi cum vreï a termina cu mine. Pre-câtă 
te iubescă, pre-câtă më silescă să te ţiă legată de a- 
morulă şi simţimentele mele, cu atâta tu stai rece, estî 
indiferentă, şi acum vrei să te ducî : tóté acestea pen
tru că nu mai iubită, nu te-aî interesată nicî-uă-dată 
de uă biată fiinţă ca mine. Celă puçind nu ascunde, 
spune adeverulu !.. repetă ea cu ună aeră umilită şi ru- 
gătoră, uitându-se cu nisce ochî roşiţî de lacrime asupra 
junelui, celă ce era nemulţiămită de cursulă lucruriloru 
dinaintea astei femei.

— De unde o sciî asta? întrebă elă,
— Spune adeverulă, cândă pleci? ţiise essasperată fe

meia?
— Aşa dâră fiind că sciî, Terezo, nu ’ţî maî ascundă, 

este adevărată că intru în armată, şi tu ca germană cu 
educaţie, nu trebue să me silescî să calcă parola ce amă 
dată; afară d’acésta amu priimită de la comandantele 
treî sute ruble, ună avansă, ca să më pregătescă, să 
plătescă détoriï, şi dintr’asta reserveză şi partea ta ca 
să nu te lasă fără banî.

— O Dumnezeule ! Dumnezeule ! Aï făcută acésta ?
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este proba cea maï sigură că nu m’aî iubită. Cum? fără 
să mi o çlicï mai ’nainte? fără să te gôndescï la mine, 
la sora ta, la legăturile ce s’aű formatű între noi de 
cándű ne cunóscemü ? să mergi să te înscrii, şi unde ? în 
oştirea rusă, a părăsi patrie, rude şi chiar posiţia ce o 
aï?.. Totulű a fostű ca să scapi de mine; aï creflutű 
că numaî aşa veî rupe aste legăturî şi te veî desface 
de uă fiinţă nefericită ca mine ? Află ênsà că te amű iubiţii 
şi te iubescü ! Veî trăi póte auî mulţî, veî atinge bă
trâneţe înaintată, veî ajunge unű omü mare şi cu avere, 
ensă nu veî maî găsi ărăşî uă femeie care să ţie la fiinţa ta 
precum eü. Ênsà déca maî rămâne în inimă-ţî uă seîn- 
teie de simţire, lasă-te de acestű proiectű, o să fiï mêh- 
nitű că aï făcută pasulü acesta! Din parte-mî, eű voiü 
mûri de sigurű!

— Cum aşa, Terezo ? ce ţlicî tu? e copilărie ce spuî!.. 
Eï bine, dăca mă iubescî, cată să ’mî iubescî viitorulű! 
şi avansarea mea. Cine scie, în viitorű póte ne vomü maï 
întêlni şi ’ţî voiü fi de unű folosu.

— O ! nu, eű de sigurű morű ! răspunde Tereza mereű 
în lacrime înnecată.

— Dérű cumű vomű face? eű amű promisű, mï amű 
datü parola, sűutű angageatű?... Tu să fiï cu minte, 
nu trebue să facî huetű pentru asta, flise junele ţiind-o 
pe braţele seale cándű ea plângea.

— Ba nu! ba nu! pentru asta voiű fi neconsolată! 
Suferü, şi trebue să arétű la lume : tu mă părăsescî, s’a 
isprávitű cu mine!.

Pe cándű se petrecea astă scenă, inimile amanţiloră
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de uă-potrivă sángeraű de durere. Ioniţă nu scia cum 
să liniştăscă astă femeie, celii puçinü să ’şî ia ţliua bună 
fără alte scene. N’arű fi voită ca lacrimile asteî nefe
ricite să’lă însoçiascà în călătoria sea şi să’lă îngreueze 
cu mustrarea cugetului. Élű îî vorbi totü cu binele, cu 
frumosulă, cu unu aerü consolatorii, cu espresiunile cele 
maî alese pentru nisce inimî sdrobite; ea ensă era ne’ndu- 
plecată, numai suspine şi lacrime însoçiaü vorbele eî.

Cu tóté astea, cu câtă posiţiunea sea era anevoiosă, 
cu atâta trebuia fermitate şi uă decişi une din parte-î.

N’apucă ensă să ’î ţlică: mă ducü, te lasü sănătosă! 
şi vre-uă trei cazaci descălecară la portă; eî aduceaű 
unü ordină.

La vederea acestora femeia scote ună ţipătă şi maî 
mare şi remâne ca leşinată mortă. Ioniţă cre^lu că pentru 
a o readuce la viaţă cată să’î promită că va remânea. 
Lupta pe d’uă-parte cu femeia aci, în curte eraă cazacii 
şi ună ordină cu care era chiămată, nu scia ce să facă. 
Priimi cliârtia şi le ţlise celoră veniţî, să se ducă că elă 
îî urmăţlă.

Cu tote astea promise Terezeî că cédává lacrimiloră 
eî, va schimba hotărîrea şi că mergendă la comandantele 
va arăta greutăţi de familie şi va înapoia baniî ce ’î a 
fostă luată.

— Dumneţleă să te ţie aşa precumă ^icî! respunde 
femeia care revenia din leşinu-î. îţi raulţiămescă Dum
nezeule! îţî mulţiămescă pentru asta!

— Yino-ţî în simţiri, Terezo! vino-ţî în simţirî!...
— O! Zi> scumpule Ioniţă, că a fostă numai uă în-
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cercare din partea ta, cazaciï ce veniră acum nu te căutau 
pre tine, că alt-felü totü me temu. Şi cândü aşii sei că 
pleci şi nu te mal întornl, uite, nu te voiu părăsi nici 
unü rainutu, mergű cu tine unde vel fi tu, alergu şi la 
sora ta, să më ajute să vie cu mine d’a reclama liber
tatea ta. Nu te duce scumpulü meü! nu më părăsi!.

— E nebună femeia asta?... ţlise loniţă în sine.
Cândü aşă renunţa la acestü proiectü alü binelui şi 

viitorului meü, vel recunósce tu sacrificiulü ce’lü faeü 
numai pentru tine?..

— Martură ml e inima, iaü pre Dumnezeii marturü 
şi lumea íntrégá că voiü recunósce !.. remânü sclava ta 
în viaţă, ce mal vrei?.. $ise Tereza cu uă voce essasperată.

loniţă se uită lungü la dânsa, pe cândü faça el în
cepuse a se lumina şi suspinele îl încetară auçlindü a- 
cele vorbe.

Elü cu tote astea eşi promiţendu-l că vine îndată, 
sä’lü aştepte cu masa. A mersă la comandantele şi se 
înturnă dupë patru ore. Ântêiulü dintre amicii se! care 
întêlni în ţliua aceea fu Păculescu. Elü îlü întrebă cândü 
o să plece ? loniţă respunse că a reraasü, motivândü ge
neralului că familia sea îlü opresce, care are nevoie de 
susţinerea sea.

— Sora ta te-a făcută să renunţi ? adăogă Păculescu.
— Ba nu, adevërulü să’ţl spună, Tereza móré şi în- 

viază de cândü a auçlitü că me înrolezü. El bine ea më 
încredinţeză cu jurăminte că më iubesce.

— Nu o crede, sûntü minciuni tote! rëspunde ami- 
culü intimü alü lui loniţă. Ea într’uă ţii te va trăda!..
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Femeia mea, pênë nu o luaiű, aşa me încredinţa şi ’ml 
jura, acumil më judecu cu densa pentru divorfiü ..

Luna luï Septembre este unu alti doilea maie la Bu- 
curescî. Şoseoa de la Capulu-poduluî resuna de neuu- 
mërate trăsuri şi populu ce se preumbla percurgéndű în 
tóté direcţiunile. Copii porţii buchete de flori ; femeile se 
’ntrecű în toalete şi tinerii curtatorî süntű p’aci p’împre- 
giurulü aleiulul. Teii dau umbra-le plăcută, câmpia şi gră
dinile înfăQişaiJă tablouri delicióse; nu departe este: Bă- 
nésa, Ferestrăulu, Ţurloele, şi pretutindeni pe la aceste lo
curi se află serbătorirea banchetelorü şi bucuriilorü... Io 
niţă se ’nturna cu paşi repezi, prin mulţimea ómenilorö 
spre casă. Elu voia să observe, cunósce în ochii cel senini 
al amoresel seale vre-unü semnü că este adevëratû aceea 
ce’ï $ise Păculescu?

Càndü să intre pe pórtá, uă grupă de camarazi, şi 
mal toţi aceia cu cari petrecuse cu duouë $ile mal ’na- 
inte sóra, şi baronulü între dânşii, veniaü să’l gratuleze 
şi a ’şl lua çliua bună, că elu va pleca.

Ioniţă roşindu-se la façà, nu cuteză nici a declara 
remânerea sea, nici să I învite să intre înlăuntru; élű 
era învălmăşiţii şi încurcatü, încâtû nu scia ce să facă 
şi ce să le rëspunçlâ. Şi Tereza nesciindü, îî eşise înainte, 
precum îl era obiceiulű, să ’1 întâmpine şi să ’1 îmbrăţi
şeze. încurcătura asta căţlu cam greű junelui, că ílű făcu 
să fie deconcertaţii şi a juca uă rolă naivă dinaintea 
acelora ce aretaű cu degitulű spre porta sea.

Baronulü, ve^éndu-lű íntr’astű chipű confusiatű şi decon
certată, începu a ride mal cu hohotű de câtü atunci
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séra la grădina lui Varembergű. Dupë tóté elü era şi 
umilită prin încurcătura sea

Dupë uă septëraânâ, Ioniţă sta convorbindă cu Pă- 
culescu, într’uă casă, despre diferitele loră afaceri.

Alecu întrebă între altele pe camaradulü seü.
— Eî bine Ioniţă, aü eşti hotărâtă să te însori să 

ial femeia asta?
Ion, ca ună omă preocupată de mal multe idei asupra 

acelui lucru, respunde:
— Cine va sei! se póte!
Păculescu adăogă:
— Numai deschide bine ochii şi iaţl seama bine!, 

îţi vorbesce Stan păţitul...

VIL

Cine a putută citi în cartea viitorului atâtea schim
bări şi prefaceri cari ni se ’ntémplá pe fie care ţii ? Tim- 
pulă fuge pré iute pentru acel ce gustă ună minută de 
fericire. Elă apropie dorinţele ce se pară cu greă de 
realisată, şi elă sfărâmă dulcele legături a le inimiloră cari 
se iubescă... Amiculu nostru a putută cunósce acéstaîn 
scurtă timpă şi forte repede. Esperiinţă încercăriloră îlă 
formase d’a putea privi cu receală aceste preschimbări. — 
Marinarulă vede cum se succedă valurile unulă dupë altulă 
isbindu-se înfuriate şi cu sgoraotă de cóstele navei care 
êncà resistă în cele mal turbate vijelii pe mare ; elă e dé-



— 121 —

torit să lupte pêne va remânea numai uă scândurică de 
care să se ţie în periclu. Yulturele se aventă în sboru-î d’a- 
supra nuorilorîi, de desubtulă cărora muge torentulü şi une 
orî chiar trăsnetulă ; elü déca se coboră mai josü decâtu 
înălţimea stânciloră, caută să ’şi sature foamea în adên- 
cimea văilor. Träsnetulü sfâşie négra vijelie la ochiulă 
marinarului de pe valuri, isbirea nuorilorü şi grăraădi- 
direa loră duce pe vulture care se perde în întunecimea 
raunţiloră, ca íntr’unű oceanü ; junele nostru, întocmai 
ca aceşti luptători aï elementelorü, trecêndü dintr’uă îm- 
pregiurare într’alta, nu puçinü remâne isbitü auţlindă că 
prima sea fidanţată, dimpreună cu mama eî, veniseră să 
visiteze pe sora lui. Ce împregiurărî a provocată acesta 
visită la care elit nu se aştepta? Lui îi spusese baro- 
nulă, acestü personagiii ciudată cu care se găsia în re- 
laţiune, precum că, la Galaţi, s’a urmată ună desastru 
unei familii care şedea aprópe de biserica St. Ilie, strada 
Brăilei... Uă casă este incendiată pênë la pănrântă ţliua 
nameţlia mare, care nu se scie cum a luată focă, coci 
în acea ţii nu se gătise bucate la bucătărie şi nici ună 
serviciă de felulă acesta nu se făcuse acolo, şi că ne
greşită i s’a dată focă de ore cari făcători de rele... 
Bărbatulă, în desperarea cea maï mare, a căutată să a- 
runce iute, într’ună chimiră, uă sumă de treî sute gal
beni, ce ’î avea în sărtarulă scrinului, şi plecă, încinsă 
cu cliimirulă, cu capulă golă şi fără a sei ce face, dreptă 
la baie pe marginea Dunărei, ca să se rëcoréscâ, cöci 
simţia că ună focă teribile ii încinsese totă corpulă şi creerii 
de supërarea şi desperarea lui. Poliţia şi pompierii căutară
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a da totü concursulü sä stingă acestö incendiö. Femeia 
proprietară, vâţlândă că ’1 arde mobila şi totű ce avea 
în casă, cădea dintr’ună leşină într’altulü, şi vecinii o 
luară în casele lorö spre a o ajuta ş’a o consola. So- 
çiulû eï ânsă nu se mai înturnă... Târziu îlü găsiră fără 
chimiră la dênsulâ şi desbrăcatti, mort«, la iazulü Bra- 
teşulă. Se înţelege că elü a fostă urmărită pene la baie 
unde se dusese, de nisce indivizi, cari l’aă veţlută cândă 
s’a încinsă cu chimirulă. La Galaţi nu este de jucată 
cu ast-felă de lucruri; s’a întâmplată împregiurărî se
riöse ; prin urmare ce mai e de ţii să pentru celă ce, 
într’uă aşa stare de ameţială şi plecândă cu banii la dân- 
sulă, a căzută victimă în mâinile vre-unor baudiţî, şi uă- 
dată cu banii perdu şi viaţa. Din câte le aflarămă, ast- 
felă s’a terminată cu bărbatulă infortunateî Cleopatreî, 
fiicei arendaşului, care în urmă fuse nevoită d’a se re
trage la părinţi acasă.

Dupe'ună timpă, cândă se uitară lucrurile, mama sea 
şi dânsa veniră să dea visită suroreî 'lui Ioniţă. Fără 
a ne putea esplica ce intenţiune avea astă femeie şi sco- 
pulă visite!, Zinca păru mulţiămită de re’noirea amiciţiei 
şi relaţiuniloră seale cu astă familie. Părinţii Cleopatreî 
s’aă fostă mustrată de greşiala ce făcuseră, d’a o mărita 
cu sila după ună bărbătă ce el i l’a fostă alesă fără 
s’o întrebe. Ioniţă fiindă ună copilă cu óre care perspec
tivă în viitoră, ar’ fi convenită mal bine d’a uni pe 
fiica loră cu dânsulă.

Dâră acum în ce stare se găsia elă ? mal putea óre a 
se réalisa cu dânsulă acestă scopă ?..
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Zinca, sciinclü că frate-seü se perde într’uă viaţă pu- 
çinü recomandabile, ţinendă casă cu chirie la mahala uneî 
eveuturiere, temendu-se de acesta şi de vre uă altă ne
fericire mai mare, ar’ fi preferată cu orî ce chipă şi cu ori 
ce preţiă să ’1 vâţlă însurată. Dér cândă elă făcuse sacrificii 
pentru acea femeie, Tereza, pênë d’a refusa protecţiune 
ş’a’şî călca cuventulă dinaintea unul generală, căruia pro - 
misese să intre în- oştire, negreşită că numai era stopâuă pe 
sine, ci făcea numai ce ’î dicta inima, fără a judeca. Sora 
sea cu tote acestea ar’ fi mijlocită să se maî vdţlă acestî 
juni cari altă-dată se iubiseră.

Ioniţă ênsà, de când i s’a fostă întâmplată scena ne- 
mulţiămitore cu camarazii sei la Capul podului-Mogoş<5eî, 
a schimbată casa şi a luată alta intr’ună locă cu totulă 
retrasă, în strada Ferestrăuluî. Tereza se făcuse din ţii 
în ţii pentru densulă mai trebuinciósá, maî tîneră, maî 
interesantă şi maî iubită. Precum amă maî ţlisă ea scia 
să’l cultive, să ’Ï umble pe voe, să ’ï surîflë cândă era 
tristă, să ’1 distrage cândă cugetările îlă turmentaă; ea 
îî dedea viaţă şi ’1 însufleţia cu mângăerile eî.

S’a întemplată une orî că venindă acasă elă găsise 
uşa închisă cu uă lăcată, fusese pré nemulţiămită d’a- 
césta ; se vede că ’i era urîtă fără dênsa ; începuse a fi 
şi gelosă, şi se mânia că nu ’1 întreabă cândă se duce 
d’acasă. Cândă ea se înturna maî în ttrmă, saă în înserată, 
i se justifica că s’a dăsă la uă amică. Elă o rugă să 
nu se maî îutêmple să plece, fără ca elă să scie şi fără 
să ’Ï spue cine e acea amică la care se ducea şi rămâ
nea câte uă ţliumătate ţii, saă ţliua íntrégá. Ea rîdea de pre-
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pusurile ce élű şi le forma. S’a ’ntêmplatû şi uă cértá clin 
acăstă causă. Proverbulű ţlice : nu e bordeiű fără să fie 
fumü. Ea rămase maniósa duoue (lile. Derű élű, omulü celű 
tare, veni ântèï să ’î vorbéscá, ca cum ’î ar’ fi cerutű scuse. 
Ea câştiga őre care avantage clin ţii în ţii cunoscându-î 
slăbiciunea. Să nu uitämü şi acesta, că ori ce ea ar’ fi 
cerutü, élű era gata a împlini dupe voinţa eî. Uă iarnă 
grea şi gerósá schimbase, cu acăstă femeie, pentru dên- 
sulű, asprimea timpului în plăceri şi bucuriile unorű (lile 
plăcute din maie. Néoa ce mereü cădea era semănată de 
fiori, şi steluţele scînteinde nóptea la lumina astrelorű 
seresei, pe unde eî cälcaü, se schimbau în diamante cari 
işternăă calea pe care trecéû amênduoï la b raţă. Fe
meia, numai cu uă pelerină îmblănită şi cu capulű as
cunsă într’uă glugă de plisă, brava gerulu celű forte , 
numai să mérgá cu dénsulű şi să fie aprópe nóptea in- 
trăgă cu élű şi lângă élű pe tote stradele şi une orî 
şi în grădina -care atunci se forma a Cismegiuluî. Une 
orî cândü élű lipsia, ea pleca după dénsulű. Gáudű ílű 
întêlnia cine-va din cunoscuţii sei, că mergea cu densa, 
élű ’ş acoperea nasulű cu uă pulpană a mantalei seale 
năgră lungă de postavű. Sgomotulü carnavalului, nebu
niile tinereţeî, avéntulű care însufleţesce uă sală ca la 
Slátineanulű, cu musica şi mulţimea mascelorű, cu lume 
multă şi militari străini ce eraű în ţăra, ílű făcea să 
nu cruţe orî ce cheltuălă, numaî ca să mărgă cu dama 
sea, cu care n’avea nevoe să fie aşa de sfiiciosű şi in
comodă, precum uă-dată a fostű când s’a preumblată cu 
acea copilă inocentă şi ne-esperimentată, pe care o luase



— 125 —

de la părinţi, să o porte prin balti pene la meţliulă nopţii. 
Pentru a réalisa aceste plăceri, leafa sea, se înţelege, 
era cheltuită din ori ce lună şi se mal şi împrumuta. 
Nu voia elti să scie d’acésta, şi unii din camarazii sei, 
şi mal alesă baronulă, îlă consilia să’şl încerce noroculă 
cu joculă de cărţi. Din fatalitate s’a ’ntêmplatu să câş
tige. Acestă câştigă merse ărăşl la cheltuell. Trecu una 
după alta tóté (lilele carnavalului, şi cheltuelile ajunseră 
la uă cifră cam pré mare pentru ună omă de posiţia 
Iul, aşa că datoriile, dupe trecerea carnavalului, se în
mulţiră binişoră. — Beţia de plăceri, amusarea prin lo
curi publice şi cheltuelile pe lucruri cari nu eraă toc
mai de necesitate, Par’ fi făcută puçinü să se îngrijiască 
déca unii din creditori n’ară fi avută nesocotinţa d’a 51 
aduce aminte că se apropia terminulă de plata poliţi- 
loră ce elă détoria. Ună funcţionară de la finance nu 
trebue nici uă-dată să se sperie de acestă-felă de soco
teli! Puteţi să vă închipuiţi daca Ioniţă mal era în stare 
să se gondiască la aceea ce se gôndia soră Iul...

Să vorbimă ensă de visita priimită la mahala.
Mama şi juna văduvă, viindă la sora junelui funcţi

onară, în mal multe rânduri o întrebară cu ună interesă: 
ce face D. Ioniţă? cândă o să se însôre? este în vorbă 
cu cine-va? ş’a găşită vre-uă partită convenabilă?...

Cleopatra, cu obrasil roşii şi cu ochii plecaţi în josă, 
întreba şi dênsa. Mama sea aminti în trâcătă anii co
pilăriei acestoră fii şi afecţiunea loră p’atuncl, cum şi 
de nefericirea întemplată fiie-si. Cleopatra fusese mări
tată fără a sei cum, şi rămase văduvă, şi tóté se petre-
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cură ca unü visű pentru persona-î, fără ca dênsa se li 
fostü causa aceloră evenimente. Acésta s’a maî <Jisă. Ea 
era encă jună şi îndestulă de frumdsă, cum se găsesce 
uă vëduviorà tîneră, care în acestă casă a atrasă băga
rea de sémá a Zinclii. Merse şi acésta la densele. Ră
mase lucrulă ca duminică, de Buna-Vestire, să vie să 
petrécá séra împreună. Negreşită va fi şi Ioniţă la sora 
lui? şi ce-felă se ’ntâmplă, ca fratele să şi vie atunci 
maî de cu $iuă.

Séra veniră visitele.. Se petrecură cuviinţele cele maî 
ilese şi se schimbară vorbele cele maî frumóse. Ioniţă se 
purtă cu totă curtenia unuî cavaleră, şi Cleopatra, vëçlên- 
dulă, par’că intra iu pănmntă de emoţiune. Uă óre care 
bucurie se amestecă cu roşiaţa de pe obrasi eî şi ochii 
par’că scoteaă flăcări. Eraă luminile aprinse, toaletele 
străluciaă şi conversaţia loră era intimă. Ioniţă ’şî făcea 
détoria a sta alăturea cu Cleopatra şi a vorbi.

Cuî să trécá prin minte că cine-va privia de la portă 
şi observa cu luare amiute totă ce se petrecea în acéstá 
adunare, ş’acdsta era uă femeie? Tereza, dupe cum era 
deprinsă, plecase să găsiască pe omulă eî, vëçlêndfi că 
întârzie. Se înţelege ea venise pêne la pragulă porţeî 
la sora lui. Aci se temea numai de câiniî din curte, şi 
pentru asta se muniţiase cu codriceî de pâine, să’î facă 
să nu latre. Ea ş’întinse câtă putu gutulă, din pragulă 
porţiî, să véçlà déca este Ioniţă celă ce se vedea vor* 
bindă cu tînëra femeie. Tote trăsnetele se ’ncrucişară 
p’în mintea Terezeî cândă se încredinţă că elă este. 
Nisce fiore recî o coprinseră din creştetă pêne in tălpî.
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Ea num aï póte suferi starea eî şi se ’ntórná îndată a- 
casă. Cândü era acasă nu scia ce făcea, umbla de colo 
pêne colo şi se aruncă pe patu-î înnecată de lacrime. 
Dupe ce plânse îndestulii creçlêndu-se despreţuită de a- 
cela pentru care ţiicea ea că făcuse multă, pentru că 
aşa aurise de la bëtrânulü Tonei u, prin stăpâna caseî, 
că sora luî Ioniţă voesce să’lu insőre, ea numaî avu 
pace, şi se determină a pleca erăşî ca să’lă găsiască. 
Nici nu sciu cândă trecu prin miţlloculă mahalaleloră 
ca să vie ârăşî la elă. Junele tocmai eşise din casă cu 
sora sea şi cu ospiî. Din portă, elu îşi luă nópte bună şi 
’şî îndreptă paşii spre Podulă-Mogoşoeî. La cincî paşi 
Tereza îî luă braţulă cândă tocmaî atunci ea îşi ştergea 
lacremile. — Te amă aşteptată multă şi amă voită să te 
întâmpină găsindu-te, çlise ea junelui care fu surprinsă 
vë^êndu-se de uă-dată apucată de braţulă eî. Mai ’nainte 
ce-va Cleopatra şi mama sea, în locă d’a ţine direcţi
unea spre Duşumea, se înturnă asemenea spre strada 
principale. Ele întrecură cu iuţială paşiî acestei părecbî 
ce mergea la braţă. Luî Ioniţă ’î ar’ fi venită maî bine 
să moră, de câtă să se întâlniască ast-felă cu persónele 
ca i ş’întorseră capulă, cândă eraă în dreptulă luî, d’ală 
veaea bine. Cleopatra maî alesă se uită cu ochiî marî 
la femeia ce elă o ducea la braţă... Ioniţă blestemă a- 
cestă minută şi cum veni întâmplarea asta neaşteptată.

Tereza, dupë vre uă patrii ţlile, i se plânse pentru cele 
ce a aurită că elă uă va părăsi că se însoră, şi că déca 
va sei în adevără una ca acésta, ea va pleca în ţâra eî.
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Junele îï çlise şi asta dată că este uă nebună, déca 
’i umblă p’în capü ast-felű de lucruri.

Mergendű de serbătorile Pasciloru la biserica Sf. Voi
vozii, elîi întêlnesce pe Cleopatra în uşă. Eî se salutară; 
ensă ea gäsindü numai bine ocasiune, ilü întrébà: ce 
face dama cu care l’a vëçlutü atunci sóra ?.. Élű voi să se 
scuseze că uă întâmplare numai făcuse să dea braţulii 
acelei femei. Tereza se afla la spatele lui, fără ca élű 
să scie, şi a auçlitû rëspunsulû seu. Ea cu acéstá oca
siune nu ’î ţlise nimicű, dérű rëmase încredinţată că élű 
o despreţuesce, că ea este uă mobilă pentru densulű.

Ea atunci luă decisiunea unui planű definitivű.
Şi totulű ce putemű sei e, că Cleopatra dintr’acelű 

minutü, perduse tote ilusiunile ce ore cândü şi le avu
sese pentru vecliiulù eî frate ; mai alesű că ea cunoscuse 
acumű bine femeia cu care aurise că Ioniţă era în ali
anţă. Dupë aceste serbătorî, şi circulă vorba că Cleo- 
patreî i-a venitű peţitori, şi ea amâna lucrulü sub cuvíntű 
că nu era unű anű împlinită de cândü perduse pe soçu-ï.

Chiarű în cursulű serbätorilorü, îutr’uă çli, fiindű li
niştiţi şi stândii amênduoï de vorbă, Tereza propuse ju
nelui bärbatü, că voesce negreşită să mergă la Sibiiű, 
ca să ’şi vâţlă nisce consângeni, şi că se întornă dupe 
trei septëmânï, séű déca élű voesce să’î dea miţlioce, va 
remânea totă luna lui maie, să facă câte-va băi la 
băile de la Salzburgü. Ioniţă ardică ochii la densa ca 
cum fu isbitű de mirare. — Ce ’ţi a mai venitű érá? 
o întrebă élű cu unű aerű (Jmmetate glumindű. — Nu, 
seriosű vorbescű, dorescű să ’mi vë^lû consângenii : amü
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pe sora mea la Sibiiü şi uä verişoră ; mai alesü pe sora- 
mea o dorescü că n’am vëçlut-o de multű

Elü nu ’î promise de-uă cam-dată, cugetandű că va 
întêlni pe baronulü mai ântêï să ’1 întrebe. Tereza îlü silia 
să ’ï promite atâta lucru, că şi ea multű îî va remânea 
recunoscătore, adăogă densa cu unii aerfi de franclieţă 
şi uă încredinţare aparentă.

— Terezo, voiű să ’mi spui adevërulü, te ducî de la 
mine de totu? întrebă junele cu őre care interesü p’astă 

• femeie. — Ba nu, giurü pe numele lui Dumneçleû că n’amű 
în gôndü asta, me ducü să ’mï vëdii câte-va rudenii,.ş 
mai alesü pe sora-mea, cocî n’am vëçlut-o de multű.

— Apoî vii ? o ’ntrebă drăşî junele.
— Negreşitű ; eü plecű acum, derű cu inima süntű aici. 

Eű n’am altă casă : casa mea este la domniata. — Candű 
dér voescï să te întornï? o întrebă élű. — Déca e cu 
voia dumitale, voiü şedea pênë la finitulű lui maie, şi 
apoï me întornü. — Câţi bani îţi trebue ? o întrebă élű 
cu unü tonű seriosü. — Câţi voescï să ’mï daî, dérű aşî 
çlice măcar pêne la suma de uă sută galbenî mi ar prinde 
bine. Élű îşî muşcă busele auçlindü d’acésta, şi se gôndi 
asupra sumeî care i se păru cam măricică, şi cu atâtea 
détoriï altele pe capulü luï ce maî avea să plătâscă 

Nefericitulű ! ca cum ş’a perdutü mintea, élű a luatű 
çliumëtate acestî banî din nisce banï publicï. Venise unü 
gropű cu banî d’afară, pe care ílű priimise élű în loculű 
celuï destinatorü. A imitatü unű urítű essemplu !.. îşî 
perduse în adevërü mintea atacándű acestî banî veniţî 
íntr’unű gropű la registratură, creflendű că îî va pune
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la locü în terrainü de câte-va $ile. Lemnele şi petrele 
ne’nsufleţite arü fi protestatü cândă s’arű fi pututü ín 
contra acestei urmări!.. Étâ unű faptü ce, afară de uă 
corumpţiune lăţită pré multă, ună capă cu judecata de 
totă scurtă cutézá să ’1 comité!..

Elü a făcută acestă sacrificiă, pentru că aşa voise 
femeia ce o cunoscuse de vre ună ană şi ce-va...

Şi ca să arătămă lucrurile pe scurtă, acestă femeie 
plecă promiţându-l că se va re’nturna.

Ea lăsă la dênsuhi vre uă duóé lădiş0re de bradă* 
văpsite şi fără ca să aibă ce-va în ele.

Elă făcuse totulă, i a găsită uă trăsură cu care să 
o porniască, şi ar’ fi mersă pêne la graniţă să o înso- 
çiascà, daca ’1 ar’ fi permisă serviciulă. Cu tóté acestea 
ea pleca luându-şl ţliua bună cu lacrime în ochii. Plân
gea ea, plângea şi elă, ori câtă era de bărbată. Spec- 
taclulă acesta era fórte atingătoră pentru duoue fiinţe de
prinse a fi unite ş’a se iubi. El îşi strânseră mâinile de 
mal multe ori, ca cum n’ar’ fi voită să se lase, ca cum 
n’ar’ fi voită să se despartë. Elă a venită cu densa, cândă 
a plecată, pênë la barieră, o însoçi pênë la rondonulă 
ală duoilea ală grădinel de la şosea. Aci plânseră érá şi 
se îmbrăţişară. Mal merse cu densa pe josă pênë la Bă- 
neasa ţiindu-se mereă de mână, vorbindă despre diferite 
lucruri, şi promi$êudu-ï să o aştepte că va veni dupe 
ce ’şl va vedea consângenii? La Bánésa ea se urcă în 
trăsură, şi ’şl strânseră ârăşl mâinile, dupë care, căruţa 
dispăru într’ună nuoră de pulbere, şi elă rëmase pênë o 
perdu din vedere, şi aşa se ’nturnă acasă.
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Uä (Ji, duouö, uă septëmânâ trecu şi luî îî era urîtă 
fără să o vé$á. Aşteptă vre-uă nuvelă, uă scrisóre de la 
densa, şi, în impacienţa de care era dominată, scrise 
clü maï ântêï cu adresa ce i o lăsase densa. A trecută 
êncà atâtea çlile şi elă nu priimi nici ună respunsă. Elă 
era îngrijiatu că i se va fi entemplată vre uă nefericire. 
Aşteptă êncà şi căuta tote miţlldcele ca să omóre tim- 
pulă care îlă neodihnia.

De urîtă nóptea era la jocă. Baronulă i a ţlisă, că 
orî câtă va perde are să ’1 vie cartea ca să câştige ce 
a fostă perdută şi êncà şi mai multă. Elă n’ar’ fi voită 
decâtă să scdţă din joculă cărţiloră cu ce să pue la 
locă banii cari îl luase de la registratură. Acéstá cale era 
în aparinţă acoperită cu flori, ensă cu câtă mergea pe 
dênsa se afunda într’uă prăpastie din care numai eşia.

P’atuncî se afla duoue case de jocă p’acea stradă în 
apropiere : una la Cămăraşul, unde se ruiua boiărimea 
îngropâudă stări enorme, şi ceelaltă la doctorul arabul, 
strada germană No. 2. La acestă din urmă, de cu séra 
pêne aprópe la çliuà, uă nenumărată grămădire dc func
ţionari şi cartofori de meserie uraplâă duouë trei camere 
în care se aflaă mese aşternute cu postavă, candelabre 
şi lumînarnice aprinse, părechl de cărţi şi grămezi de 
aură ca dinaintea unoră bancheri. Nuorî groşi de fumulă 
tutunului acoperiaă spaçiulu; rîsurl satanice hohotiau a- 
colo şi dinţii grinţaă ca la Iadă : unii rîdeaă de bucurie 
şi alţii grinţaă de desperare ; era bucurie pentru cëï ce 
despuiau pe alţii câştigându şi grinţarea dinţiloră, bles
teme şi suspinurl pentru cel ce perdeaă... Doctorul arabu
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cu fisionomia ce ’1 caractérisa : grosö, negru ca tăciunele, 
buzatü monstruosă, cu ochii în cap ti mititei şi învestită 
în negligenţa de casă, se preumbla de colo pêne colo, 
cu nisce metanii în mână, îndemnândă tinerimea spre 
perţlare, cu glume şi cu totü felulü de vorbe.

Camarazii luî Ioniţa se aflau aci. Elu întrebă pe Pă- 
culescu, într’uă nópte, déca câştigă, ca să mărgă tovă
răşie cu cartea. Alecu cam strèmba din naşii, era semnă 
răă. Baronulu şopti luî Ioniţă : astă-<;lî va suride Fortuna 
pentru noi, să stai aci. Junele răspundea : că, de la ple
carea Terezeî, vine regulată în tote nopţile la jocă, şi 
cu tote acestea Fortuna e departe d’a zîmbi pentru dönsulä.

— Bine că aï scăpată de densa, îî respundc baro- 
nulă vorbindu-î încetă între mulţimea ce era atentivă 
numai la jucători, aă voită şi alţii să scape de acăstă 
femeie !..

Ioniţă nu răspunse nimică lăsândă ochii în josă, ca 
cum ar’ fi nesocotită vorbele acestuia şi însemnândă par’că 
îlu despreţuia.

Elă a venită sera d’ânteî la doctorul arabul şi a câ
ştigată uă trébá de 20 sfanţi. A duoua ţii şi a treia s’a 
întorsă la ţliiiă acasă cu nimică, cocî ce câştigase ărăşî 
perduse. La sëptëmêna a pusă cincî galbeni în pungă ; 
în ceelaltă săptămână avu çlece. Uă ţii după aceea, i a 
surisă sórtea cu cincî-spre-^ece galbeni; dupe câte-va 
$ile perdu 45, încâtă a fostă nevoită să se împrumute 
cu duoe lire. Nu s’a maî dusă la jocă la arabul vre uă 
cinci $ile. Afară d’acestea trecuse acum maî bine de treî 
săptămâni şi elă nu scia ce să maî facă, nu priimi nicî
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uă nuvelă din Transilvania. începu á se ’ntrista şi par’că 
îî venia să alerge să declare suroreî seale, precum că cu- 
nósce că a greşită de n’a ascultat-o maî ’nainte.

Ce consolare maî remânea pentru dênsulü decâtü 
pacienţa şi aşteptare ?.. Celă puçinü somnulű cândü ár’ fi 
venită să i aline suferinţa : trecuseră câte-va nopţi fără 
a dormi; neodihniţii, caută refugiu la băutură...

în a patra septămână sosi uă epistolă de la Sibiiű. Io- 
niţă priimind-o, o dessigilăză bâtêndu-ï inima. Elü vede, 
plină de ore care mirare amestecată cu bucurie, data şi 
subsemnătura. Era chiară a Terezeî. începu să o cităscă, 
după ce maï ântêï întorse fila şi observă dăca maî era 
ce-va scrisă şi pe ceelaltă parte. Petrecăndă cu ochiî vre- 
uă câte-va linii, fiisionomia sea începu d’uă-dată a se po
somori; se puse să’şî muşce busele după ce fu tătă ci
tită. Maî bine n’ar maî fi priimită uă asemenea epis
tolă. — Amorulă seă propriă era cu totulă lovită. Ro- 
şiaţa îî acoperise fruntea, care maî de multe orî vine 
de la unu afrontă şi umilinţă. — Elă se socoti celă maî 
nefericită şi trădată...

— Ce obrăsnicie ! $ise elă uitându-se mereă la acăstă 
epistolă şi ’n neodihna cea maî mare umblândă de colo 
penă colo.

Étá coprinderea acesteî epistole.

« Iubite Ioniß !

«Mă ertă că nu ’ţî amu scrisă maî curăndă; nisce 
împregiurărî mă opriră. Simtă sănătosă; amă ajunsă cu
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bine la loculü natală, unde cu plăcere me găsescă între- 
consângenii mei.»

«Mai noü n’amă ce ţî scrie, scumpulă meu, afară de 
cele ce vel citi mal la vale.»

«Eü nu mai potü veni îuapoî, decâtu cu uă singură 
condiţiune. Dumneata esti generosu, şi socotescü că nu 
o să me blamezi pentru că caută să me asigură de vii- 
torulă meă, ce pene acumă era fórte nesigură. Cugetă, 
iubitulă meă, la acesta, şi să faci cum îţi va conveni. 
Numai promiţându-mî că voiă fi socia dumitale legitimă 
dupre tote formele, încredinţându-me cu ună actă formală 
legalisată de către autorităţile locale câtă şi de cance- 
leria C. C. consulatulă din BucurescI, ce mi’lă vel tri
mite îndată cu posta, numai în urma unul asemenea actă 
potă veni, alt-felă să nu me mal aştepţi.»

«Sciă că sora dumitale nu më iubesce, şi rudele ţi se voră 
opune... Dumneţleă ensă va avea îndurare de sórta mea!»

«Ne voidă dumnéta ca să ’ţi fiă consortă, este ună 
altulă care me cere.»

«Aşteptă respunsulă dumitale cu impacienţă, ca să 
sciă cefelă să më reguleză. O repetcză erăşî, să nu 
blamezi conduita mea în acéstá privinţă, coci posiţiunea 
în care më găsescă o cere..

«A domniitale sinceră şi afecţionată amică.»
« Tereza. »

4r

Fiind că tonulă face musica, acum Ioniţă câta să în- 
ţelâgă simţulă acestei scrisori, elă urma să scie încotro 
se găsesce façà cu acestă Tereză, ce o aştepta să o véçlà 
viindă cu surisulă pe buse şi cu faça voiósá de bucurie.

. »
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Lucrurile trebuiaü să termine aci. Dérü de unde acéstâ 
înţelepciune ca sä judece unii june lucrurile, celü puçinü 
mai la urmă déca nu la începutulü lorü, ca să pôtâ scăpa 
de calamităţi şi nefericirile ce plană d’asupra sea? Unü 
rainutu lovi tare în minte-î tóté cele petrecute pêne aci ; 
starea de miserie şi înşelăciunea conduitei astei femei 
ílű îngrozi; compromisă acum în faça ómenilorü, abu- 
síyü la détoriile serviciului, tratată de neparolistü din- 
naintea unui generală, către care îşi dedese parola de o- 
nóre, cu mulţime de détoriï pe spinare-î : uă sută de 
galbeni daţi femeieî, luaţi din bani străini, baronului cu 
care era în relaţiune a fostă nevoită să 5î numere êncà 
30 de galbeni, ca să ’î ia înscrisă pentru 50, după ce elă 
Ta întârziată ună ană şi mai multă de la darea celor 
antei douë-(lecï, uă mare sumă perduţî la jocă, şi ca 
culme la tote acestea, purtarea ceaviclénâ, purtarea neruşi
nată şi obrasnică a acelei femei îlă revolta pe rândă, îiă tur
menta, îlă aruncă la despreţă şi ’1 făcură în cele dupë urmă 
a o blestema ş’a nu se mai gôndi la dênsa. Cum va eşi elă 
din acéstá încurcătură ? ce felă să repare lucrurile şi ce felă 
va da elă uitării ună evenimentă care ’î .strivia inima, nici 
elă singură nu scie. Elă cu tote astea totă o iubia!

Petrecândă ast-felă în tăcere uă septemână şi duouë, 
Satan care nu edifică pëcatulfi ca în urmă sä ’1 lase fără 
resultată durerosă, insuflă în mintea cea derangeată a 
junelui uă idee, fructă ală Iadului, care este. numită : 
Rësbuuarea. Elă concepu ideea d’a merge în Transilvania, 
ca acolo să pedepsiască viclenia şi trădarea femeieî.

Capulă iî ferbea de proiecte, inima îî bătea in nea-
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stämpärü, sufletulü îï ardea de resimţimcntulă acestă, res- 
bunarea îï rîdea dinaintea ochilorü, şi numai în unele 
momente, când era liniştiţii, îşî aducea aminte ertarea şi 
unü amorü nefericiţii! Căuta ensă negreşită să plece să 
o găsiască... în aceste idei împărţite între amoru şi ură, 
gelosie şi resbunare, ceru congediu pentru 15 ţlile de la 
capulű serviciului, şi mijloci de luă salariulű înainte 
pentru trei lunî, scóse şi unü pasportü, fără a spune ni- 
muluï proiectulü sëü că va trece frontiera.

Sora sea află tocmai în momentulü cândü pleca, şi fără 
ca să fie acolo acelü Tonciu ce ’î plăcea să porte nu
velele din casă în casă, care acum se găsia în serviciu 
la unü punctü vamalü în munţi. Ea le află dérü cândü 
pregătirile eraü făcute de călătorie şi care nu se mai 
puteaü împedica. Ea se văita totă şi ’şî frângea mâinile, 
capulü ’î era ameţită aducându-şî aminte înfricoşătorele 
preçlicerï aceleî vrăjitore pe care o consultase óre când pen
tru viitorulü fratelui eî. Vai ! plânse şi se omorî tdtă de 
durere cândü îï veni în minte acea prezicere. Ioniţă ple- 
cândü nicî nu luă ţliua bună de la dênsa, pretecstândü 
că merge la vénátóre cu Păculescu.

Ea îlü privi cu luare aminte, era înlemnită fără a 
sei ce să $ică, şi, dupe plecarea luî, se rugă luî Dum- 
neçleü din tótá inima pentru conservarea çlilelorü seale. 
Elü neavêndü părinţî, stare şi niscaî-va consângeni cu 
nume însemnată, avea acestă soră care ’1 iubia şi care 
ar’ fi făcută sacrificii sä’lü scape, déca ’Ï ar’ fi statü ce-va 
prin putinţă.
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Cumnatulü seü ocupa uă mică foncţiune de căpitanii 
de postă, în drumulű dintre Craiova şi Severinü.

Junele plecă pe Dunăre, pe la Giurgiu, pentru a în- 
têlni pe cumnatulü seü. Acesta îî înlesni mi^lóce d’a 
merge la Godiuescî, uă comună la pólele monastireî Tis- 
maneî, care era atunci de curêndü reparată. Călătoriile 
şi amusarea contribuescü multü spre a uşura aceste bólé 
sufletesc!. Natură la începutulü lui maie este plăcută, 
gerurile sûntû trecute, vênturile se potolescü, munţii 
sûntü îmbrăcaţi cu verdâţă şi unü ceriü seninù acoperă 
vârfurile lorű, de şi adesea orï sûntü acoperiţi cu nuorü. 
Tablourile râpitore ce ’Ï isbia vederea în tote părţile, 
cursulü rîurilorü celü pitorescü, vegetaţia tânără ce în- 
frumuseţeză ţermii lorü, paserile cari sborü, cari se punü 
pe ramure veçlinde d’a cânta, sunetulü dulce ce s’aude 
de departe, alü cucului şi alü mierlei desmerda acestü 
sufletü sdrobitü de simţimentele cari i eraü în luptă, şi 
însetată de uă fericire imaginată, de unü dorü care fără 
voia sea ilü domina. în scurtü elü merse şi ajunse la vama : 
Buliga, în Vulcanü. De acolo nu e departe HaţegulO.

Aculü magnetisatü iubesce a indica töt-d’a-una Nordulü : 
ochii sei eraü aţintiţi spre Sibiiü. Amicii sei de la acestü 
punctü îi găsiră omeni şi cai, pentru a putea trece có- 
mele cele rîpôse şi văile profunde acoperite de brafli: 
calea lui era în direcţiunea muntelui: Largele, spre a 
putea sui muntele numitü: Frumosulü, trecêndü rîulü 
Sebeşulu, şi d’acolo să se abată spre drépta, traversândü 
şirulă Carpaţiloră, către Reşinari. Elü mergea pe a- 
ceste înălţimi unde ochii vedeaü grămezi de néoá ne-
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topită diu iernele trecute, şi aerultt celű rece de la 
acea regiune îî încreţia fruntea şi ’Iu făcea mereö să 
sufle în mâini. Dorulü îlü însoçia pretutindeni, dorulü îî 
da forţă; şi ca unü focü în inima sea par’că î dogo- 
ria peptulă, aceea ce ’lü făcea să nu simţă asprimea cli
matului in munte. Adesea orï ênsà călătoria are şi con- 
trarietăţL.

Călătorii aü fostă prinşi de uă vijălie şi uă negură 
nuorosă care ’ï a silită să se abată în pădurea de la 
Tărtărăă. Eî căutaă ună adăpostă, să răsufle caii şi să 
remâne póte nóptea acolo, de şi era ţliuă, şi numai pe 
la jumătate, deră timpulă celă răă adusese în aceste 
locuri întunericulă celă mai obscură. Inima junelui, înăs
prită prin luptele interne, nu simţia acele impresiunî 
înfricoşătore ce adesea ori insuflă sălbătăcia şi răulă timpă, 
ploile, câtă şi negurile acelei regiuni muntóse.

EI aă tăbărîtă lăngă ună isvoră cu uă dulce mur
mură. Umbra sub ramurile stufóse a le pinului servia 
acilea de celă mal bună adăpostă. Aprópe că nu se cu- 
noscea déca mal era multă pênë să se facă nópte, ne
gurile nu se rădicâă nici de cum de pe vârfurile cele 
înalte şi de prin văl.

Vă puteţi închipui că acăsta era ântêia călătorie ce 
se făcea în cursulă astei veri, şi mal alesă provocată 
de ună amoră care a terminată răă.

Ioniţă stătea cu obrazil sprijiniţi pe mâini dinaintea 
unul focă aprinsă şi era prof undată în cugetare, cândă 
ômeniï lui se depărtaseră să lege caii şi să caute lemne 
uscături. De uă-dată ună spectaculă sinistru, spectaculă



— 139 —

mai multü decutü îngrozitorii, făcu pe acestï omenï să 
alerge räcnindü din putere şi cu totulă spăriaţî. Junele 
de lăngă focii cre^u că ursulü a sfâşiată vre ună cală 
şi că erau şi eî ameniţaţî de feară.

— Ce e ? ce e ? întrebă Ioniţă tare, puindă îndată mâna 
pe puşca sea cea cu duouë ţeve, care o avea cu sine, 
bine încărcată cu glonţe.

— Primejdie mare !.. primejdie mare care s’a ’ntêm- 
platű óre când aicï !.. unü omű e mortü care stă le
gată cu sforă de ună copaciă !. Pericululă stingândă din 
imaginaţia junelui imaginea care ’1 turmenta, a uneî fe
mei ce nu ’nceta d’a se arăta în minte-î din cândă îi 
cândă, îlu făcu să tresară ; şi déca în adevără ar’ fi foşti 
periculă de vre uă fera sfâşietore, elă s’ar fi arătată unt 
eroă în centrulă astoră prăpăstiose locuri, în inima a- 
cestoră munţi păduroşi, ca să scape pe tovarăşi sei. Dâră, 
o ! spaimă îngrozitore ! eî în adevără găsiseră ună in- 
fortunată care fusese legată de ună arbore unde a e- 
spirată, şi care remăsese uă iarnă de ospăţul vulturilor 
şi spaima călătoriloră ceî cari, după uă iarnă, veniră ântêï 
primăvăra să ’1 găsiască.

Acela era desfigurată, numaî ósele ’nşirate; îmbrăcă
mintea dupe elu sfâşiată, încălţămintele putrezite, carnea 
ce mai rămăsese învineţită năgră, ocliiî scoşî de paserî 
şi capulă uă liîrcă uscată. Uă parte numaî din obrază, 
care a fostă lipită de cója bradului, pugină se cunoscea 
că era cliipă de omă şi s’ară fi maî putută înţelege cine 
e* Imaginaţia junelui fiind cu totulă isbită, spaima îlă 
înfricoşează îngheţându-î inima de spectacululă acesta, d’a-
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tâta cruzime neauzita a omului !.. Plăieşiî aprinseră ră
dăcini de pinű ce ardeaű ca nisce torţe, şi veniră de în- 
congiurară acestü scheletü, care, la lumina torţeloru, avea 
aparinţa unul mortu eşită din pămeută. Toţi îşi făcură 
cruce, se scuturară, îltt căinară şi începură să T deslege; 
în care locű îî şi săpară cu topórele mormêntulü, sin- 
gurulü bine care putură să i ’lü facă.

— Cine să fie acestü nefericiţii?.. cugetă în afundu-1 
junele ce se apropiase bine de elü şi ’1 observa maî cu 
de amënuntulü.

Cândü se ’ntemplă ca să pâră cine-va în munţi, natu- 
ralemente fie care va ţlice : a fostü sfâşiată deferă; cu 
acesta d’aicï alt-felü merse lucrurile. Negreşită elu sin
gură nu s’a legată, vre uă persecuţie de tâlcliarî, saă 
cine scie ce ômenï reî, vre-uă rësbunare póte essercită 
asupră-1 cruzimea cea ne-maî aurită.

în strigătulă celă răguşită ală vulturiloră, în resune- 
tulă celă stâncosă de topóre cari loviaă în pâmêntü, la 
fumegarea cu uă lumină sinistră a torţeloră, şi ’ntre tóté 
aceste oftări cu : păziască Dumneçleü ! Domne feresce !.. 
şi cu uă mulţime de cruci cari se repetaă într’una de 
bieţii plăieşl, junele observândă bine leşulă acesta, păru 
că mintea-1 putu descoperi şi înţelege ce-va din privirea 
acestoră rămăşiţe. Uă parte a obrazului ţliserămă că con
ţinea uă óre care formă umană. Se apropie elă mal bine, 
pipăi acestă scheletu, şi mal alesă partea aceea a obra
zului privind’o d’aprópe, i se păru că nu se amăgesce; 
cre$u că este în adevără elă, infortunatulă pe care îlă 
trimiseseră în serviciă la uă vamă nu tocmai departe de
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ad. Óre, ce crimă comisese élű ca să aibă unű aseme
nea resultattt finele seü? — Să fie pentru fapte că ’şl ia 
omulû resplata?.. Acésta îî isbi mintea junelui ca lovirea 
unul trăsnetij.

Nefericitului Tonciu ’1 a fostü dórá scrisü să termine 
filele acolo, într’astü cliipü ?..

Mal târ^iü s’a aflatű cum a mersü împregiurarea morţii 
acestuia, şi cine aü fostű făptuitorii crimei.

vni

E de lipsă ca lectorulű să cunoscă p’acéstâ Tereza 
care sciu aşa de bine să îutorcă capulű şi să suciască 
minţile junelui funcţionară ; ca să índeplinimű acésta, ur- 
meză să descrimű őre cari amënunte ce se atingű de 
împregiurările vieţel seale. Portretulü unei cochete nu 
este greű pentru imaginaţie d’a ni ’lű zugrăvi ; dérű de
finiţia Iul este, că se aséméná cu uă flore narcotică, plă
cută la vedere şi periculósá cu mirorsu-1. Ea n’avea 
rëutate în sine, ensă din uşuretatea caracterului a pu
tută face multű reű. Nisce împregiurărl o face să o ve- 
demű uă tîneră eventurieră, precum süntű cele mal multe 
cari vinű în ţâra nostră' să caute fortuna, şi ârăşl îm
pregiurările o făcu atátü de ne’ncreflëtôre către băr
baţi, încâtû, junele nostru a trebuitű să caçlë victimă 
pasiune! ce ea i a ínsuflatű. Felulű acesta de silfide 
iubesce pe unű bárbatű ca şi pe altulű; nefericită e
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acela care du scie a se feri de cursa el, póte să dea cre- 
flëmîntü amorului ce ea promite, dértt pônë la finită ce 
se întemplă ? .. Din 6re cari evenimente ca câştigase es- 
perienţă, şi împregiurările a silit-o să se pórte ast-felü 
către omulü care a iubit-o cu sinceritate, fîtă cari fu- 
seră acele evenimente... De origine ea e Sacsonă, sau 
alt-felă ţlisă, Sască dintr’uă comună a Transilvaniei. Cu- 
nóscemű principiile de educaţie ce priimesctt fii acestora 
în casa-le părintâscă ; dérű din nefericire ea perduse pe 
mama eî când era numai unii copilă. Tata ală eï, puçinü 
în urmă s’a re’nsurată. Uă mamă vitregă, şi care era 
de natură femeie rea, aduse discordie şi desordine în 
totă casa, că, în locă copil să créscá cu essemple bune 
şi moralitate, bietele copile, duouë surori remase orfane, 
se desperară d’a mal putèa suferi maltratările, certa şi 
vorbele cele próste cari le auţliaă din gura noue! lorü 
mame, mal cu deosebire cea mare ; ele dérü se deciseră 
să părăsiască casa părintâscă. Atunci tocmai veni evene- 
mentele din 1848, cari mal multă saă mal putpnă ne sitntă 
cunoscute... Astă frumosă ţâră se prefăcu îutr’ună theatru 
sângerosă de luptele şi sfâşierea din lăuntru-I ; ele ri
sipiră acestă familie precum ună vênëtord sparie şi go- 
nesce ună stolă de potîrnichî la detunarea armei, aşa 
veniră lucrurile !..

Ca să flicemă duouë vorbe de Transilvania, recunó- 
scemă acéstá ţâră ca cea mal frumósá şi progresistă. 
Pământurile el simtă pline de monumente, ruine de cetăţi, 
morminte şi inscripţiunî cari constată luptele Daco-ro- 
mane şi colonisarea romană adusă de imperatorele Traian.
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Părţile Haţegului conţine numerose şi pline de fanm mo
numente, érü comitatele de pe Mara-Mureşă şi Crişu ne 
spună eroicele fapte ale Româniloră contra năvăliriloră 
barbariloră... Transilvania-Ardealulö, închisü de tóté păr
ţile prin posiţiunea sea naturale, de munţii Carpaţî, se 
asemănă cu uă cetate înflorindă. Conţine aprópe în tóté 
oraşele gimnasiî şi instituţiunî utile. — Este uă óre care 
industrie, şi face comerciü cu ţerile învecinate .. Comu
nele ei sûntü regulate : are şosele bine construite de co
municaţie cu lucrări de artă pretutindenia şi poduri re 
marcabile peste ape; câmpiile se cultivă în perfecţiuu 
şi daű uă mare fertilitate; pădurile se esploatéza dupi 
sistemă; munţii producă averi mari din minele loră; viile 
şi grădinile facă bucuria cultivatoriloră ; în tóté locurile, 
şi mai alesă pe la marginea oraşeloră, simtă parcuri şi alee 
de uă rară frumuseţe; este uă energie de însemnată în
tre populaţiune... Mai alesă femeile sântă renumite pen- 
tru talia loră bine desvoltată, tipul celă frumosă, spi- 
rită, aplicare la iconomie menageră, gustulă şi eleganţa 
costumeloră. Acéstá ţâră a suferită isbirile sorte! d’a ve
dea oraşele incendiate şi fiî el cu grozăvie măcelărin- 
du-se... La finele lui noembre acestuî ană 1848, guver- 
nulă imperiale nu compta aci pe alte forţe decâtă pe nisce 
reraăşiţe de regimente şi grăniceri, ală cărora capă : gene- 
rală-comanda, reşedea la Sibiiă, şi pe glótele armate de po
pulă, cari ascultaă de nisce comitete compuse atunci a 
nume... Forţele maghiare, în luptă cu monarchia aus
triacă, cele ce se concentraseră pe iarnă la Debretziuă, 
eraă mici, dér în curêndh se înmulţiră... Pe la ţliuină-
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tatea luï decembre, unü generalü bëtrânü, a căruia bio
grafie trece la ilustraţie, conduse aceste armate cu ge- 
niulü sëü strategică, şi ocupă Cluziul. Comandantele au
striacă care se găsia acolo, generalulü Urban, fu îm
pinsă de forţele strategicului : Bemö, care conducea tru
pele maghiare, pênë în munţii Bucovinei; şi aşa trupele 
acestuia luară unü avêntü curagiosă peste armata aus
triacă, cu care apoi se hărţui în mal multe locuri, şi în 
curêndü coprinse întrâgă ţera. Numai Iancu, ună pro
prietară din munţii Zlatnel, şi câţl-va tribuni Români 
apărară bărbătesce pământurile ce le ţineaă şi fortăreţa Alba 
Julia, cu garnisona austriacă înnăuntru-1, şi munţii fără a 
se da cuceriţi... Austriaciî, învinşi de mal multe ori de ge
neralul polonă, pe care Ţarulă Roşiiloră îlă supra-numise: 
eroulă de la Ostrolenca, cerură, prin generalulü comandante 
de la Sibiiă, ajutorulă Ruşiioră, cari ocupaă atunci Ţ6ra- 
románéscá şi Moldova, să trecă Carpaţiî, pentru a umili 
pe insurgenţii Maghiari. Ruşii şi intrară cu câte-va re
gimente, cari ocupară Sibiiulă şi Braşovulă. De aci se 
încinse uă încăirare crâncenă care ţinu pênë la finele Iul 
Fevruariu, cândă apoi Ruşii fură siliţi să se retragă lă- 
sândă Transilvania în stopânirea lui Bemü, pênë cândă el 
reintrară cu forţe mari...

Mărginindu-ne d’a atinge acestă chestiune numai câtă 
ca să descrimă împregiurările ce privescă pe uă femeie, 
arătămă câtă se póte pe scurtă lucrurile urmate, şi mal 
alesă în nóptea cândă Sibiiulă a fostă sguduită aşa de 
tare, prin deşertarea unul rândă de armată, ca să prii- 
méscâ în sînulă seă pe alta, şi care a cerută pe dată
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sä se ilumineze totü oraşulă şi tóté ferestrele caseloră, 
dupé încetarea sângerôseï lupte petrecute cu câte-va mi
nute raaî ’nainte... Mulţi cetăţianî lăsară casele şi fu
giră cu familiile lorü încâtrëü putură şi unii se făcură 
nevăzuţi pentru unii lungă timpii. Părintele Terezel, şi 
elfi abia scăpată din miçlloculü unul oraşă unde se pe- 
trecură aceste scene spáimantátóre, se retrase, cu femeia 
şi cu fata cea mică, la unü satü sub pólele munţii or ö către 
Urlată. Fiica sea cea mare, care proiectase să se emanci
peze din stăpânirea unei mame maşteră pré aspră către 
dênsa, găsi numai bine ocasiune să se pune într’uă trăsură 
şi să plece cu uă amică a el din copilărie, care era de 
curendă măritată cu unü sub-locotenentu ce asemeni 
se retrăsese cu armata. — Ele luară calea Şelimber- 
gulul spre a merge la Turnu-Roşu. In direcţiunea a- 
ceea calea era prinsă de trupe rusesc!, cari se retră
geau cu unu spăimântătorii tumultă, cu porţiile de fână 
artende în vêrfulü lanceloru cazaciloră. spre a lumina 
tërêmulü dupé me<Jiulă-nopţil, prin bateriile aşezate în 
tóté direcţiunile de a protege retragerea loră, cu mul
ţimea trăsuriloru, chesónelorü, bagage, uă nenumărată 
sumă de omeni, cal, provisiunl şi reserve, amestecân- 
du-se şi îmbulzindu-se unii peste alţii, cu alarmă, cu stri
gări, răgirl ale viteloră şi nichezărl, — blestemândă a- 
cestă infernale nópte, în care totulă merse reă şi era 
în periculu uă armată, de la comandante pênë la celă 
din urmă soldată, ce strigaă, în întunericulu celă pro
fundă ală nopţii : nazată ! nazată !..

5
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Vë puteţi închipui ce suferiră nefericiţii cari fugeau 
dimpreună cu armata acesta,

Unö bietü săteană de la comuna Heltau, cu uă că- 
ruciórá în care ducea vre uă trei femei şi duo! uncheşl, 
refugiţî, bătea câtă putea caii, să póte'trece prin mi<J- 
loculü acestorü glóte, să fugă de sgomotulu tumultului 
pentru a ajunge la Boiţă, ca d’acolo să trécá la Turnu- 
Roşu, la Câinenl şi apoi la Romnică. Merseră cum putură 
bieţii ómen! tótá acea nópte pene la Tălmaciu, unde, cândă 
ajunseră, tocmai se lumina de ţliuă. Unde mergéö acest! 
nefericiţi ? încâtrëü duceaü paşii loră ? ce ţintă aveau ?.. 
nici el singuri nu sciaă. Timpulü era rece, femeile uşorii 
îmbrăcate, cari se ţineaţi învëlite cu câte unu tartanü 
de lână grosű, în formă de boccea, fără a dormi uă nópte 
şi în starea cea mal deplorabilö. Se deteră joşii la Tăl
maciu ca să se repause... Tereza fugindü în acestă că
ruţă, începu a simţi remuşcarca că a părăsită pe tata 
ală el şi fu îngrijiată de cele ce i se mal putea întêm- 
pla... Acolo ună june cadetă de la cavaleria numită: 
Şevolege, înainta către aceste femei, şi cu ore care po
liteţe se adresă vorbindu-le : ce aţi venită aici ? .. îndată 
loculă acesta va fi acoperită de trupe neamice... spre 
Turnul-Roşu nu este locă să treceţi, tote drumurile sûntu 
baricadate, plecaţi numai decâtă în direcţiunea către Veş- 
tenă, şi d’acolo să apucaţi şoseoa spre drépta ; vë veţi 
repausa la Avrigă..,

— Domnule, ţlise Tereza uitându-se cu uă căutătură 
dulce către junele călăreţă, noi fugiină de inemică, cău- 
tămă să trecemă în Ţdra-româimscă, altă n’avemă ce face!
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— Frumósa domnişorii, respimde junele, tocmaï de 
aceea ve spunü să ve retrageţî de la periculü, mergeţi 
către satulü care vë ţlicu, şi la Avrigü veţi sta puţină. 
Şi elü respunse junei Sacsone prin aceéçï căutătură cu 
care se arëtase şi densa. Elu mai adăogă : noï prote- 
gemü frumuşelele ca D-ta, eşti îndestulii de jună şi fru- 
mosă !.. Tereza se făcu roşie la façà la aceste vorbe de 
galanterie ale junelui cadettt.

în acelă momentü se auriră detunărî din cetăţuia veche 
de pe muntele aici învecinată. Acestü semnală anunţa 
venirea în gôna mare a liusarilorü şi trupeloră ce por
niseră să lovâscă pe ruşi la Turnu-Roşu. Femeia ténërà 
iTapucase să ’ntrebe de bărbatulu eï cândü junele călă
reţii se făcuse nevăzută, ea remase esstasiată...

Bietulii ţeranii bătu mereu caii şi înturnă iute căruţa 
spre Yeştenă. Cei duoî bătrâni tremuraü în fundulü că
ruţei de frigă şi de spaimă. De la Yeşteuă, se vede şo- 
séoa pe pólele dealuriloră totă sub munţi, care duce dreptă 
la Oltă. Munţii eraă acoperiţi cu năoă şi criveţulă sufla 
cu putere din culminilc cele înalte. La Avrigă se opriră 
puţină călătorii noştri, pe marginea dincoa de Oltă. Fe
meile şi bătrânii intraseră într’uă cârciumă să se încăl- 
ţliască. Ca-prin minune, după cinci minute, junele cadetă, 
despre care vorbirămă, era acolo. Tereza vëçlêndu-lu creţlu 
că vede pe ună frate ce venia în ajutoru-î acolo unde 
ea numai cunoscea pe uimenî. — Domnule Oscară ! îî 
borbi densa esel amendă de bucurie câudă îlă văţlu. — 
Domnişoră, <Jice elă, odihniţi puţină şi treceţî Oltul, că 
podulă va fi asverlită în aeră, este minată... Nefericiţii



— 148 —

refugiţl stătură abia câtă deteră puçinü fânü la cal, se 
încălziră şi plecară iute pe calea Făgăraşului, însoçip 
de lume multă care fugea în tóté direcţiunile cu căruţe 
şi călări...

La Braşovă biata Tereza voi să fugă pe la punctulă 
Timişă, împreună cu uă damă de calitate bătrână. Ênsa 
Ruşii se făcuseră ostili acestor călători, pentru că el cău
taţi mal antei să treacă, coci Ungurii cu ajutorulü Se- 
cuilorü tăbăriseră în pădurea Cotiel, de unde ameninţau 
Braşovulu. Nefericitele femei despre care menţionarămii 
mal süsü, în locü de a putea pătrunde pe la Predealü 
la Câmpiua, n’ajunseră de câtü penă la Timişul-de-susă, 
şi d’acolo fură respinse; ele aü fostă nevoite să se 5n- 
tórne, şi abia, ca nisce femei fugitive, găsiră unu mi$- 
locü să trăcă, cliiar priu satele Săcuescî, prin Uituzü 
la Moldova, de unde se dirigeai*«, spre Tîrgulü Ocnei. 
După cinci çlile de uă continue călătorie eşiră din pă- 
mêntulü unde se petrecea resbelulü. Tottt acelü june 
Oscar le găsise miçllocü de scăpare de la Braşovă, unde 
elü ajunsese în acelaşi timpü, să potă fugi spre Moldova. 
Uă tînără femeie cu nisce ochi mângâioşl, cu uă talie 
aşa de dulce şi cu unü viersü plinii de tinereţe, a tre
buită să găsiască unü miţllocă de protecţie in acestü june 
ca să potă scăpa din vijelia sguduitóre care a suflată 
atâtă de tare peste nefericita Transilvaniă... Tereza, de 
la Tîrgul-Ocneî, merse, însoçità cu acea damă de cali
tate bătrână, la Bacău, într’uă trăsură jidovăscă. De la 
Bacăă îşi propuse să véçla Iaşii, să găsiască acolo ună 
locă de guvernantă pe lăngă copil, in vre uă casă mare.
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Èa porni la Iaşi avêndù câte-va scrisori dè recoman
daţii, una că’tre pastorulű protestantă.

Càtü a duraţii căletoria, ne’ncetăttf imaginaţia îl înfă
ţişă pe acelü frumósu Oscarü in uniforma sea, cu cas
cheta mititicuţă pe vêrfulu capului, cu unü şnurii de firü 
pe de margine pêne la cozorocii, cu gulerulû cazacheî 
acoperiţii cu pluşiti roşu, cu săbiuţa sea atârnându-I la 
copsă cavaleresce, cu uă talie graţiosă şi cu botforil 
ce făceaii multe creţuri şi care ’I eraü strâmţi ca şi nă
dragii turnaţi pe picioru, voinicü, tinerelü cum era elő;

Stradele Iaşiloru eraü în acea epocă coprinse de sol 
daţi ruşi, de zarafi jidani şi felü-de-felü de lume car« 
se mişcă ţliua şi nóptea în tóté direcţiunile. Ea avu cu- 
riositatea să întindă gûtulü afară din trăsură cândü ajunse 
pe strada cea mare a tîrguluï. Unü oficierü rusii ce mer
gea alăturea cu unü civilü, întâmpină vederile el şi o 
făcu să se retragă.

Rusulü şi civilulü fură pré interesaţi vëçlênd-o; el că- 
tară să cerceteze şi să întrebe pe unil-alţiî cine este astă 
tinerică care vine d’afară şi unde va trage. Pentru dânsa 
nu făcu nici unü efectü vederea rusului ce nu sernena 
în graţie şi eleganţă cu cadetulü neamţfi de la Şevolege.

Tereza în curêndü găsi uă casă boiărâscă d’a intra 
ca bonă lângă copil. Din nefericire nemeri la unü par
venir, cum sûntü toţi parveniţii, cari aü vorbe mărişi 
’u realitate nimicü de recomandată, avea ânsă ce-va pa
rale. — Acésta ocupaţiune i se păru pré grea junei fete; 
nu dormia aprópe tóté nopţile dädäcindü copil celui çlisü. 
Copil eraü rëü crescut! şi pré capriţioşl... Mama lorü

;
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era cam ciudată; bărbatulă se arăta cam complesantö 
une orï, care acésta atrăsese băgarea de séma a dómneí 
ce o făcea să fie gelosă de juna germană.

Aceea ce ensă fileu pe servantă să se mire, lucru care 
chiarü pe densa ca străină a impresionat-o, era aplecă
rile domniloră ei, cari, câtă vëçluse şi aurise, n’aveaă 
nici unu simţii de patrie şi româuismă... Limba natale, 
adică cea românéscà, era proscrisă din casă-le ; copii- 
lorü le insufla gustulü pentru totü ce este străină, ii îm
buiba cu lucsulü trândavă şi numai corumpţiune ; eî çli- 
céű că îndată ce se voră mări copii îî voră duce afară 
în alte state, de a’şî face educaţia, numai şi numai să 
n’aibă nici uă simpatie cu {.éra şi cu obiceiurile pământului 
aci; şi chiar pentru religiunea loră nu pré ţinéü atâta multă 
sémá!.. Erau avuţii man la aceştia ral întrebuinţate; 
uă resipă şi galantomie pentru totă ce nu trebue, şi uă 
strictă iconomie la lucruri de ântêia necesitate... Acestî 
omenî strigă mereă că străinii ’ï a copleşită şi ’Ï esploa- 
tézá, déni nu voră să facă nimica pentru stêrpirea rëuluï 
şi rëdicarea connaţionaliloră de la uă stare de ticăloşie... 
Eî vorbescă une-orî de patrie, dâră pentru densa nu voră 
sădea nimică ca s’o ajute... La nisce titluri de nobleţe 
ce şi le-aă însuşită n’aă nici uă ambiţiune, şi cu ele se facă 
ridiculi dinaintea celoră bine cugetători. Cei maî mulţi 
s’aă ruinată prin viciă şi vanităţi ; pe ruina loră s’aă 
rădicată alţi parveniţi, maî multă străinii, şi nu voră să 
crâţjă că în acéstá stare de risipă şi nechipzuinţă îşi voră 
vedea într’uă (Ji copii cerşindă. înpuçiuïanï vëçlurânrîi uă 
mulţime de essemple spăimântătore de felulă acesta !
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Déríí tinóra nösträ a trebuiţii sä iasă din acéstá casă 
fiindü că dómna era gelósá, precum aretarämü, de băr- 
batulü eï; dupë ce că salariulü eï îlü dedese mai totü 
pe îmbrăcăminţi, sä fie tot-déuna îmbrăcată de modă, 
şi cândü a eşitii n’avea nicï unü banü, şi ’ntr’unü locü 
străinii, pe stradele Iassilorü.

Ce va face biata femeie ? încâtrëü va apuca ? la cine 
să se ducă?..

Pastorul tocmai lipsia din capitale, şi déca şi era, eî 
îî era cam cu ruşine să mergă să ’lu totü supere.

De uă-cam-dată fu nevoită să se retragă la unü o- 
telü ca să şe<Jă numai câte-va çlile. I se spuse prin uă 
jidaucă betrenă că este eftinü şi unü pré bunü servicii! 
la hanulü : Pîrlita. Se duse şi ceru uă cameră. Unü chel
ii erű, jidanü, o introduce în camera ale căriia ferestre 
aveaü privire spre strada cea mare a Metropolis. Elü 
îï ţlise, dupe ce ’ï arëtâ camera acésta, că pentru per- 
sóne ca dumnéeï sûntü tóté înlesnirile ín acestü otelü, 
comoditate, masă bună, şi chiarü birjă cândü va voi să 
iasă la preumblare, şi va plăti atunci cândü va avea banî.

Tereza mulţiămi de acésta. Se gôndi ensă bine asupra 
acestui punctü, şi ântêia grijă îî fu să zovoréscá bine 
uşa dupe ce se aşeţlă în acésta cameră, şi se culcă.

Altă, jidanulü chelnerulü, nu intră la noua óspe in 
cameră de-eâtü cândü fu chiämatü.

într’uă <Ji p’atuneï, dênsa stătea cu uă carte în mână 
cândü auţli plesnituri din bice, cari fácéü unü mare re- 
sunetü cu uruitura unei trăsuri pe strada süsü (Jisă, alergă 
îndată la ferestre să privéscá afară : uă domnă mare într’uă

/à -ŞAI m 'i)
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trăsură forte lucsósa trecea, alíí căriia cocişă, mânândă 
d’a călarele patru cai, repera, ca nisce trăsnete, ples
nituri din bice în süsü şi ’n josü. Postilionulu acesta 
avea multă adresă şi era învestită cu unu costumă pi- 
torescă cusută cu găitane de tóté colórele şi cu uă că
ciulă cu ună canafă lungă pe capu-î. Comercianţii şi 
femeile lăsaă lucrulu să iasă în pragulă magasineloră ca 
să privescă p’acestă domnă însemnată, ce trecea în tră
sură. Tereza oftă veţlend-o, de ce nu póte ii şi ea uă damă 
mare ca acesta! Nu este şi ea ore femeie precum densa?., 
n’are şi ea ună sufletă simţitoră ?.. cugetă ea în sine.

Şi cu tote că ea n’avea bani, totuşi la vre uă çlece 
ţlile ceru comptulă de la otelieră, celă ce i dă presintă 
într’uă fóie lungă, i se păru pré încărcată şi ţiise că va 
achita mai pe urmă

Altă, chelnerulă, găsi atunci ocasiune să ’Ï ţlică că 
ună june ofiçerü rusă întrebă mereă de domniş0ra. Te
reza nu răspunse nimica de-câtă, prin uă uitătură aspră 
încrufcându fruntea şi ficsândă ochii asupra jidovului, 
semăna par’că i ar’ fi ţlisă : ce vrea acestă rusă de în- 
trébá de mine ? Chelnerulă nu se descurage şi ’î maî 
repetă acesta dupe vre uă duouă ţlile.

Lucrurile ensă veţi sei că se schimbă, câtă şi cugetele 
cele târî une-orî.

Şi ce să maî obosimă lectorulă descriindu-î aceste a- 
mënunte, junele rusă, dupe câte-va çlile, achită détoria 
câtă se făcuse la otelă ; eră cronica scandalósá, aceea 
ce noi nu afirmămă ţlisă că cine-va Tar’ fi văzutăa
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intrândû la tînëra acésta, care mai âutêï a plânstt de 
sortea eï nefericită, şi ’n urmă numai plânse.

Ceea ce ensă ’Ï căţlu greu în cele din urmă era că 
regimentulă din care acestu oficierii făcea parte pleca 
de la Iaşi, dupé vre uă treï septëmânï de la cunoscinţă, 
şi crudulă Altă, chelneruiu, n’a avută îngrijire să facă cu
noscuţii acésta junei femei.

Cândă acéstá creatură s’a deşteptată, cum că cata
strofele se succedă pentru dônsa unele dupé altele, gemu 
tare şi plânse în adêncu-ï greşiala ce a făcut-o că a 
părăsită aşa jună casa părintâscă!..

în cele din urmă Tereza a plecată din Iaşi cu unu . 
bărbată ce se çlisese că e baronă şi care i a promisă 
că o s’o ia în căsătorie. Ea s’a veţlută amăgită la Bu- 
curescî şi de acesta, coci o părăsise îutr’uă casă ce elă 
o luase cu chirie în machala la Livedea-gospodiî.

Ca să scurtămă, tînëra germană vine în Bucurescî cu 
hăinuţele ei cele de modă, purtândă uă toaletă őre cum în
grijită, jună, graţi0să encă şi bine făcută. Derű între al
tele, cândă baronulă fuse decisă să o părăsiască s’a pur
tată pré rëû către densa, şi în urmă elă ’Ï recomandă pe 
unăjune care ’1 introduse la densa, junele română, pentru 
care la începută ea nu avusese nici uă simpathie ; ênsâ 
mai în urmă, cândă ea fu condusă, totă de vechiulă el 
promisă, la grădina Yarembergă, unde fusese maltratată 
precum lectorulă cunósce, acolo junele ’Ï a dată braţulă, 
şi din acelă minută i a promisă că ea se va închina 
luî ca unuî $eă. Fiind-că tóté ne servescă spre învăţă
tură, étâ ce-felă ţlisulă baronă s’a esprimată deschisă
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către junele Ioniţă cândü îlü introduse în casa lui : a- 
céstá femeie e streină şi n’are pe nimeni, déca îţi con
vine fie a dumitale... Numai unu ast-felü de vagabondă fără 
inimă şi caracterü alérga la asemeni miţlloce de a esploata 
unü june fără încercare precum acesta, şi în ce posiţiune? 
şi în ce timpii ?..

Óre care intrigi dupe aceea, uueltite totü de acela, 
óre care vorbe şioptite p’în vecinătate unde ea a tráitü 
cu junele funcţionarii, o făcu să ţlică hotărîtu că nici 
unü bärbatü nu este sincerii pentru dênsa, şi că ea va 
căuta pêne maï este timpü să se asigure şi să ’şî regu
leze uă sorte

Merge în Transilvania precum scimă, şi acolo pe cine 
ea găsesce ? Acea dulce fisionomie care uă-dată ’î ocupase 
imaginaţiunea o cunósce îndată ce o vede, ea întêlnesce 
pe Oscar, junele cadetü de la Şevolege.

Elü acum numai era in oştire, fusese împuşcată la unü 
picioră şi era liberată. Cum îlă vede, cum îlü întêlnesce, 
dupe câte-va convorbiri amoróse cu elă îî ameţesce ca- 
pulă, concepe planulă d’ală face să ’î ţlică că o ia de ne
vastă. — Ea s’aruncă şi plânge în braţele lui, şi elă într’- 
ale eî; îşî rechiămă amênduoï dulci suvenire, maï dulci de- 
câtă le póte da imaginaţiunea, care le coprinde sufletulă 
şi le fermecă inima. în curêndü dupe acesta ea scrise de 
la Sibiiă lui Ioniţă acea epistolă dupe care junele rernase 
ca lovită de trăsnetă.

Nu scimă ce mai făcu acéstá femeie; deră scimă că 
junele română ajunse în Sibiiă, descindêndü din munţî> 
pe la comuna Selisce şi Sëcelu.
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Cum a sosită la Sibiiă, ântêia sea ocupaţiune a fostö 
să caute dupő adresă, unde este Tereza.

ÎÏ spuseră uniî-alţiî că sora acestei femei trăesce mă
ritată într’uă comună aprópe de Mediaş!, şi prin urmare 
ea este póte acolo unde e sora sea. Elu se mêhni auţjlindă 
că nu este în Sibiiü...

IX.

Sibiiul, unü oraşă antică, prin aspeetulü ce ’Iu înfăgişază 
de departe călătorului, se asămănă cu uă femeie religi- 
osă encă tînërà ; ânteile lucruri cari se vëdü apropiindu- 
se cine-va de elă din ori care parte, sûntü domurile 
templuriloru.

Posiţia sea este interesantă avêndü munţii dinainte-1 
cu uă pitorescă privire ; este rouratü despre partea de la 
vestă de rîulu ce portă acestu nume, érő de către nordü, 
mărginită de ună şiră de dealuri cu uă întinsă cul
tură şi uă mulţime de comune prosperânde. Acestă o- 
raşă care din timpii cel mal depărtaţi al fundare! Iul şi pêne 
în filele nóstre, a cercată uă mulţime de mari evenimente, 
purta éncá próspete plaginile unul evenimentă pertrecntă 
de curendă. — Pieţele seale chiară serviră de theatru 
în cele din urmă, ală unul sângerosă resbelă intre duouă 
armate... Generalul Lidersă cu totă corposul seă căflu 
pe trupele Iul Bemă, care se apăra, în miflloculă acestor 
pieţe, cu tóté armele şi cu uă vigurösä artilerie . Bemă
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nemaï putêndü ţine lupta în contra formidabilei armate 
rusesc!, se făcu nevë^utû din miçlloculü luptätorilorü, e- 
şindă din oraşii, pe la uă margine, însoçitu de uă gardă 
alésá de cavaleri, cu care se dirige spre munţi, trecêndü 
pe teritoriulö României în Gorjî şi Mehedinţi, de unde 
apoi se duse la Banată. Evenementele eraţi cunoscute, 
ruinele fumaţi encă şi sângele se cunoscea în urme...

Cu tóté acestea aici süntű palate măreţe, edifice pu
blice bine construite, stradele regulate, pieţe vaste, cu 
uă curăţenie essemplară, şi casele avèndü simetrie, a- 
pe-ducurï, fôntânï şi câte servescü la înfrumuseţarea unul 
oraşu. Statua St. Antonie Pomunică, aşezată în piaţa 
unde se víndű cereale, înfăţişdză centrulă tîrguluî, cu 
uă vechime îndestulii de înaintată, între biserica cea mare 
luterană şi cea catolică. Ca să enumërâmû aci din edi
ficiile şi stabilimentele seale mal însemnate publice ve- 
demü de uă-dată casarma la estremitatea sudică, cu unü 
aleiü dindërëtu-ï ; mal departe, spre vestu-sudă, ospita * 
lulü ostăşescu, spre vestü retrangementulü : ospiciulü co- 
piilorű orfani, institulü pentru alienaţi (mal noü cons
truită) renumiţii de lucrarea sea architectonică şi bine 
împărţită; palatulă Bruchentaln, în centru, unde e ga
leria de tablouri şi museulă; şi aci în apropiere simtă mal 
multe scoli, gimnasil şi seminare unde se instruesce ju
nimea de diferite rituri. Afară d’acestea se vôdû êncà 
câte-va turnuri şi murulă veche! cetăţi. Acéstá regulă ce 
domină pretutindeni, varietăţile ce se vëçlu în costume şi 
auflindü vorbindu-se mal multe, limbi, prin care poporulü 
aici se înţelege, preocupă multă pe junele Ioniţă şi cari îlă
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distra în primele $ile. Şederea sea în oraşulfi care dateză 
din timpii cei mai depărtaţi, şi alü căruia nume îlă conservă 
de la Romani, îî aducea mulţiămire cugetendă la atâtea 
suvenire măreţe din trecută şi pênë astă-flî... Populaţia 
din Sibiiu e cam de tóté gintele, şi majoritatea Saşî. Popu- 
lulü românescü în Ardealü făcendă uă majoritate între 
Saşi şi Maghiari, se află într’uă mare mulţime împre- 
giurulü ăstui oraşă, elü conservă cu credinţă multe da- 
tine romane. Ca acelü ce. ş’aducea aminte evenimente 
multü mai marî, mai strălucite, mai triumfale, ce stră
bunii seî le-aă văzută, ş’aducea aminte de Michal-E- 
roulă care dupe ce a sfărîmată armata cardinalului An
drei Batori, a intrată, cu oştea şi cu boiăriî căpitanii sei, 
pe porţile şi pe sub turnurile acestei cetăţi, unde fu acla
mată de toţi; de aci luându-ş! aven tu peste Ardealü, intră 
în Alba-Iulia cu triumfă, unde magnaţii, nobilimea ţerel 
îlă proclamară Domnă. El aă văţlută apoi pe Şerban 
Bassarabă suindă cu totă forţa óstel românesc! munţii 
dreptă către Braşovă, şi acolo isbi şi bătu pe Moisi Se
cuii! şi pe toţi al seî ; urmele fapteloră acestui Domnă 
se cunoscă şi penă astă-ţll cari simtă p’în apropiere de 
sătulă St. Petru, precum acelea ale Iul Miclial, p’împregiu- 
rulă Sibiiulul. De aceea aici poporulü e energică, şi în cân
tecele şi tradiţiunile seale respiră fapte eroice!.. In cos
tume atrage băgarea de sérnâ femeile din populă. Să- 
tenele Sascc ţină costumulă anticiloră Flandri-Teutonl. 
Ţiganele, femeile musicanţiloră şi ferariloră de prin pre- 
giurulă Sibiiulul, concură multă în gustă şi eleganţă pi- 
toréscâ cu costumulă româneloră de prin comunele ru-
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rale. Ceea ce făcu pe june a se mira, era că, cu tóté 
că. acestü populă, înferbîntatu de evenemente, înfăgişa 
uă uitătură ostilă unii către alţii, ordinea ensă era or
dine, ce o conservaă cu toţii, pentru că Austria domina cu 
uă mână de feră, grămădindă uă sumă de oştire, gen- 
daYml şi alţii. Multă militărime vedeai şi oficerii cari se în- 
crucişaă pe tóté stradele, prin pieţe şi la preumblări. Era 
de notată mal alesă că oficeril călcândă cu paşi! regu
laţi, par’că ’! ară număra, drepţi, înfipţi, şi mal de multe 

rl cu mâinile dindărătă, nu lăsaă ună minută ţigara 
in gură : ca cum prin acésta da a înţelege, ca fie care, 
e departe vëçlêndu-ï, să ’şl cunóscá lungulă nasului cu 
iurtarea, saă că voiaă a face ună serviciu fiscului a 
.dăoga la consumarea tutunului monopolisată de guvernă. 
iPopululă românescă, care trecuse prin uă scolă pré se- 
riósá a evenimenteloră, şi care băgase în mormentă ca 
la vre uă cinci-(,1ecl de mii bărbaţi luptători, martiri pen
tru naţiune şi drepturile el, nu se pré gena de fumulă 
militărescă ; elă cânta cu mândrie şi cu entusiasmă nu
mele a câtor-va bărbaţi ce ’1 avea în stimă, adică : Iancu, 
Solomon, Assinte, Dobra, Buteanul şi preutulă Balintă... 
Maghiarii asemeni gemândă plângeă pe fraţii loră că
luţi în câmpurile bătăliiloră...

Ioniţă care venise cu totulă pentru altă scopă nu 51 
vinea să s’amestece in asemenea discuţiunl, să atingă în 
conversaţiunea ce o avea cu unil-alţil aceste córde sim- 
ţibile şi dureróse pentru toţi. Elă a duoua çli de la so
sirea sea la Sibiiă află de ospétáriia de Mediaş!, şi veni 
aci ca póte să afle ce-va despre Tereza. Ospetăria acésta

1
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care e în strada : Flişerilor, conţine camere pentru 
pasageri şi sale pentru mâncare. Ospëtarulü, sëü alt- 
felü <;lisü otelierulü, era unü Sasü ce nu pré se amesteca 
în politică, şi aducea aşa lucrurile că, la dênsulu, veniaü 
să se ospeteze şi Ungurii şi Românii, şi fie care vorbeaţi 
ce vreaü fără a se face cértâ, sau să se întêmple con
flicte.

Ioniţă intră la stânga într’uă sală unde eraü servite 
mesele cu totu ce trebue d’ale ospăţului. Uă grupă de 
bărbaţi vorbindü în limba maghiară, tocmai îşi luau çliua 
bună, rëdicându-se de la masă ca să plece, din care duo: 
remaseră, cari erau veniţi mal în urmă, cândü cel-lalţl 
eşiră. Cel cari remaseră s’aşeţlară la uă masă din fundü. 
în partea opusă era unü bărbatu june cu barbă, înves
tită cu îmbrăcăminţl grése, ce seraëua a unü economü de 
moşie. Ioniţă care şeţlu la uă masă în faça celorü duoï, 
şi întreba pe ospătară ce felü de vinü are şi ce mân
cări îl va da, unulü dintre cel duo! bărbaţi, înţelegen- 
du-lü dupë vorbă că nu este din Ardealü, se adresă cu 
politeţe către dênsulü întrebându-lü că : din câtü cunósce 
domnulü este de la Ţâră? — Da, domnule, sûntü venitü 
de duouë çlile la Sibiiü, sûntü Bucurescianü. — Dom
nulü face vre unü comerciü ? îlü întrebă acela totü cu 
politeţe. — Ba nu, răspunse junele, amü venitü să ’ml 
vëçlü uă rudenie, şi voiü sta numai duouë treimii le. — 
Să fii sänetosü, domnule ! răspunse acela. — Më rogü, 
domnulü este Românü ? întrebă Ioniţă pe omulü cu care 
conversă. La acéstá întrebare, bärbatulü care mânca sin- 
gurü la uă masă de lături, rămase cu furculiţa ’n mână
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şi redică capulü s’asculte. —• Nu, domnule, respunde celü 
de mai ’nainte, cü sûntü Ungurü, şedetoră intr’uă co
mună aprópe de Sibiiű, éra domnulü, tovareşul de lângă 
mine, este Sasü de la Brasovu. Ioniţă auflindă că se 
află pusu între unü Sasű şi unii Ungurü, creolii că este 
bine să ’şî pue d’aci ’nainte ochii în talerii şi să numai 
vorbéscá nimicü.

— Fiind că eşti din Ţâră, domnule, îmi pare multü 
bine să vë cunoscü, prorupse bärbatulü care şedea sin
gură la uă masă, eü simtă Română, amu ună frate la 
Brăila, ce se ocupă cu comerciulă ; domnulă a fostă la 
Brăila? — Nu, respunde Ioniţă, acum amă eşită pentru 
prima oră din Bucurescï, câtü amă venită pene la Sibiiă.

— Domnulă a judecată póte reă despre mine cândă 
aï auţlită că săntă Ungură, adăoga celă d’ântêï conme- 
seană, aţi crezută că totă ce e Ungură e neamică ne’m- 
păcată contra Româniloră. Dumnéluï Ylad-popă iné cunósce 
ce felă de omă simtă şi cum judecă eă lucrurile, s’adre- 
seză vorbindă către bărbatulă care sta singură la masă.

— Ba nu, n’am judecaţii nimicü despre D-ta, eă simtă 
străină aicî, nu cunoscü nici obiceiurile, nici omenii, ce 
potă eă să judecă? respunde cu modestie junele.

— Domnule, să’mî dai voe să spună de ce rne inte
resam de D-ta cândă auçliiü că eşti din Ţâra. Mai ân- 
têï să’raî dai voe să vë întrebă cum vë chiamă ? — loan 
N.. respunde junele. — Fii sănătosă D-ta!.. Şi eü më 
numescă Biro-Şandoră, dumnéluï Volfă, maisteră posto- 
vară de la Braşovă, D-luî Yladă Popă, ’mî e vechiă cu
noscută. Dupé ce acesta recomandă pe toţî, continuă:

:
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eü encă nu cunoscusemü pe nimenï acolo şi nu sciamü 
ce-felü de ômenï sûntü acei din Ţeră, dérü uă întêm- 
plare m’a făcuţii să ’ï cunoscíí. Eü eramü în armată sub 
genaralulü Bemü, eu gradü de cäpitanü, la cavalerie ; 
amü avutü nefericirea să caçlü ränitü în acea nôpte cândü 
coprinserămu Sibiiulü; Ruşiî m’aü luatü prinsü în res- 
belü şi m’aü dusü la Rômnicü, retragêndu-se şi eï. Eramü 
tare beteagü, străinii fără nici uă cunoştinţă, fără bani, 
şi aprópe fără îmbrăcăminţî, côcï, uă-dată cu sabia per- 
dusemü totulü ca prisonerü de resbelü, ş’apoî ce era 
maï multü, unü Ungurii, neamicü alü Românilor, cu care 
avurämü luptă, şi unde eramü eü acum ? în Ţâra româ- 
néscá, în miçlloculü Românilorii? Ruşii, vëçlêndu-mô aşa 
de rëü beteagü, m’aü lăsaţii într’unü ospitalü la Rôm
nicü şi nu se maï ocupară de mine. Eï bine, domnule, 
Românii, acestï ômenï de la cari nu speramü nimicü, aü 
datü totü concursulü lorü pentru mine ca să me faeü 
sünëtosü, m’aü ajutatü, ’mï aü datü banï contribuindü între 
dânşi, strângêndu colecte pentru prisoneriï Ungurï, pen
tru nefericiţii cari ’ï aducea prinşî şi răniţi ; atuneï amü 
^lisü : aceştia sûntü fraţii noştri !.. Cândü m’am făcută sä
netosü, comandantele austriaeü m’a reclamatü să intru 
în serviciultt armatei seale, şi eü amü fostü nevoitü să 
servescü duoï anï, eu duouë grade maï josü. Atâta nu- 
maï clü m’a scutitü d’a me duce în luptă cu compatrioţii 
raeï. Yeï sei că sûntü Ungurii din totü sufietulü ; énsá 
nu judecü lucrurile cu pasiune precum alţiî. Ce ^licî, 
domnule Vlad-popü? se adresă către bärbatulü care sta 
singurii la masă şi nu plicea nimica.
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— Arü trebui ca toţi Ungurii să dea cu capulă de ne
voi, să se înveţe să judece sănetosă şi să se lepede de 
fanatismă, adăogă Vladü-popü.

— Cată să ţjicemă ş’acesta, că intriga a jucatu uă 
mare rolă ca să se sfâşie Românii cu Ungurii, çlise 
celălaltă.

— Cu tote astea Ungurii sûntü vinovaţi déca a statű 
in mâna lorii să înceteze coíiflictulü şi că din contra, 
aü aţîţatîi focii .mai mare. Ce ţlicl D-ţa de purtarea ne
meşilor ü către iobăgime cari ’n cea mal mare parte eraű 
Români? ce çlicï de tribunalulű marţiale înfiinţată de a 
(Jecirna pe Români? Diu fericire Bemü, ca unü bărbaţii 
politicii şi generosü, Fa desfiinţată pe dată ce a auţlită 
le elă... ce ţlicl de conduita lui Hatvani, în munţii A- 
brudului... n’a fostă acesta de-câtă uă viclenie şi uă a- 
ţîţare din parte-le?...

— Eă $ică că simtă omeni pasionaţi acest! cari lucră 
aşa. Eă alt-felă veţlă şi judecă lucrurile: populil câtă 
şi indivizii cată că fie inimaţî de dreptate şi de adeveră 
ca să prospereze, respunde Biro-Şandoră.

— El bine, domnule, respunde şi la acésta, este uă 
faptă a secuiului în care trăimă, a sili naţiuni, ş’a le 
constrânge ca să renege limba şi credinţa pentru a 
îmbrăţişa uă alta ? Este uă faptă de progresă ? intră a- 
césta în ideile secuiului, d’a sili pe Români să se ma- 
ghiariseze ?... Nu, domnule, fie care va remânea în ceea 
ce a apucată.

— Amă ţlisă că sântă omeni pasionaţi acel ce cu
getă ast-felă, eă n’amă fostă d’acéstá părere, precumă
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şi <licö, că populii nu essistă şi nu se susţină numaî 
prin costume şi pintenii de la încălţăminte, meritulű 
constă în fapte!..

— Apoi ce çlicï D-ta şi de asta, adăoga Vladü şi 
mai aprinsă, fie-care naţiune, în cerculă unde formézá 
majoritate să nu vorbéscá şi să scrie limba sea? de es- 
semplu, unde Ungurii formézá majoritate, să vorbéscá 
limba maghiară, unde Românii formézá majoritate, să se 
vorbéscá şi să se scrie românesce, asemenea şi Saşiî şi 
Nemţiî...

Sasulă d’aci de la masă, care pêne aci nu çlisese nicî 
uă vorbă confirmă şi elă la acésta: — D’aea no! aşae! 
adaogă elă, fie care nénid de omă să vorbéscá în limba 
lui şi să se închine în legea lui.

— Acumă domniloră, déca ’ml permiteţi să ’mï aretu 
şi eă opinia despre tóté acestea, $ise Ioniţă dinaintea 
acestoră bărbaţi cari se disputară: Să dea Dumne^eă 
ca prosperitatea şi lumina să încoroneze faptele fie-că- 
reia naţiuni pe viitorime; sângele versată ală aceloră 
martiri, se resară în nisce fructe dorite de toţi: învă
ţătură, deşteptare, dreptate şi înfrăţirea să fie ţiuta po- 
puliloră ! !.

— Bravo!., ţlise ungurulă Biro-Şandoră, auţlindă pe 
Ioniţă că în orarea sea conservă ună spirită de recon* 
ciliaţie, bravo! să trăescî şi să fii sănătosă!..

— El, domniloră! noi ne-amă adunată aici cu ună 
scopă, să ’ml daţi voe să facă eă tractaţie,. Domnule 
birtaşă fă bine de ne spune ce felu de vină al? — Amă
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vinű de Ardeală, de Tocai, şi Drăgăşanl de la Ţâră, ră- 
spunse ospëtarultt de Mediaşî.

— O ! e tréba nostră, adaogă ungurulu Biro-Şandoră, 
dumnăta eşti óspele nostru, se cade noi să facemă trac- 
taţie. Şi la comanda acestuia ospëtarulü aduse din tote 
felurile de vinuri şi cele mai bune mâncări. El se ospă
tară şi închinară unii în sănătatea altora, dérü discuţi- 
unî politice nu se mal făcură, pentru că aci intră unü 
felü de sub-locotenentü de geandarmï, care se puse la 
uă parte la uă masă şi ceru de mâncare.

El se despărţiră imbrăţişindu-se şi strângându-şî mâi
nile amicalemente...

Trecuseră trei ţlile de cândii junele nostru petrecea 
în Sibiiü frecuentându locurile publice, câte-va grădini 
particulare, galeriile cu tablouri, scóla de înotată, re- 
trangementulă şi aleiulü celü mare în dosulii casarmeî, 
unde se preumbla în tóté ţlilele pe după amia-ţli. Ima
ginaţia sea era preocupată, căuta fără voe-î uă fisiono- 
mie în acelea ale femeiloră june pe cari elu le întelnia, 
şi acesta fisionomie o orna cu nisce frumuseţi cari eraü 
mal multă create de den sulă. Ori cândă i se înfăţişa uă 
femeie prelungă la chipă, cu ochii de focă negri şi um
briţi de gene mari, cu căutătura rîţlendă, cu călcătura 
uş0ră regulată şi cu statura din cele ’nălticele i se părea 
că.este ea. Ea, Tereza, pentru care a fostă plecată din 
Bucurescl d’a o găsi ş’a o vedea, pentru ca să’l aducă 
aminte promisiunea el şi ce-felă de conduită a avută 
în faţa lui... Flăcurl ! lşl plicea elă câte uă-dată cândă 
cugeta matură la lucruri, flecuri !.. pe cari imaginaţia
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nóstra le ornéÿâ pré multü. Vëçlêndd că ea nu este 
nicăiria, se mulţiărai într’atâta că a visitatü unü oraştt 
străinii şi a vëçlutü uă societate a căreia regulă o ad
miră. D’aci înainte era ca şi liniştită şi putea să se în- 
tórne înapoi tămăduită de boia sea.

într’uă <li3 spre înserată, tocmai se aprindea lampele 
pe strade, elă mergea încetă şi cu paşi rarî către otelulă : 
Împeratorulă-Romauiloră, unde şi trăsese. Pe lêngâ a- 
cesta se face uă stradelă şi ună tunelă pe unde trece 
cine-va ca să dea în strada Învecinată a Flişeriloră. 
Puçinu mai îndărătă, 'în piaţa lui St. Pomunică, banda mili
tară intona arii din opere şi valsuri, cântândă dinaintea ca- 
seloră coraandaţieT. Elu vëçlu în umbra acestei micî strade 
ună bărbată ţiindă la braţă uă femeie ce mergea călcândă 
uşoră şi ţiindă capulă puçhüî rezemată de umerulă seă. 
între lumina uneï lampe şi umbra muriloră, elă vëçlu în 
profiiă chipulă acestei femei, délai nu dete creflëméntà 
vederiioră scale creçlêndd că este efectulă imaginaţiuneî 
care i o înfăgişază. óre acéstá femeie să nu o cunóscá 
elă?... Grăbi paşii şi trecu p’alăturea cu grupa. Acéstá 
jună femeie nu arătă nici ună semnă, nici uă mişcare. 
Elă trecéndu, se uită lungă la dénsa şi i se urcă sân
gele în capă, cândă fu în dreptulă eî şi o vë$u. Acéstá 
pare că nu ’lă cunósce, pentru că rernâne nemişcată li- 
pindu-se de omulă ce o ducea la braţă. Elă trecuse 
înainte-Î şi voi să le taie mai la vale drumulă. ca să 
o pótá vedea mai bine ş’a se încredinţa déca este ea, 
ori nu. Bărbatulă şi femeia apucară spre drépta, de unde 
cătaă să trécá pe uă pórtá corespun^ëtére cu piaţa de
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la biserica luterană. Ioniţă mergea pe urmele lorü, şi 
cândü ajunge în dreptulü fanarului ce da uă lumină 
mare îî veni să se repedă să s’arunce între dânşi. Acumtx 
nu se mai înşelă, a cunoscuţii chipulö eï, chipulü Te- 
rezeï. Efectulü trăsnetului cândü cade pe arbori între 
stânci nu se póte compara cu aceea ce se petrecu 
atuncï într’ênsulü. în mânia sea se putea lua de unü 
turbatü. Arü fi voitü să se veţlă faça ’n faça cu dênsa, 
a’l vorbi, şi déca dênsa nu va roşi şi nu va arëta nicï 
unü semnü de rerauşcare de faptele seale, să se mul- 
ţiănmscă, orbitü de ură şi geloşie, a o maltrata ín obrasü, 
şi în urmă va da satisfacţia cerută de cavalerii celui 
care o însoçia. Bătaia inimel, emoţiunea lui peste seamă 
ce făcea să ’1 salte peptulü, îlü ţinu puçinü in locü. 
Capulü îï era turburatü şi dinaintea ocliilorü i se lăsase 
unü nuorü care era sfâşiattt de lucirea fulgerului. Dupe 
uă gôndire, elü se repezii numai decâtü dupe ţlenşi, ca 
să ’1 póte întêlni în josü de biserica luterană. Acilea 
este unü pasagiü cu trepte de scări. Cândü Ioniţă era 
în capëtulü scărel celei marl de pétrá, bärbatulü celü 
cu femeia la braţfi eraü $ece trepte scoborîţl, şi dispă
rură ca uă nălucă intrândü pe uă uşă a caselorü cari 
laturescü scara cea lungă, pe care circulă lumea în tóté 
filele. Ioniţă în graba sea, trecuse mal ’nainte, fără a 
lua seama ce se făcuseră, şi care era uşa pe care el 
aü intratü. Élű îndată numai vëçlu nici unü omü şi nici 
uă femeie dinaintea sea. Atunci bătăile inimel ’lü apu
că şi mal tare, şi ’1 veni să caţlă josü. Se reţlimă 
puçinü de marginile de calcariü a le scare!, şi pentru

!

:
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ântêia órá se rugă luî Dumnezeu aşa ferbinte, dinaintea 
templului acesta, aţintendă cu ochiï ceriulü d’asupra turnu
lui gigantescö, se rugă ferbinte din t<5tă inima a totü Po- 
tintulul Dumnezeu cerêndü : uitarea, uitarea ca un balsamü 
bine-făcetoră, şi blestemă nebuniile din juneţea sea. Se 
jură a uita p’acestă femeie care pentru dênsultt a fostü 
ca unii monstru de perfidie, care 51 a jefuită, care a pro
nunţată numele Iul Dumnezeii în deşertă pentru a ’lă 
amăgi...

Tocmai atunci orele sunară din orologiulă celă mare 
ală turnului. Sunetulă acesta isbi în sufletulă seă celă 
sdrobită; numele el fu de trei ori blestemată. —

Elă rămăsese în astă stare înmărmurită ca uă statue 
lină timpă de çlece minute.

Ună bărbată suia treptele ăstui pasagiă, ce veni în 
faça junelui nostru şi care îlă cunoscu.

— Domniata eşti domnule Ioniţă N...? îlă îutrebă 
acesta.

Ioniţă ca cuină fu smulsă dintr’uă visare, întorce ca- 
pulă şi recunósce în figura acestuia pe ungurulă cu care 
făcuse ţliua cunoscinţă.

— Dumnéta domnule Biro-Şandoră?
— Mi’să eă respunde acesta. Déru cumă se întâmplă 

că ne ’ntâlnimă aici?
— Spune-mî, domnulă Biro-Şandoră, al întâlnită ună 

bărbată mergêndü cu uă femeie la braţă, mal în josă 
de unde vil D-ta?

— Amă întâlnită negreşită, şi sciă cine e ; elă astâ-ÿï 
cândă dumneata al intrată în făgădău de Mediaş! era
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acolo, vorbiamă eü cu dênsulü tocmai asupra plecării hu; 
acesta a foştii subtă-oficeră de cavalerie Şvolege a im- 
peratoruluï, acumu a eşitti pentru că numai póte să fie 
catană, a fostă împuşcată la picioră şi multă timpă a 
stată în ospitală.

— Déru pe femeia ce era cu densulă o cunosceţî?
— Prietenulă ala ală meă, Sasu, o cunósce pe ea, 

că a cunoscută şi pre tata ală eî.
— Cine e astă femeie şi din ce părinţi e?.. poţi 

să’mî spui ? întrebă Ioniţă ca cum era afară din sine.
— Sciă că bărbatulă acesta se în soră, ia pe femeia 

asta de muiere ; acum pe curendă se însoră !.. numai pă
rinţii luï se împotrivescă ca să o ia...

— Aşa? întrebă erăşî Ioniţă mergendă cu Biro-Şan- 
doră spre otelulă : Imperatorulă-Bomaniloră, cu paşi rarî; 
déni eî şedă aici în Sibiiă ? Aici locuescă eî ?..

— Ba nu, eî afară la Mediaşî simtă aşezaţi.
— Ea este !.. O ! miserabilă creatură care amă cu

noscută .. nefericită ce simtă !.. (lise în sine Ioniţă maî 
turburată şi luândă nópte bună de la Biro-Şandoră, cehi 
ce apucă direcţiunea la drépta pe lengă otelulă : Impe- 
ratorulă-Komaniloră.

A duoua (li, duouë diligenţe încărcate de pasageri în- 
crucişaă piaţa cea cu statua St. Antonie, una ţinândă 
direcţiunea .spre Braşovă, şi alta spre Mediaşî. în cea 
din urmă era ună bărbată cu uă femeie stândă ală
turi pe partea de dinainte, cari puteaă privi pe fe
restre afară. Femeia se aprinse la obrasă şi se făcu 
ca ună stacojă ve^endă pe Ioniţă aşezată înlăuntru di-
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ligenţel care mergea către Braşovă. Ea înfipse ochii pe 
dênsulü uitându-se lungii pre-cândü elü n’o vëflu.

Acésta, ce de puçine ţlile fusese în Sibiiü, şi acum 
se ducea cu diligenţa, era ensăşî Tereza, pentru care 
élű venise şi o căutase în deşertă fără a putea să o 
intélnéscá...

Y.

Elü a duoua ţii, precum arëtarümû, plecă într’uă di* 
ligenţă. Aerulű celü curatü alü câmpului, privirea la có- 
mele munţiloră, panorama ce înfaQişază câmpia şi satele 
ici şi colea, pădurile verbinde în totű loculü şi mirosulü . 
florilorü din holde îl făcură múltú bine, ílű ajuta sa póte 
duce durerea tristei suvenire. Elü era distrasă prin tóté 
acestea şi mergea voiosű ca să ajungă în sînulă fami
liei, la uă biată soră care ’lă aştepta şi pe care acum 
o doria.

Trecu ast-felű privindű în tóté părţile ţâra întinsă, 
petrecêndü în minte-I tóté imaginile cele măreţe şi ne- 
mai aducânduşî aminte nimicü din cele ce i s’a fostü 
întâmplată. Vëçlu unü minunatü podü peste care trecu 
Oltulű de la Sibiiű. La Avrigü privi, trecéndö, uă fru- 
mósá grădină. Acolo este înmormântată renuraitulă pro
fesore română : George Lazără... Contemplă cu multă 
atenţiune la Făgăraşă, domniatulă Domniloră Bassarabî, 
plină de urme istorice pentru Români ; trecu în josă
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prin Şercaia şi ajunse, dupë uă călătorie de uă nópte 
şi uă ^iuraëtate $i, dinaintea Braşovului, pe care îlü ad
miră pentru frumuseţea posiţiuniloră cari i se arătară. — 
Citadela ântêï, apoi oraşulă înşiruită între nisce măreţe 
dealuri acoperite cu grădini, casele şi stradele perben- 
du-se pênë în fundătura stêncilorü ; uă cetate închisă p’îra- 
pregiurü cu unü mură şi cu turnuri şi cu câte-va porţi de 
comunicaţie, şi alăturea, la spatele el, unu munte rëdicându- 
se înaltă şi repede, îmbrăcată de păduri, şi la culmea Iul ună 
steiă de pâtră avândă uă minunată formă, care domină ve
derea Carpaţiloru, oraşulă aci <jisă şi ţera íntrégá. La Bra- 
şovă rëmase pré puçinu. Elă luă d’aci, cu uă trăsură, calea 
Timişului, privindă din ce în ce noul posiţiunl, noul 
munţi şi păduri, noul frumuseţi cari se descopere în tóté 
părţile. Trecu pe şoseoa de lengă marginea Prahovei 
privindă înălţimile Bucegiloră, stencilé Iul, pădurile, a- 
pele şi monastirea Sinaia, situată subt apărarea ăstui 
gigantă munte vë^utë tocmai de la marginile Bucures- 
ciloră. Posiţiunile variază mereă, locurile din ce în ce 
ne înfăQişează uă pictură íncántátóre. Dealurile cele re
pezi simtă scoborîte în zigzacă; şoseoa e bine aşter
nută, şi apele se trecă cu őre care grijă, cândă vină 
mari. Cele mal multe dealuri săntă acoperite cu sate, cu 
arături şi livezi de pruni. Călătoria e amusantă, fórte 
amusantă pentru cel bine dispuşi. Acolo pasările cântă 
prin codrii şi sórele strălucesce înfocată d’asupra aces- 
toră munţi. Uă $i Ioniţă o face călătorindă p’între munţi, 
a duoua $i trece Comarniculă şi Breaza, locuri renu
mite pentru plăceri de vără. Sosesce îu Câmpina, unde

;
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repeţjişurile dealurilorü încetézâ. Aicï unü tîrgü eu ore 
care importanţă comerciale. — Cărăuşii Prahoveni remânü 
de multe ori uă nópte aci; hanurile şi cârciumile aü multă 
căutare. Şosdoa spre Ploescî e bine nivelată. Călătoria 
e lesniciosă. Comunele precum: Băicoiu, Floresciî, Fi- 
lipesciî îşi daü mâna cu şosăoa acesta. — Oraşuhi Plo- 
esciï e destulü de întinsu şi răsfăţaţii. Piaţa aci face unü 
întinsă comerciu de cereale, păcura şi uă mică manu
factură. Sûnttt case însemnate de comerciü. Găsesce că- 
letorulü multă plăcere visitându-lü. Uă-dată fiindü îr 
Ploescî, capitala nu e departe. — Trecï duouë rîurï, ma 
multe comune, câmpii întinse şi păduri renumite, şi aşa. 
dupe uă călătorie bunicică, ajuugî în capëtulü Bănesiî 
de unde veţlî Bucuresciî cum se cade.

Junele câlëtorû grăbesce ca să se ducă acasă, d’a găsi 
pe sora sea şi a se arunca de gûtulü eï vëçlênd-o, câtü 
şi a ’î spune cele ce i s’a intêmplatü ; tóté fiindü îiisce 
visuri, era unü visü ciudatü şi grozavü cele ce i se ’n- 
têmplase !.. Zinca tocmai se afla stândü închisă, într’uă 
cameră, cu bobërésa ţiganca, care ’ï mai ghicise, şi ’î 
spunea şi astă dată din ghiocu cele ce ea scia.

Femeia era plină de voe bună că se întonă fratele 
eî : — Acum elü va sei multe lucruri, va fi unü altü 
omü pe viitorü, îlü aşteptii cu mare bucurie ! flicea densa.

Afurisită bobărăsă! pentru ce stricî bucuria unei su
rori cândü tu îî ^icî că vine iubitulü eî frate ? ce vo- 
escï tu a pătrunde viitorulü prin arta gliicitorieî tale? 
Aü tu nu sciî că acestü secretü reraâne necunoscută şi
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e trebuinciosü omului, pentru ca elü sa, nu fie şi mai tare 
nefericită ?..

Zinca ficsă cu ochi mari pe ţigancă care încreţia fruntea 
subt un peru despletită, năgră, posomorită şi repeţindă dese 
căscăturî din gură şi articulândă vorbe neînţelese, inspi
rata şi turbată, ca cum consultase spiritele infernului.

Fratele acestei femei tocmai intra pe portă cândă ghi- 
citorésa arăta din semne, prin cunoscinţele ce le avea, că 
ce se va întêmpla este rău de totă... e răă de totă ce 
se va petrece!.......................................................• •

Lectorulă aci să ne permite d’a face uă digresiune, 
pentru ca să putemă cerceta şi să arătămă ce-va în pri
vinţa mortului din munţi.

Şăpte-spre-ţlece ani mai târţliă, după întâmplarea ce 
o descriserămă, ună bărbată din cunoscinţele nóstre, de 
la Tîrgu-Jiiuluî, se află de façà cândă se povesti, la uă 
nuntă petrecută sub rîpele de la Gropa-seacă, sub mun
tele Parengu, ce-felă trei mocani putură să se scape de 
ună slujbaşă vamală, care voi să le íntórne oile, într’ună 
timpă vijăliosă, tomna, din pădurile de la Tărtărăă, pen
tru că el fiindă siliţi de timpă, după cum ţliceaă dânşii, 
n’aă trecută cu vitele pe calea cea umblată, şi aă cău
tată să scape din munţi mal iute pe nisce poteci. Acest! 
omenii ce e dreptulă fuseseră abătuţi de la dătoria loră. 
Dérü s’a ’ntămplată că şi unii vameşi şi din funcţionarii 
loră să încurce în adinsă pe păstori cu vitele, ţinăndu-l la 
trecătore pré multă timpă pêne să le numere, sau de la 
unii le aă luată peste ceea ca el eraă détorï să plátéscá;
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destulü dt în asemenea caşuri, mocanii, ca să nu le ţine 
pré multe ţlile oile să mérő de férne, sûntü în stare a 
da orî-ce, numaî să ’i lase să plece.. Acesta ajunge a fi uă 
resursă din cele însemnate pentru aceşti funcţionarii. Ceî 
superiori cunoscă mai bine secretulü d’a câştiga, ceî in
feriori vorü asemenea să câştige !.. Să venimii ênsà la is
toria povestită la nunta de la Gropa-seacă.

Pe cândü déri! bucuria era aripată şi îmbărbăta 
nuntaşii : mirele, mirésa, părinţii şi nunii, cari se ospëtaü 
la uă masă întinsă dinaintea stânei d’acolo ; dupë ce mi
résa, cea învestită cu îmbrăcăminte albă, cu unü conciü 
din flori şi cu puçinü firii pe capu-i, încălţată cu cisme 
de safténü in piciére, şi cu unü şerveţelii cusută pe de 
mărgini cu arniciă in flori, pe care ’lă ţinea în mâini^ 
trecuse de câte trei ori pe sub mână-i pe fie care óspe 
danţândă, şi acesta apoi se opria în locă să deschidă 
punga ca să scótá uă monedă să o dea dară miresei, 
care era priimită cu totă felulă de orări şi bine cuvîn- 
tarea a întregei seale familii; pe cândă ţiganii lăutarii, 
obosiseră d’a totă spune cu vióra istorii haiducesci şi 
cântece de doră ; éspiï conmeseniï precum amă ţlisă în- 
cliinaă împregiurulă mesei cu plosca, şi mâncaă cu buci 
mari, rădicară vorba unii dintre ei adresându-se către 
ună bătrână care sta mai în capëtuld mesei : — Şi aşa 
puturăţi scăpa de acelă omă răă care vë ţlicea că vă 
împuşcă de nu veţi în turna vitele, saă să plătiţi de fie 
care capă de berbece câte ună nemţescă. — Erte-lă 
ßumnefleä pe elă şi să ne erte şi pre noi, <jlice omulă 
celă de la masă.
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— Spuneţi-mî şi mie istoria asta, adăogă din fruntea 
mesei nănaşulă, unű mocanü care se spărgea de roşu şi 
plinű ce era, ce ’şî neteÿia mustaţa cu dinţii de la uă 
furculiţă care o ţinea în mână.

— Eată cum, repetă omulü istoria pe care o maî 
spusese şi cu uă altă ocasiune, veniamü noi trei inşi 
urcándű munţii cu berbecii şi miórele, ca să ï ducemü 
la Poiană, la noi. Acesta era cam spre Yinerea-marc, şi 
’ntr’ună ană cândă fusese tomna lungă. De cu sérá sufla 
vêntulü rece şi nuoriî se grămădiseră pe Muliorul şi d’a- 
supra lui Parengă. Nu era de glumă neicuşorule! căta- 
rămii să eşimii maî în grabă din munte, că periamă a- 
colo cu toţii déca se punea pe noi vre-ună vacă rëü. 
Tocmai scoborîsemă de pe nisce rîpe grele cu vitele şi 
intraserămă în bărculă despre Tărtăreu, cândă ecătă-lă, 
ucigălă-toca ! ne ese înainte ună ăla călare, armată ca 
ună căpitană de haiduci, cu uă puşcă la elă cu doue 
ţevi, pistóle bune la brêtt şi cu uă sabie lată ca cele 
de pe timpulă Marii Therezeî. îndată ce ne vëçlu strigă 
ca ună turbată la noi, şi cu mâna pe cocoşulă întinsă 
ală pusceî: tâlchariloră ce sunteţi voi! înapoi că vë 
împuşcă pe toţi!.. Noi încremeuirămă cândă auţlirămă 
asta, nu sciamă ce să maî facemă, şi timpulă se aspria 
din ce in ce mal rëü, nuoriî se lăsaseră neguroşî şi în
cepuse a fulgui de zăpadă. Înapoî cu vitele, tâlcharilor ! 
o să vë învăţă eă? pe unde aţî trecută voî?..

— Să erţî, boiărule, respunde vëruia Pëtru, care era 
maî cu inimă dintre noï, este vaculü pré urîtă, pênë 
mâine o să fie munţii acoperiţi de zăpadă; n’avurămă
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ce face ca să scäpämü de la peire. Noï o să plătimă 
ce găsescî D-ta cu cale şi să mergemü înainte că în- 
târţliemă.

— Nu, nu se pote, tâlcliariloră ! vë împuşcă ca pe 
nisce câini pe toţi déca nu vë veţî înturna cu vitele 
cum $ică eă.

— Fie-ţî milă de noi că perimă, domnule ! se rugă 
frate-meă celü micü care mâna oile din urmă.

— Nu, nu se póte, câiniloră ! Saű déca vreţi, atâta 
e : de fie care capă de berbece câte unű nemţescu, pu
neţi banii josű !.. strigă erăşî acelă omü armată care ne 
gonise să ne ajungă.

— O fi pré multă! ţliseiă acestuî neînduplecată jidovă 
de română.

Petru, vërul nostru, nici una nicî alta, ne făcu semnă 
cu ochiulă, se plecă în josă, ca cum vrea să se lege la 
opincă, şi cândă se rădică în susă apucase cu mâna ună 
petroiă pe care ii repezi cu atâta dibăcie că lovi în spate 
pe omulă acelă grozavă, celă ce ameţi pe cală cu mâna 
pe cocoşulă de la puşcă. Nu’î amă dată timpă de locă 
să se mai gôndéscâ, saă să tragă cu sineaţa în noi. Eă 
săriiă de 5î luaiă flinta, şi fratele-meă năvăli în grabă 
la pistólele de la breă. Cu acésta îî luarămă totă pu
terea, puteamă face ce vrearaă cu elă. Iute şi ’n des- 
nădejdc se petrecură tóté acestea.— Ce eramă ânsă să fa- 
cemă cu elă, ucigălă-toca ? nu eramă doră să ’1 purtămă cu 
noi pe unde mergeamă?.. Calului seă îî deterämö dru- 
mulă, érd pre elă îlă legarămă bine şi strânsă de ună 
copaciă ca să’lă găsiască vre ună călătoră care-va? să 5lă
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dèslege câ'ndtt noï voraü fi departe de aste locuri. Derű 
de unde ! nóptea se pusese cu ninsóre şi dupe aceea cu 
gerü mare, dupe care nu se desprimăveră de-eâtü în 
meçliulü vereî.

— Şi acelü omű a rëmasü acolo totă iarna ?.. escla- 
mară de uă-dată maî mulţî conmesenî.

— L’a luatü negreşită gerulű lui chantătară, ucigă-lă 
tóca, ce a căutată a găsită!

Acesta naraţiune avêndü raportă intru totă cu spec- 
taclulă descoperită de Ioniţă, în munţii de la Tărtărăă, 
întâmplarea şi cruzimea aceloră omeni a îngheţată de 
spaimă pe fie care omă care a aurită de astă istorie, 
care, ori câtă de târţiiă s’a aflată, dupe trecere de maî 
mulţî anî, era spăimântătore de veţlută şi de aurită.

Lectorulă acum ne va însoţi să vedemă cum junele nostru 
sosesce între aî'seî, cu capulă plină de impresiunî de lo
curile pe unde mersese şi de cele ce 'a ve^ută. Elă îm- 
brăţişă pe sora-sea cu totă căldura şi bucuria unuî do
rită frate. Zinca nu se maî sătura privindu-lă şi între- 
bâiidu-lă cum a petrecută şi ce i s’a ’ntâmplată în cur- 
sulă câlëtorieï, la care elă respunse de uă-cam-dată pé 
scurtă. Ea mereă ’lă întreba ce ’î trebue, ce voesce să 
mănânce la masă? să spue că va face totul. Elă avea 
nevoe să iasă puçinfi în orasă şi să caute la postă scrisori.

— Dumi-te, leică, şi vino la timpulă meseî, uite, o să 
taiă paseri, voiă face plăcintă, o să; gătescă cele maî bune 
bucate, o să chiămă vecinii, de bine c’aî venită să ne 
óápétámű.



— 177 —

Ioniţă ese p’în piaţă, alungesce stradele, se opresce 
ici şi colea, inima-i rîde de bucurie, întêlnesce cunoscuţii; 
Bucuresciï, loculö seă natale, face a’î sălta inima ; şi ori 
câtă a admiratu alte oraşe ce a veţlutu, totă îî place 
mai bine, totu ’lü încânta mai mulţii aici unde elă a 
născută, unde a copilărită şi cunósce mai multă ; îî vine 
a striga şi a cânta de bucurie: Ceriă frumosă ală ţereî 
mele î.. Se duce la postă unde găsesce scrisori de peste 
Oltă, de la cumnatul seă şi de la unu vameşiă, cărora 
elu le scrisese de la Sibiiă cum a fostă ajunsă. Elă se 
’ntórná pré voiosă, pré mulţiămită de prânsă acasă. Aci 
şi mai mare plăcere şi maî mare bucurie : amicii seî 
Păculesculă şi Poporanulă tocmai aflaseră de sosirea sea 
şi veniră să ’lă véçla. Ce mulţiămire? ce fericire ca să 
se véçlâ drăşî cu toţi? Se ’mbrăţişară de maî multe ori, 
se ’ntrebară cum aă petrecută, ce maî este p’în lume? 
ce noă pe la cancelerie ?.. Poporanulă ce se interesa pré 
multă de amiculă seă, avea să ’î vorbéscá câte ce-va, 
dâră nu găsi acum timpulă potrivită, să î spue lucruri 
nu pré plăcute. Şi altă-dată póte a’î vorbi... Păculescu 
care scia causa pentru care făcuse călătoria în Transil
vania, îlă întrebă în trécátu: — Eî! ce făcuşi?.. — Mî 
amă adusă aminte, respunde junele, cândă ’mï aï $isă : 
femeia asta te ’nşeală : ce trebuia atunci să me mai uită 
în gura ei? de ce s’o ascultă cândă.lua numele lui Dum- 
ne$eă în deşertă ca să mô înşele?

Perduiă din nesocotinţa mea cariera şi protecţiunea 
ce mi a oferit-o ună generală, cramă aşa de bine cu 
socotelele, nu eramtt dâtoră nimelui şi nu eramă ruinată;
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m’a ’nşelată cu bani, m’a compromisű din tóté părţile 
acea eventuristă pe care eü amü creÿut-o, ca unulü ce 
eramü fără minte ; mï a luatü uă sută de galbeni cândû 
a plecată şi m’a pusă de ’ï araă plătită şi spesele că
lătoriei ; îmi cunoscă acum greşiala care amu făcut-o , 
văţlă că amu fostă fără minte !..

Poporanulă, căruia ’! sta în gută ce avea să vorbăscă lui 
Ioniţă, deschise gura să ţlică ce scia, dără erăşî îşi luă sé
ma, de fagă cu sora lui şi cu unu altă personagiă, nu ’î con
veni; şi elă mărginindu-se numai a spune că ministrulă 
celă numită de curendă la Vistierie este ună bărbată 
seriosă : cu loan Filipescu nu se jocă cine-va abu- 
sândă de détoriï 
să vie la cancelarie ? — De mâine mai amă encă trei 
çlile p.ênë la espirarea congediuluî de 15 ţlile ce mi s’a 
acordată, respunde Ioniţă. Amă multe de regulată iu fi
lele astea.

Zinca care se ocupa cu aşezarea mesei şi regularea 
ospăţului, auçlise pe frate-seă vorbindă de minte, şi n’au- 
ţlise bine ce ţlisese, ea ’lă întrebă : ce e vorba despre 
minte ?..

Respunse Păculescu, pentru Ioniţă, suroreî scale :
— Eacă că n’avuserămă noi minte şi eă şi verulă 

de colea, fratele dumitale!
— Aşa e, adăogă Zinca cu aerulă eî voiosă, vedeţi 

să fiţi cu minte pêne sunteţi juni, c’apoî multă veţi 
perde !..

Écátái intră pe uşă uă domnă din vecinătate, amică 
cu sora lui Ioniţă.

îlă întrebă : cândă are de gondă
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Ea yeni sä ’lu véçla şi sä ’lü felicite de bună sosire.
Uä persönä mal multă cändö se gätiaü sä se pue la

masă, făcu mal mare bucuria şi mulţiămirea lord. Masa 
şi bucatele nu întânjiară d’a se servi, şi conmeseniî lu
ând u locă, îşi făcură détoria precum se cade. Mai că
tre rëdicare de la masă, Păculescu ţlise luî Ioniţă : Ci 
spune-ne şi noă din cele ce aï vëçlutd pe unde aï um
blaţii ?

— Bine că ’mî aduserăţi aminte, să vë spuï unö lucru 
spăimântătord, und lucru grozavd care s’a întemplatd.

— Ce e? ce e? întrebară cu toţiî d’uă-dată conmeseniî 
femeî şi bărbaţi, ce lucru s’a ’ntemplatd?

Ioniţă le descrise cu tóté amănunţimile istoria sche
letului găsită legaţii de copacid.

Cine să fi fostă acelă nefericită? întrebară coprinşi 
de spaimă cei cari ascultau.

— Sciţi cine a fostu ? respuude Ioniţă, tocmai astă-ţli 
priimiid uă scrisóre de la vama: Florile-Albe, care më 
încredinţeză despre bănuiala ce amd avut-o.

— Cine ? cine ?
— Nefericituld Tonciu, care în pasiunea ce o avea că 

mergea tot-d'auna la vênëtôre, ţlise Ioniţă, a fostă plecată în 
tomna cea trecută, dupe cum arătă piclietaşii şi cei de 
la vamă, şi nu s’a mai înturnatu, creţlendu-lă toţi că a 
fostă sfâşiată de urşi; dér nu, elă ş’a găsitu mormêntulü 
în mâinile unor ômenï rëï...

— Elă óre să fi fostă?.. întrebară femeile coprinse de 
grózá amestecată cu mirare.

— Negreşită elă, respunse junele.
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— Vaï ! nefericitulă, aşa a peritü ? Elü a spustt că 
maï în tinereţe fusese amestecată într’uă cetă de hoţi, 
a fostă volintiră cu resbelulă Ruşiloră, singură ne spu
nea că a ucisă omeni cu mâna Iul, a prădată, a arsă 
ş’a jupuită turci şi creştini, a descăpăţînată ş’a trash 
în ţepă nefericiţii prinşi din resboiă, şi în urmă, spio- 
nândă şi vînflândă lioţiloră din Bucurescî casele care el 
voiaă să le calce şi să le prade...

— Veçlï era cărbune stinsă, dupe façà nu se arăta 
să fie ună aşa omă, ţiise vecina de colea.

— Aşa a perită elă ?.. Dumnezeu să ’lă erte ! es- 
clamară êncâ uă-dată aceste femei.

XI

Merserămă şi noi vre uă trei inşi să vedemu acestă 
amică.

îlă găsimă cu uă păreche de pistóle în mâni, cură- 
ţindu-le şi înşurupându-le.

— Ce faci Ioane ? îlă íntrébá unulă din companionii 
mei, bine al venită sănetosă !

— Bine v’araă găsită! luaţi locă. şedeţl!.. respunde 
Ioniţă N...

— Dâră ce lucrezi aci ? spune-ne ce isbândă făcuşi în 
Ardeală unde al fostă ?

— Ticăloşie, buniî mei amici ! m’amă alesă cu astă 
păreche de pistóle care le amă cumpărată de la Sibiiă.
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A ! dérü sûntü pré bune de calitate. La trel-ţlecl de paşi, 
uite, a pătrunşii glonţultt uă blană de stejarü. Aù ferii 
férte bunü şi sûntu dé unü mare calibru.

— Te poţi culca nép tea fără să închini uşa cu ase
menea arme, nu ’ţi mal e témá de lioţî, măre Ioane?

— Poftescă cine va voi ! rëspunde Ioniţă Jinêndü arma 
într’uă mână cu cocoşulii rëdicatü şi cu unii degetü la 
pedică.

— De la unü timpii aï advenitü marţiale cu totulü- 
De la amorü aï trecuţii la milităriă. — Tu acum ’ţi iu- 
bescî armele maî mulţii decâtii pe Cleopatra, saü pe 
Tereza...

— Oh ! nu ’ml maî vorbiţî, rëspunde Ioniţă, bine ar 
fi foştii să n’o maî fi cunoscută !

— Eî bine n’aï întêlnit-o? n’aî aurită nimică de ea?
— Nici că më maî gôndescü, adăogă Ioniţă dupe unü

zîmbetü ce arëta curată amărăciunea nefericireï seale.
— Eï bine, gătesce-te să mergemü : avemü circă astă 

seară.
— Bine, mergemü, (lise Ioniţă; dérü maï ântèiü să 

mergemü la şosea să încercâmü aste pistóle, să dämü 
la semnă... Ce o să ne represiute circulü d’astă sérá? 
artistiï sûntü buni? are caï bine dresaţi?

— Şi ce nu represintă astă circii ! alü căruia direc- 
tore a maî fostă în ţâră în filele luî Ghica Vodă; a 
mersü la Rusciucü d’a represinta^ă dinaintea Sultanului 
Maclimutü cândă a visitată provinciile de la marginile 
Dunării; a fostă múltú timpü şi la Constantinopole • 
este uă trupă francesă; — elü represintă eroî, atleţi, măs-

6
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căricl, ómen! virtuoşi şi ómen! mişel, bărbaţi şi femei 
perdute, tóté păcatele şi blestemăţiile celortt plini de a- 
vuţie, capete înfumurate şi smintiţi, nebuni de totü fe- 
lulü: unii cari se credtt că sûntii pré învăţaţi, genii şi 
câte altele; unii linguşitori, têràtorï, intriganţi, spioni şi 
tâlcharl; mal alesă pe tâlcharî îl represintă bine câtü se 
póte, tâlcharil cel de la putere şi cel căluţi!..

— Ce spui măre ? déca este aşa să mergemű la circă... 
Sciţi, a<Jl amă avută pe Păculescu şi Nae Poporanulă 
óspl ; nu ’1 aţi văzută de multă ?..

— Ce s’oră fi făcută el? să ’1 luămă să mérgá şi 
el cu noi la circă.

— Duouë calităţi, adăogă celă d’ală treilea compa- 
nionă, berbantlîculă şi hoţia la noi aă prinsă mari ră
dăcini şi aă ună resunetă... Avemă câţi-va în ţâră cari 
aă escelată în tréba asta; şi mal alesă aceia cari tre
cură de bărbaţi iluştri, fruntea şi crema societăţi nóstre ; 
fruntea-le arătă lucruri triste, s’ară putea citi pe fruntea 
loră acestea: corumpţiune! hoţie! trădare!.. Mulţi străini 
şi măcară Muscalii rămână uimiţi prividu-1: el aă remasă 
pe josă pe lăngă dănşil!

— Nu scimă cine aă fostă ântêï dascălii ? el aă în
văţată de la noi, ori noi de la dănşil ?.. replică Ioniţă.

— De sigură că hol n’amă fostă aşa de corumpţl cum 
süntemű astă-^1.

— Adevărată, cu forte puçine escepţiunl, este uă mare 
corumpţiune la noi !.. toţi fură şi strigară că simtă probi...

După çlece minute eşirămă cu Ioniţă pentru a merge 
mal ântêï la Capulă-poduluî, şi d’acolo la circă care era

.i
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în centru Poduluî-Mogoşoeî, lengă hanulű dragomanului 
Serafinü.

Avemű de notatü că ’n acea epocă hoţiile ajunseseră 
la culme... Tâlcliaril nu se mai găsescă tremurândü de 
frigă, de foame şi pregătiţi să înfrunte mórtea prin co
drii şi la drumurile mari, eï sûntü aşezaţi, organisaţî 
în cete prin miţlloculă oraşelorü şi mai alesă prin car
tierele Bucureciloră. Eî simtă comandaţi de nisce capir 
ingenioşi, şi lucrurile simtă puse ast-felă că, déca se 
prinde unulă, duoî, nu se descopere aşa lesne căpeteniile. 
Ce (Jiceţî, domniloră, de aceste lucruri? D-vostră cari 
aţi veţlută cam multe de vre uă căţî-va ani la noi îi 
ţâră ? ce ţliceţi despre hoţii şi de organisarea în care 
se ţlice că aă luată parte, între bandiţi, ómen! óre cum 
cu nume şi cu notarietate la noi ?.. Cel proşti sciă numai 
să prade, să ucidă şi să dea parte din ce adună celoră 
mai mari, deră nu cunoscă tot-d’auna pe capi, cari re- 
mână ună secretă pentru denşiî... Nu scimă déca şi asta 
intră în vre uă politică, îutr’ună timpă cândă pe fie-care 
<Ji s’auţlia de biserici prădate, case călcate, magasine 
sparte şi óméul omorîţî!.. Cine le încuragea tóté acestea? 
Armata rusescă şi turcescă se gătia să se retragă, şi po
liţia pusese ochii şi urmăria de aprópe vre uă câţî-va 
străini veniţi cu armata.

La ună croitoră, ce avea stabilimentulă seă chiar lengă 
poliţie, s’a descoperită gasda bandiţiloră cari furaă în 
tóté nopţile. De pe la Cisraegiă, Livedea-gospodi, Spirea, 
Dobrotésa, Tîrgulă-d’afară, oborulă, furaă şi aduceaă în 
centru la gasda acésta. Afară de BucurescI el se cores-
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pundü cu districtele; ce se fură ín capitalë se vinde 
p’afară, şi cele aduse de p’afară se desfăcu în capitale. 
Căpeteniile bandiţilor nu ţineaţi pe seamă-le decâtu aurulfi 
şi argintulii, ca uă marfă mai bună şi mai sigură...

Capuiü Statului lucra din tóté puterile ca să se pue 
iinü capëtü astorü necuviinţe; promise unű premiu acelui 
care va descoperi capii ăstui complotü, cöcl se ’nţelege, 
aci era unü complotü organisatü...

In multe rânduri aresturile poliţiei erau încărcate 
de pungaşi şi de bandiţi vagabonzi, ensă mal rartt de 
hoţii cel mari !.. şi unii chiaru eraü liberi d’a eşi ca să 
spioneze pe alţii... Cel rutinaţi dintre el aveaü cunos- 
cinţă despre legile ţerel, şi ínláuntrulü temniţiloru în- 
vë$aü pe cel prosti ce-felü să se apere cândü vorü fi 
aduşi dinaintea judecătorilonl... A suferitü multü pônë 
aprópe d’a se revolta populaţia şi particularii delà a- 
ceştl mişel, cari le place să trăiască bine fără a lucra .. 
Şi câţi nu sûntü la noi d’al-de aceştia ?..

Cundsceţl pe personagiulil năsosii care se aflase într’uă 
sérá la petrecere în casa Iul Ioniţă? Acesta alerga şi 
urmăria în tóté părţile ca copoiulü, doră va da în capü 

' pe baronulü celü sciutu, îl cam purta sâmbetele de cândü 
cu certa ce o avuseseră atunci ; totü se întreba in sine : 
ce meserie va fi avêndü omulü acesta? din ce trăesce 
elő, că umblă bine ímbrácatü şi cheltuesce cu galanto- 
mie ?.. Cândü ar’ fi vre-uă probă despre elü, prin care s’arü 
putea denunţa ce-va!.. ce mal lucru ar’fi pentru năso- 
sulü nostru ?.. ar’pune frumoşii în pungă remuneraţia ce
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Domnitoriüü promite celui care va descoperi capiï ban- 
diţiloră. Pe lucru acum bilete!..

Acesta întêlnesce pe Păculescu, care tocmai venia de 
la Ioniţă cu capulü plinü de intêmplarea ce ’ï o spusese, 
elü îi deschise vorba şi ’lü întrebă despre amiculü seű, 
luandű lucrurile cam pe departe. Déru elü înţelegea una, 
şi cestălaltu alta.

— Scii că Ioniţă N... a avuţii congediu de 15 çlile 
de la cancelerie de la Vistierie, în care timpü s’a dusü 
dupé nemţoica lui? îlfi întrebă năsosulu.

— Nu sciü de asta, rëspunde Păculescu.
— Dérü de baronulü care totü umblă cu elü n’a: 

au^litü nimicü? nu se scie ce-va?..
— N’amü audiţii nimicii şi nu me ocupü de asta!
— Dérü eşti amiculü lui Ioniţă dumnéta, şi... pentru 

binele lui çlicü acésta!.
— Lasă-me în pace, dute de ’ţi veçli de trébá! Ei 

se despărţiră uitându-se cam chiondorîşii unulü la altulü, 
şi Păculescu, arëtându-se pré rece acestuia, îşi ţinu dru- 
mulù înainte. Cestälaltü murmura în sine: hei! hei! o 
să le aflu eü drăciile lui! o să le aflu eü !. .

Amü çlis-o de la începută că societatea cu nisce Ó- 
menî ce portă o pată saü uă urmă de prepusü pe dânşi 
perdea pe junele Ioniţă; şi éta ce se mai întemplă, 
unde era să ajungă, şi ce felü se termină alianţa acésta I

Cu vre uă trei flile maî 1 nain te d’a pleca în Tran
silvania, Ioniţă întêlnesce pe baronulü; i se plênse de 
uă sumă de nefericiri cari ’Ï au provenită din îndem
nurile seale. Hei! amice! îl respunde acesta, dumnéta al
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dinţii de lapte encă, de ce aï părăsiţii joculü de cărţi? 
de ce nu viï regulată ín tote nopţile?

— Pentru că m’amă ruinată <;lise Ioniţă, şi ’mi amă 
compromisă totă viitorulă prin cărţi.

— Nu face nimică, adăogă acela cu ună tonă şi cu 
uă positură theatrale, jocă înainte, că trebue să ’ţi rî<Jă 
uă-dată Fortuna ! trebue să ’ţî vie cartea ; déca irai bani, 
te împrumută la alţii, jucătorii simtă generoşi, ascultă 
ce ţî ţlică eă; joculă cărţiloră e ce-va providenţială 
pentru desperaţi !..

Ioniţă îmbuibată în ultima oră de falşa teorie care ’î 
o totă cânta omulă acesta, că se póte cine-va rădica 
prin viciu, adică prin jocă, şi precum că uniî chiar ş’aă 
făcută avere de la cărţî, se decise să dea uă ultimă lo
vitură, cum amă (lice să maî încerce encă uă-dată no- 
roculă, ascultă dâră pe maisterulă seă.

Ca să espunemă în scurtă ce se petrecu, tabloul a- 
cesta vë este cunoscută, s’a maî repetată. Era lume gră
mădită în casă şi p’împregiurulă meseloră, ce răsunaă 
de aură ală jucătoriloră, la doctorulă arabulă, fumulă de la 
ţigărî se re’noia, lampcle luminaă. aci se făcea uă tăcere 
profundă, aci începea larmă şi grinţarca de dinţî, şi de 
multe orî cu injurii ale celoră cari perdeaă... Ioniţă, bă- 
têndu-ï peptulă şi cu ocliiî ficsaţî la cărţî, scóse din posunară 
portofoliulă seă în care ţinea banî şi sinete, şi în ameţiala 
acésta, îlă uită ună minută afară. Tovarăşiulă seă care 
sta lengă elă, maisterulă seu baronulă, se prefăcu că şi 
elă ţinea ochii aţintiţi la bancheri, eră cu mâna stângă 
scóse din portofoliulă junelui, ce ’lă ţinea pe masă lengă

!



— 187 —

elă, na chârtie vînătă, înduoită ca unü plică, pe care o 
înlocui cu alta ce o avuse pregătită totü asemeni înduo
ită. Lucrurile se petrecură cu acea adresă cu care unű 
scamatorii face să dispară uă carte din mâinile altuia, 
şi Ioniţă nu simţi. Acea chârtie coprindea unii înscrisă. 
Cată şi’n acesta să recunóscemü uă industrie de care 
Ioniţă nu scia nimicü! Distractű cum fusese de la cărţî 
unde nu câştigase, preocupaţii pe urmă de călătoria sea, 
spăimântatu de grozavulü spectaculű alii scheletului ce’lü 
a găsită legată de copaciă, câtă a mal umblată p’în Sibiiă 
şi ’ntemplările lui ciudate, re’nturnarea sea, cum găsesce 
pe sora-sea şi afacerile seale nu ’I mal permiseră uni 
timpă ca să se uite la înscrisurile ce le conţinea por 
tofoliulă seă.

Dără dupe ce se înturnă, una şi puternică ce ’lă făcu să 
se cutremure din creştetă pêne ’n tălpi a fostă ceea ce 
auţli, mai ’uainte d’a merge la cançelerie, şi cliiară în acea 
sérá la circă, de la Păculescu, care şi elă o aflase din în
tâmplare, că în lipsa sea s’a divolgată fapta delapidării 
baniloră cari i a fostă priimită d’afară într’ună gropă ; şi 
că decisiunea Vistierului este ca în timpă de trei ţlile să 
restitue banii la locă, saă de unde nu, elă va fi dată jude
căţii, degradată de rangă şi condamnată pentru şepte 
ani de ínchisóre. Acésta era pré în destulă pentru unü 
omă care ară fi avută câtă de puçinà simţire !.. Popo- 
ranulă tocmai d’acésta voise să ’I vorbescă şi s’a oprită 
în câte-va rânduri, sfiindu-se să nu ’lă turbure în nisce 
momente ca acelea cândă elă se bucura în familie. A- 
céstá nuvelă îl fulgeră creeril şi ’I redică totă sân-
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gele în capii, încâtă creţii unü minutü că ’Itt gásesce 
apoplecsia... Cevafaceelü ca să iasă dintr’astă cotorbă? 
Sora luî are uă păreche de case la macliala, va cădea 
la piciórele eî rugând-o să ’Itt scape; derű ea n’ar’ ii 
putută vinde casele, sau n’ar’ fi putută rëdica banî de 
nicăirea fără scirea şi autorisarea soçiuluï eî. Va mal 
încerca encă ; va strânge câţi banî va putea de pe unde 
are să ia, şi pentru restă se va împrumuta, va alerga 
pe la amicî.

Congediulă seă mal avea âncă duouë (Jile pônë să 
espire; va alerga mereă în acestu timpă, că dóra se va 
găsi vre ună omă cu sufletă bună ca să ’ltt ajute.

Celu d’ântâiă căruia să se adreseze, se va duce la ba- 
ronulă, ca unulă ce ’î este datoră banî împrumutaţi, ş’a- 
poî decâtă timpă ?.. şi pe care elă îlă credea, cum amă 
ţlisu, de sigură

Se îmbracă, se curăţă şi se pregătesce să iasă. Plécá 
din casă pe la çîece ore ca să întêlniasca pe datorniculă
seu, şi care, ca unu amică, îlă va ajuta ; i se va confia
luï,îïva spune catastrofa de care este ameninţată.

în adevëru întêlnesce pe baronulă într’ună locă unde 
se afla şi Păculescu. Puçinfi mai la uă parte se furişă 
pe lengă eî personagiulă celă năsosă, care nu vrea să 
se arête de façâ... Baronulă era pré bine dispusă; îndată 
ce ’1 vëçlu îlă luă de mâinî şi arëtà ca ună felă de bu
curie că ’1 vede dupë vre uă duouë sëptëmânï de lipsă.
Ioniţă şeţlu între acesta şi amiculă seă Păculescu. — Ce 
aï de eştî aşa de turburată? îlă întréba baronulă; ar’ 
flice cine-va că aï fostă bolnavă ? — Adevărată suferă,

i
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suferü pré multă, rëspunde junele. — Dérü ce aï? spune? 
— Uite ce, peste treï çlile voiü cerca uă mare neferi
cire déca buuiï meï amicï nu më voru ajuta, va fi uă 
grozavă sorte pentru mine ! .. Mai ântêï te rogü să’mî 
daï ceï 50 galbeni ce ţi ’ï amă împrmutatü, şi apoi să 
facî cum vei sei, să faci bine să më împrumuţi şi D-ta 
cu uă ore care sumă. Acela stătu puçinü la gôndurï, apoî 
respunde : — Ca să te împrumută precum ţlicîj îmî pare 
rëü, amu plătită erî uă poliţă ; eră câtă despre détorie, 
aduţî aminte, amice, că ’ţî amu achitat-o. — Nu, nu ’mî 
aï plătită nicî ună bană din acei 50 galbenî. — Cum 
se póte ? aï uitată, adăogă baronulă. — Este înscrisulă 
dumitale la mine, rëspunde Ioniţă, sciî că baniî vi ’î 
amă numărată în duouë rânduri... —À! décâ essistă 
înscrisă, atuncî numai ţlică nimica, cată să ne plecămă 
capulă. — Pré bine, vi ’lă voiă arëta, çlice junele cu 
încredinţare; şi ’ntr’acestea scote portofoliulă delapep- 
tulă surtuculuï celă de postavă negru, ca să ia înscri
sulă, pe care rôdicându-lu, cum era înduoită chârtie vi- 
nëtà, étá-lü! çlice elă. — Pré bine, adăoga baronulă cu 
sânge rece şi fără a schimba faça câtu-şî de puçinë, a- 
cesta e înscrisulă că eă iţî săntă datoră dumitale ?.. 
Ioniţă, cu ocliiî privindă p’acestu domnă, desfăşură chârtia 
fără să se uite la densa, étá, domnule, chiar înscrisulă 
dumitale pentru 50 galbenî, pe cari o să mi ’Ï plătesc! 
că amă mare nevoe acuma.

Baronulă părea ună miuută că întunecă faça şi este 
surprinsă de mirare, apoî cu ună chipă ironică :

— Nu veçlï că nu e uimică în astă chârtie? rës-
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punde acesta rîçlêndû cu unű hohotü mai mare decâtù 
celű de la grădina Varembergű şi de la capulii Podu- 
luî-Mogoşoeî. Ioniţă se uită, şi ’n adevërü crede că ’lü 
înşală vederile : — cum se póte ? adaoga elü essasperatu 
uitându-se la astă chârtie.

— Dumnéta visezi, domnule Ioniţă, îî <;lice acela cu 
unű tonű batjocuritorű, se vede că amorurile dumitale !..

— Nu visezu, domnule, derű se póte că cliărtia a- 
césta!.. Şi élű acifiindü ameţiţii câtii numai putea vorbi, 
şi nesciindű ce să crdţlă, repetă: îmi esti détorű 50 gal
beni !.. se póte constata acésta prin jurämentü, în lipsă 
de sinetű.

— Ce jurämentü!.. adăogă baronulù, aï carte, aï 
parte, şi nimicű maï multű !

— îmï veï da aceï 50 galbenï, domnule baronű?
— Nu ’ţî süntű détorű, răspunde acesta, aï çlisû că 

poseçlï înscrisulü meű.
Ioniţă creçlu unű minutű să încerce prin rugăminte 

a îndupleca inima ăstui omű, a ’î atinge consciinţa.
— Adevărată vëçlü cu destulă mirare că înscrisulü 

ce ’lű aveamű este perdutü. Se vede că diavolulű, ca 
să aibă clientelă, ômenï certându-se, scie să prefacă în
scrisurile în chârtie albă? Énsá e pré adeveratű , sciî că te 
amü împrumutată cu acestï banï în duouë rândurï, şi ’mï aï 
datû înscrisû pentru eï? Eü më referü numaï la consciinţa 
dumitale, te lasû să judecï singurû, îţî çlicû că më aflu 
pe marginea rîpeï a definitivei mele ruinări şi chiar la 
marginea mormântului, degradată şi desonoratű pentru 
uă sumă de 200 galbeni ce süntű datorű să restituai

>
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Statului în terminű de treï ţjile. Aibï dérü compăti
mire ! aduţl aminte amiciţia nóstrá şi binele ce vi l’amă 
făcută de multe orï ! Unde e sântulü nume de amiciţie 
care mi ’lă punéi tot-d’auna înainte, décâ noi nu ne a- 
jutämü, nu ne facemă bine unulü altuia?.. în ce constă 
fapta umană ce se recomandă la Creştini? şi mal alesă 
chiară titlulű dumitale de nobleţe te obligă la acesta

— Afurisită jidovă! bombăni de la uă parte personagiulă 
care urmăria în tóté locurile pe acestă omă, jidană din 
Lecliia şi Finlanda, se dă aici de nobilă cu titlulu 
de baronă!.. Cine ’1 a veţlută actulă denascere?..

Baronulă tăcea, Păculescu asemeni tăcea uitându-se 
la ambii diferenţl şi ascultândă vorbele loră cu luare 
aminte. Totulă ce scia şi de care era pré încredinţată, 
era că Ioniţă nu va minţi, are fondă de caracteru, şi că 
numai viciurile sociale, réoa Iul adunare îlă strica.

Ioniţă cre^lu că va fi bine să ’lă lase ună minută ca să 
se gôndésca, póte consciinţa străinului va fi atinsă prin 
consiliile date de amiculă seă Păculescu. Lui îl veni a- 
tuncl în minte ună bancheră, căruia de multe ori ’1 a 
făcută servicii la cancelerie. Dise către Păculescu să se 
întelniască puţină mal târţliă; şi elă alergă glonţă să 
găsiască p’acelă cămătaru acasă.

Bancherulă cămătară era pré cu voe bună în aparinţă 
veţlendă că intră la elă junele funcţionară ; era voiosă, 
rîţlendă şi tocmai se ocupa să acaţe ună afişă de theatru 
pe părete.

— Bună venită, amice! çlise acesta către junele ce intră 
şi care avea ună aeră schimbată : se cunoscea din ne-

j
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gligenţa legăturel seale de la gûtü şi perulü seu nefri- 
satü că uă grije îitt preocupa. Dérü ce maî faci D-ta? 
nu te amü vëçlutü de multü? orï n’aï fostü aicï?—Da, 
amü lipsitü pentru vre uă 12 (Jile, amü mersü pêne la 
Sibiiü. — Dér ce aï făcuţii acolo ? E unü oraşu pläcutü 
Sibiiulü? sciü că amü fostü în véra anului trecutü eu 
uă soră a mea; amü petrecutü forte bine acolo.

Luï Ioniţă par’că i se turbură ochii şi creeriï auţîindtt 
de frumósa petrecere de la Sibiiü. Luï eu tête acestea 
lï ardea să vie maï curêndü la scopü, să facă banche
rului propunerea sea...

— Duouë sute de galbenï, rëspunse cămătarultt r&- 
dicându-şî sprâneenile ín süsü şi calculândü, este cam 
anevoe de gäsitü astâ-<Jï. E procentu 35 la sută pe anü, 
care în totalü face 270 galbeni pentru suma ce o cerî 
D-ta. îmï pare rëü că sûntü încurcatü, nu poţitt să vë 
promitü acestü împrumută, sûntü încurcată !..

Dérü, domnule, adaogă Ioniţă, căruia i se rëdicase sân
gele în façà, pentru acéstâ sumă garantezü cu casa pă- 
rintéscá care este proprietate a sori-mi, ea va subscrie 
Împreună cu cumnatulü meü, me angagezü a vë da leafa 
mea pentru unü anü, şi amicii meï vorü garanta toţî 
pentru mine, că în terminü de unü anü veţî fi achitatü... Vë 
rogü să nu fiţi la vre uă înduoială, voiü fi essactü la plată; 
şi afară d’acésta amiciţia şi recunoscinţa mea pentru D-ta 
va fi una din détoriile mele cele maî sânte. Vë voiü as
culta în ori ce şi ’n ce ’mî veţî ordona !..

— Aşa e, respunde bancherulü, vë cunoscü férte bine, 
dérü îmï pare pré rëü , nu potü !.. sûntü încurcatü 1..
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Şi hancherulü rëspunÿêndü acestea stătea cu spatele 
către funcţionară arangêndü nisce cărţi pe uă mesciórá 
de lêngà feréstra cameriî seale. Ioniţă înţelegândă câte 
bată césurile în acestă respunstt atâtü de rece alü că- 
mătarului, luă pălăria, salută şi eşi.

— La revedere, amice! adăogă bancherulü junelui 
cândă închise uşa eşindă.

Ioniţă grăbi să găsiască pe Păculescu cu détorniculü 
seü unde îî lăsase, dérü el plecaseră. Elă umblă ca unü 
turbată şi mal multă nebună. Ce se va face? cum o să 
iasă din acéstá încurcătură?.. Se decise d’uă cam-dat 
să mérgâ să declare surorel seale cele întâmplate şi s 
plângă dinaintea eî nefericirile ce i le a produsă neso 
cotinţa şi greşâlele seale de mal de multă. Dér ârăşî s< 
opri ^icândă : ce më va folosi că voiă plânge ? ce póte să 
facă uă biată femeie care urmézá să întrebe pe soçiulü 
eî? aici e chestiune de bani cari cată să restitui gu
vernului în timpă de trei çlile. O să caută, o să alergă 
pretutindeni, me voiă ruga şi më voiă têrâ pe la toţi, 
nu voiă fi înturnată acasă pênë cândă nu voiă găsi ce-va; 
o ! Dumnezeule ! grozavă sórtö e cândă al nevoe să te rogi 
de alţii !.. Dâră cu acestă baronă, ce felă s’a ’ntâmplată 
să pâră înscrisulă seă de la mine ? lucru ciudată mi se 
pare şi neauZită encă, unü înscrisă să ’lă găsescă chârtie 
albă ? . . cevaşl ne-mal aurită pênë astă-Zî !..

De prânsă elă se duse la Breneră, alături cu hanulă 
Stavropoleosă, ş’aci nu găsi pe cine căuta.

Sera se da uă representaţiune la theatrulă vechili. Era 
ultima, în acestă ană, a operei italiane, sub direcţiunea

i
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Sámsoni. Logele eraü tóté date ; oficeriî ruşi umpleaű 
parterulă precum şi câţi-va turci din statulü majorii alű 
lui Omer-paşa.

Ioniţâ nu se amăgi de locă că va găsi la theatru pe 
omulü seă.

Adevëratü că celü d’ânteiu care a deschisü uşa tliea- 
truluï pênë cândü nici luminile nu se aprinseseră a fostü 
(Jisulü baronü.

Ne-fiindü êncà nimeni alţii, era însoçitü ca de umbra 
sea de personagiulű despre care amű maï vorbiţii. Ba- 
ronulü în acea sóra se afla cam tristü şi preocupaţii; 
elü avea aerulü unui omü îngrijiatü, preumblându-se de 
;olo pênë colo în sala bufetului, spre drépta intrăreî în 
;heatru, cufundată în cugetări şi par’că busele seale mişcaă 
çlicêndü óre-cari vorbe încetă. Ală duoilea personagiă, 
celă cu nasulă mare, rëmàsese afară la uşa bufetului. 
Momulo, êntreprenorulh saleî theatruluî şi bufetară, tre
cea din sala parterului la ceea a bufetului, să dea or
dine băeţiloră sei de serviciu, să fie tote în ordine şi 
bună stare : dulceţurile, îngheçata şi totă bufetulă.

Lumea începuse să vie, civili şi militari; luminile eraă 
' aprinse, sala se umplea de spectatori, musica începu să 

cânte şi cortina se redică: se represiuta Bărbierulă.
La ’ntre-actulă ală duoilea, sala bufetului fusese mai 

plină, fumul de la ţigări se ’nveluia ca nisce nuorî. Tocmai 
sosesce şi IoniţăN... cu amiculă seă Păculescu.

Baronulă schimba vorbe cu ună rusă. Étà ce ’Ï ţlicea 
acesta căutândulă de susă pênë josă cu ochii şi cu ţi
gara ’n gură aprinsă:

i
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— Ce ’ţî aï fäcutü nevasta, că mi se pare că te în- 
suraseşî? îlü întrebă oficerulü rusü.

— M’amü desfăcuţii, respunde acela, amü mai lepă
dată êncà treî femei afară de densa, şi acum iaű o a 
cincilea.

— Ce Satana! n’eî voi dórá să aibî ca Omer-paşa 
unü haremü ? îî observă rusulü.

— Cine scie, se póte şi asta ! respunde acela cu unü 
tonü páréndü că glumesce, ensă surisu-î era uă rênjire.

— Aï fostü pré stricatü, dreptü să ţî spunü ! adăogă 
oficerulü înturnându-ï spatele şi murmurândü injuriï: 
heï ! fiü de câine !..

— Bună séra, domnule ! se adresă Ioniţă către aceld 
creçlü că te-aï gônditü de ajunsü, o să ’mî daî aceî ól 
galbeni? îmï veï face unü mare bine acum.

— Da, aşa creçlü şi eü, adăogă Păculescu adresându- 
se către acela, cată să ajutämü pe unü confrate, maî 
alesü că D-ta îî eştî détorï aceştî bauî!

— D-v0stră pe semne visaţî, respunde preocupatulü ba- 
ronü, se aruncă numaî aşa baniï cândü se pune cine-va 
în spinarea unuï omü să ’Ï flică : imî eştî détorü ? Lăsaţi- 
më în pace cu prieteşugultt şi cu flécurile D-vostră!..

In acestfi timpü orchestra suna şi oficeriî ruşîfuseră 
ceî d’ânteî cari se depărtaseră de la bufetü. Voi atuncî 
să plece şi baronulü. Ioniţă se pune înaintea luî şi îlü 
opresce ^icêndu-ï :

— îmï eştî détorü, domnule! îmï veï plăti? amü 
vutü înscrisă de la D-ta !..

!
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— Nu suntű détorű nimica, arâtftţl înscrisulü? c uă 
plăsmuire ce çlicï acolea !

— înscrisulü !.. înscrisulü !.. îngâna junele fără a sei 
ce să maï rëspunçlë.

— Ţi Fa luatü acestü domnü, din portofoliu, cândü 
Faï fostü dásatü pe masa de joeü la doctorulü arabulô, 
amü fostü eü de façà, amü vëçlutü eu ochiï, derü nu 
sciamü ce lucru era, încredinţeză eü d’acésta prin ju- 
rământu !.. respunde repede şi apârêndü d’uă-dată ca uă 
nălucă acelü care se totü ţinea pe urmele omului acesta.

Baronulü îngălbeni la façà şi apoi se roşi, ochii se! 
scînteiaü de mânie.

— îţi voiü rupe nasulü ţie, să te învăţă minte, res
punde baronulü către denunţătorul seü.

— Aşa, domnule? aï furatü înscrisulü şi mi Fal în
locuită cu uă chârtie nescrisă care amü găsit-o în por
tofoliu ?..

— Sânteţl nisce mişel ! rëspuude celă tractată ca hoţă
— Eşti unü tâlcliaru, aï auçlitü? adăogă Ioniţă des

perată, să dai acumă îndată banii 50 galbeni, că de unde 
nu, te strângü de gûtü aci ca pe iuda !

— încetü, încetü, Ioniţă ! aibl paciénţă, <;lise PăculesCU 
camaradului seü, potolesce-te, să nu se facă scandalü !..

— Aşa, înscrisulü Fa furatü D-lul, repetă encă uă- 
dată denunţătorulă celui care rămăsese ca înlemnită la 
câte se petrecură, hei! bel! şi altele o să se mal afle!..

— Să numeri banii domnule, çlise Păculescu cu flegmă.
— Acumü chiarü, nu vel eşi d’aicï pêne nu vel nu

măra acéstá sumă!

i
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Acela, ca să potë flice ce-va contra antagonistului seü, 
adaose cu răutate:

— Te aï purtată şi altă dată ca unü miserabile, ţlise 
baronulă, mï aï luată femeia cu ipocrisie şi cu. masca 
de amică, sciï D-ta ce-felă aă mersă lucrurile?

— A! domnule! observă Păculescu acestui oină. E 
pré multă !..

— A mă crezută, adaose Ioniţă cu tonulă seă celă 
francă, să nu maî atingemă acestă cordă care resună 
scandală şi ruşine pentru D-ta; dâră pentru că o flicï, 
pentru că singură o voescî. cată să o declară aci de 
façà şi cu alţî ómen!; pentru nefericirea şi ruina mea 
m’aî introdusă singură la acea fiinţă perdută şi ’mï aï 
(lisă : este uă străină, ia-o déca îţi convine !.. Aî.împli- 
nită atuncî şi în urmă ună faptă, domnule baronă, care 
nu te recomandă bine, orî ce omă care va avea câtă 
de pugină caracteră n’ar fi făcută acésta, şi maï spuï că 
eştî nobilă ?.. Asta e titlulă dumitale ?.. şi dupë tote më 
şi furî?.. Eştî ună mişelă, auţlî, celă maî degradată 
omă, celă maî tâlchară care amă cunoscută !..

— Ioniţă!... domnule!.. Păculescu se adresă către 
eï amênduoï... Să rëspun^ï baniî şi să înceteze cérta, 
(lise Păculescu celuî numită baronă.

— Nu, dumnéluï m’a insultată, îmî va da séma despre 
acéstn.

— Orî cândă şi cum veî voi! adăogă junele aprinsă.
— Cliiară mâine diminéjá, rëspunde acela, cautăţî mar- 

turî şi fiî pregătită; déca n’aî arme, îţî voiă da eă... Tre-

•I
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bue să ’ţî daü uă lecţiune dumitale ca să te învăţă minte, 
eşti tînërü encă

— Fie! priimescű!
— Mâine diminăţă!..
— Cu ce-felii de arme vrei? cu pistóle? simtă pre

gătită.
— La duouë-çlecï şi cinci de paşi ne vomă bate.
— Priimescă şi la trei, răspunde Ioniţă.
— La şăse ore de diminăţă, lăngă grădină la şosea !
— Pré bine, ţine, na acesta! şi mâine de diminăţă 

să te afli la Capulă-poduluî la şosea !.. în lipsă de mă- 
nuşe Ioniţă scóse uă batistă cu care lovi pe baronulă 
în ochi. Alessandre, îmî vei fi martură !.. Mâine de di- 
minâţă, auflî, la 6 ore să viî? că alt-felă, adaose junele 
către acelă omă adversarulă seă, alt-felă te pălmuescă 
unde te voiă găsi !..

— O să te ’nvăţă eă !.. răspunse celă atacată, săl- 
tându-î peptuJă şi cu faça cândă roşie, cândă galbenă 
ca turta de cérá.

Amă $isă că sala bufetului se deşertase. Nimeni din 
ceî ce se afla în sala theatruluï nu scia de cele ce sc 
petrecuse afară. Nu eraă de-câtă băeţiî bufetarî cari ră
măseseră cu gurile căscate uitându-se la ceî cari se 
certaă. Câtă despre entreprenoră, era indiferentă, căuta 
numai trebile să ’î mărgă bine; d’aceea de la începută 
elă eşise afară, să nu au$ă, să nu văţlă, pêne nu ajun
seră lucrurile la seriosă.

Câtă despre Ioniţă, se asemăna acum cu şerpcle care 
caută morte. Mai bine ar’ ii voită să fie mortö, ajunsă
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uă-dată la culmea ruineï şi desonórei ce’lă ameninţa. .

în nóptea aceea, în acea nópte chiarü, trei indivizi, cu 
pălării trase peste ochi, avendü unü aspectü fiorosü, în 
întunericulü profundă alü nopţii, înarmaţi cu pumnale, 
şi de cari se plicea că purtaü la eî snopurî de cliiăî, pentru 
a deschide uşi, şervete muiate în cocă, pentru a sparge 
geamuri fără să facă sunetu, scări de sfdră pentru a 
escalada murii pêne la ferestrele caselerü, câteşi trei pân- 
diaü, prin şanţurile de la Cismigiü, ca să atace în cale 
pe Ioniţă cândü se va înturna târziu acasă. în adevërü cu 
cinci minute élű apucase de trecuse p’acolea, pênë a nu 
veni acei indivizi. Ei adăstară mai multö. timpü, şi vë- 
çlêndü că nu se arată de nicăirea omulü ce’lă aşteptaă, 
plecară despre ţliuă, dupe nisce operaţiuni ale lorü. 
Unulu dintre aceşti indivizi era croitorulü despre care 
s’a mai vorbitü, celü d’álü duoilea, unü ungurü din ma- 
halaoa: Livedea-gospodi, şi alü treilea era ênsusï acela 
ce avea interesü să se scape de persóna acestui june, 
era baronulü celü cu numele!..

xn.
îdeea cu care a duoa-fli se deşteptă din aşternută fu 

că ’n viaţa-i a făcută bine la mai mulţi ómeni, şi acum 
cândü elü are cea mai marc nevoe, în locü să ’lă auţlă 
cine-va şi să ’lü mângâie, este provocată la ună duelă,
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ce a fostü silitü să ’1 priimiască, curaţii cum çlice <Ji- 
cátórea cea bătrână : dupé morte şi calü de ginere î..

Heî! bine, fie dérül.. Se sculă forte de dimineţă ju
nele nostru, se premeni, se îmbrăcă, se dichisi, şi ân- 
têia grijă ’1 a fostü să ia pistólele cari eraü pregătite 
cu plumbî şi cu pulbere deajunsü. Cândü să tréca pra- 
gulü uşeî, se ’nturnă şi se vëçlu în oglinda cea mare 
din perete, că era bine învestitü şi frumoşii la obrasü 
ca unü ginere în luna florilorü. Élű ş’aduse aminte că 
unii căpitani, în <jiua sâugeréseï lupte, grămădiră pe dânşii 
t0tă strălucirea unei mari toalete.

Dérü unde ’ţi sûntü inemicil, băete Ioniţă ? şi care e 
bătălia cea sângerosă imaginată de tine ? — Cine scie më 
mal îutornü eü asta-<jï?.. şi să plecü fără să $icü so- 
ri-mi nici uă vorbă? fără mäcarü să o îmbrăţişeţlfi? îşi 
çiicea elü în sine.

Zinca în aceste momente se ocupa plivindü nisce flori 
ce eraü plantate pe dinaintea casei ; se sculase, dupé 
cum era obicnuită, férte de dimineţă. Ea vëçlêndü pe 
frate-seü că ese aşa de diminâţă se miră ca de unü lucru 
ce era afară din obiceiurile seale, lăsă plivitulü florilorü 
şi veni înaintea lui suri^êndü şi cu duoë rose în mână. — 
Dérü ce póte fi iubite frate, că te-aï sculatü astă-^1 aşa 
de dirainâţă ? aü n’aï pututü să dormi de niscai-va vise 
urîciose ? şi açlï népte aï venitü férte târçliü ?.. Dérü 
më, rogü. noï si)ntemü în dreptü să ’ţi ceremü socotéla 
dumitalç? Ce felü de. cavalerü galantü est! D-ta să lip
sesc! sera cândü te aştdptă nisce visite pré plăcute a- 
caşă ?— Amü fostü eü asérâ visitatü?.. Cine era?..
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— Ia ghicesce ! ia ghicesce ! îlü întrerupse Zinca cu aerulfi 
eî voiosü. Sciî cine a fostű la mine şi a şeţluttt pênë 
cândü era trecute de 12?.. Cleopatra cu mama ei, cari 
dorescü sä te vé^á, că nu te-au vëflutü de cândü te aï 
înturnatü. Lucrurile, iubite frate, ş’ail întorsü cursulü 
lorü ín favorulö dumitale: şi fata şi părinţii acum do
rescü alianţa cu D-ta. Cu chipulű acesta, frate, cândü 
nu se însoră cine-va pentru simţimente, se ínsórá pen
tru bani !.. — Ce prostie să se ínsóre cine-va numaî 
pentru banî ! pentru interesű !..

— Pentru că aşa merge lumea, iubite frate, nu putemü 
face altminteri ; tu nu ve$i că acum merge lumea pe 
dosü!.. Ş’apoî Cleopatra a fostü din copilărie împeţita 
ta, tu aï iubit-o pré multű şi ea pe tine! Acum să se 
dea uneî lungî uitări totulű ce s’a petrecutü şi unuia şi 
altuia, şi să căutaţi ca să vë faceţi fericiţi în viitorii!
— Adevëratü, çlise Ioniţă cu inimă ore cum înduioşită, 
Cleopatra are unü sufletù de angelü ! — Da, repetă Zinca 
ca uă soră mai mare, Voi v’aţi iubitu ca copii, cată să 
vë iubiţi şi să trăiţi pêne ’n adânci bătrâneţe !..

— Derű, iubită soră, dumnéta sciï de procesulü care 
më ameninţă să fiű închişii şi degradaţii pênë la ruină 
complectă ?..

• — Aşa sunteţi voi astia cari n’aveţi inimă să vedeţi 
capëtùlü nenorocirei de care singuri v’aţi legaţii la în- 
ceputü. Ei ce este cu procesulü teü ?.. să numeri banii 
şi eşti scăpaţii. Socoţi că eü, sora-ta, amü încetatü d’a 
cugeta la acésta $iua şi nóptea ? n’amü fäcutü eü totulü siriítoiiis
pentru ca să potü să te ajutü? Nu sciï că timpulü câtü

îi à.
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aï fostü în călătorie l’ainü întrebuinţată lucrândü într’- 
acésta : m’amă apropiată şi m’amă înţelesă cu arendaşulă, 
părintele Cleopatreî, pentru zestrea ce voesce să dea fii- 
seî. Câtă despre mamă şi fiica eă amă adusă aşa de bine 
lucrurile că tóté cele trecute rămână uitate, şi dênsele 
ţină pré multă la persóna şi numele tăă...

Ioniţă într’acestea, temendu-se ca nu cum-va soră-sea 
să scie ce-va de cestiunea duelului seă, să ’ï pue pedicî 
d’a putea merge la ora ficsată, ascunse cu îngrijire pa- 
chetaşulă cu pistólele în largulă posunară de la ghero- 
culă seă negru, şi ca să depărteze ori ce prepusă din 
mintea eî, i se arătă cu ună aeră plină de voe bună şi 
mai alesă recunoscătoră de bine facerile cu care eaîlă 
acoperise tot-d’ana.

— O! scumpă şi nepreţuită soră! cu ceea ce D-ta 
facî pentru mine te aï arătată maî presusă de orî ce 
creatură: eşti ună modelă de mamă, ună ţipă de uă 
soră înţelăptă, pe care eă n’am avută prudenţa a o as
culta ş’a o înţelege maî dinainte. Cu tote astea îţî mul- 
ţiămescă, îţî raulţiămescă din totă inima ! Şi elă întinse 
braţele d’aî manifesta simţimentulă afecţiune! ş’ală recu- 
noscinţeî strângănd-o la inima sea. Atunci adaogă elă 
în sine : nimică în lume ca ună frate şi uă soră !.. O 
Dumnezeule ! n’amă sciut-o la începută! ..

— Eî bine, eştî aşa de frumosă astă-<;lî, că o să placî 
cu deosebire Cleopatreî cândă te va vedea. Unde te duci 
aşa de diminâţă ?.. Rămâi acasă, că maî pe urmă să mer- 
gemă amênduoï să visitămă pe arendaşă şi familia sea.

încurcată şi fără a sei ce să răspunde, Ioniţă arăta
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dândă din umeri şi fácéndű pe soră-sea să înţelâgă că 
are uă neapărată nevoie să iasă, că treime neapăraţii 
să fie de dimindţă afară... Elü ’î ar’ fi ţlisă că onórea 
sea este în jocü ; derű cum va face pe biata femeie să în- 
ţelegă, pré sinceră şi îndestulă de bună soră, ca să ’lă 
lase să se ducă a se ucide cu uă liffă vagabondă ?..

— Trebue să esă, dragă soră, ţlise elă.
— Dér să te îutornî euren dă, coci este bine să fa- 

cemă visita ce amă ţlisă. Să fii aici pêne la timpulă me
sei ; nu întârzia, auţlî?..

Ioniţă înduioşită precum ţliserămă de presinţa şi vor
bele suroreî seale, cu atâtă era mai mare durerea-î că 
nu putea să ’I declare adeverulă ; cine scie pêne la tim
pulă prânsuluï va mai trăi ?..

— Astă-^î dérű, repetă Zinca, astă-^lî, saă celă multă 
pêne mâine dimineţă, arendaşulă va numera uă parte 
din zestrea fiicei seale. Fii omă, celă puçinû cu împre- 
giurarea asta Ioniţă !.. fiî bărbată !..

Elă eşi cercândă măcară în fundulă inimeî seale uă 
lacrime de remuşcare că n’ascultată de la începută bu
nele consilii ale surori-si.

Trecu grabnică la şos0oa de la Capulă-podulul.
Era êncâ pré de dimhmţă; sórele întârfliindă subt ună 

nuoră uşurelă, care se întindea despre răsărită spre 
miaţlă-nopte, nu putea pătrunde cu razele seale pădurea şi 
grădina din întinsa şosea, cari süntű atâtă de plăcute 
de privită dimineţile în luna lui maie. Nu era êncâ ni
meni. Ochiulü nu ’ntêmpina de-câtă vre uăcâte-va fe
mei viindă cu lapte de la Băneasa şi câte-va căruţe cu
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lemne ce trecéti liniştite cu vitele şi cu bunii ţereanî pe 
delăturî.

Ioniţă, dupe ce făcu uă voltă prin miçlioculü grădineî, 
se opri în şosea dinaintea basinuluï, să póte vedea pe 
vre unulü viindü din ceï cari ’ï aştepta. Dérü nu vëçlu 
pe nimeni. — Este encă de diminâţă ; celü puçinü Alecu 
cată să sosiască ântêï ? Şi élű nu se înşelă, cöci, pe cândü 
sta dindëretulü basinuluï, întocmai ca unü punctü la o- 
rizonte, Alecu Păculescu trecuse ín süsü de barieră, şi 
se vëçlurâ amênduoï de departe.

— Elü n’a venitü ?.. întrébà Păculescu pe Ioniţă 
care sta cu cele duoue rose ce i le dase soră-sea, puse 
la butoniera gheroculuî la peptű, şi ’şî ţinea mâinile la 
spate. — Cine ? întrebă acesta. — Adversarulü tett, 
pentru cine amü venitü noï aicï? — E aprópe uä 
jumëtate oră de cândü aşteptă aci şi n’amü vëçlutü nicï 
unü puiü de omü decâtü ţerdniî cari i ’ntelnişî tre- 
cêndü în josü. — Heï! heï! déca vomü sta multü aci şi 
nu va veni, mi se pare că domnulü acesta va fi nu nu- 
maï pălmuită, dupë cum i aï promis-o erï, dérü mănâncă 
trântélà de la mine, cocï îşî ride de noï amênduoï.

— Este uuü tâlcharü ! adăoga întărîtată Ioniţă scoţân- 
du-şî batista să ’şî stergă fruntea. Aşa se legă pëcatulü 
şi calamităţile de omü : maï ântêï prin uă rea cunoş
tinţă, ca ş’acestuia de care vorbimü ; elü te încurcă prin 
viciu şi pasiunile seale în altele şi mai rele; fiindü în re- 
laţiune cu dênsulü te consilie reü, te esploateză, te pune 
în relaţie cu fiinţe perdute, cari ş’acestea te jäfuescü şi 
te desonoreză ; îţî cere banî cu împrumută ; dupë ce îlü
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împrumuţi îţi întorce spatele, îţi fură înscrisulfi, saö ţi ’lă 
tăgăduesce ; când îl îî ceri banii, te tratézá de smintită, 
te insultă, te provócá, şi apoi cauţi să eşî la capulö 
Podul uî-Mogoşoeî, să arăţi că al inimă şi caracterü; şi 
cândü aci, poftimü! aşteptămă, şi pe cine s’aştepţî, că 
nu vine nimeni?.. Unde dérü e domnulü care erî vorbia 
aşa de mare şi plicea să ’ml dea uă lecţie să mă înveţe 
să trăescă ? Recunoscă greşelele mele, amice Păculescu, 
recunoscü calea cea reü alăsă pe care amu umblată : ser- 
văscă de essemplu junime! care nu trebue aşa lesne să 
se amăgi ască !..

Păculescu rămâne cu capulă în josu fără a răspund« 
nici uă vorbă la tóté acestea.

Eî plecară spre stânga şoselei ca să mal umble pu- 
çinU, şi ’n acestă timpă, déca vorü veni adversarulü şi 
secondanţii ce ’I aştepta, ună semnală din marginea a- 
leiulul îl va anunţa că săntă acolo. EI făcură a detuna 
estremitatea cea mai depărtată a aleiulul prin descăr
carea a duoue ţeve a armei. Răsunetulu se întinse fórte 
departe în miţlloculu câmpiei şi ună eclioă redublă de- 
tunarea. De aci se înturnară ărăşî dinaintea basinulul 
creţlendă că cei aşteptaţi voră ii venită. Dér nimeni êncâ, 
nici ună omă care s’ar’ fi interesată de denşiî, afară de 
servitorii grădinel, măturătorii şoselei şi câţî-va trecă
tori ce începuseră a circula îu diferite direcţiuni. Cu 
câtă timpulă înainta şi se făcea mal mare circulaţia, cu 
câtă se întărea, duelulă ar’ fi fostă peste putinţă să 
se efectueze între aste persóne, cu nisce numeroşi spec
tatori cari se înmulţiaă din ce în ce pe şosea. Câtă mal
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umblară p’împregiurulă aleiuluï, câtă vorbiră şi se totű 
uitară în direcţiunea barierei să vă<Jă vine cine-va, orele 
eraű trecute de 9, cândă duelulö fusese ficsatű la 6; 
prin urmare eî înţeleseră bine că sûnttt traşi pe sforă 
de domnulü acela baronii. — Să aşteptămă pene la ţlece, 
çlise Păculescu, şi déca nu va veni este semnă că acestü 
omü aştdptă să fie pălmuiţii unde ’Iii vomü întelni. — 
Eii ’Ï aşii sdrobi capulü cu arma acésta, respunse Ioniţă 
indignaţii peste măsură; dupe ce că m’a furată, acum ’mî 
arătă şi dispreţă cu acăstă purtare ? Póte că voiu muri 
eu ca să scape d’uă meritată pedăpsă a mâinilor melc !.. 
Şi trecândă orele de ţlece, pe la çlece şi jumătate, a- 
cestî amici se despărţiră, cu înţelegere ca eră să se în- 
tălniască înaintea prânsuluî.

Păculescu pe unde a umblată a şi întâlnită pe anta- 
gonistulă luî Ioniţă, pe. care cum l’a văţlută ilă opri în 
drumü întrebându-lă : — Eî bine, domnule ! se póte să 
nu vii la şosea la ora regulată cându noi te amă aş
teptată pêne acum ? singură aï provocată duelulă şi acuma 
îţi rî(jî de noi, orî că ’ţî e frică de nu vrei să vii ?.. 
De ce nu plătescî banii omului cari ’î esti datoră şi să 
se stingă cărtă?

— Aidea de ! răspunde acesta cu ună aeră de ironie 
şi dispreţă : smintitulă ăla de Ioniţă N ?.. nu mă puiă eă 
cu nebunulă ! — Dcră te va pălmui unde te va găsi?
— Să vedemă asta déca se pălmuescă omeniî cum (jlicî !
— Aî priimită să te baţi în pistóle diminăţa la 6 ore la 
şosea ? — Ţi amă spusă că este ună nebună ; eă nu mă 
înjosescă să amă duelă cu nebunii şi disperaţii. — EÏ
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bine numërà-ï banii cari ’i eşti datorii ; noi toţî scimü 
că te a împrumutaţii. — Dérü să sciţi şi aceea că eű 
5i amű înapoiată ? çlise poreclitulű baronű, cu unü aeră 
de aroganţă care trecea peste rëscôlâ. — Dumnéta, dom- 
mnule, aï de răfuială d’aicî înainte, în acéstâ afacere, cu 
noi toţi amicii lui Ioniţă. — Sluga dumitale, domnule? 
respunde acesta lăsândă pe Păculescu cu espresiunea ne- 
terminată pe buse şi se depărtă. Păculescu alergă în 
direcţiunea unde crezuse că ar’ putea întelni pe Ioniţă; 
ocasiune mai frumósa c’acésta cândă voră găsi ei să si 
reguleze cu dom nulă acela ?.. Cândă îlü întêlni era pri 
târţliă, pe la orele trecute de 12. — Asta e hoţii pri- 
vilegliiată !.. ţlice Păculescu amicului seu dupe ce îî des
crise ce felă a întâlnită pe agresorulă seă şi ce re- 
spunsă ’i a dată. Era arogantă la vorbă, obrasnică în 
manieri şi batjocuritoră în surisu-î. Déca aï fi regulată 
astă-ţli ună glonţă în capulă bătăiosului acesta, cine scie 
de ce nefericiri ar’ fi scăpată societatea! Eă amu pre
vederi, pene mâine, veiji tu, cine scie ce se va mai pu
tea întâmpla, de aceea trebuea, trebuea scii ce ?.. Eă ’Ï 
amă spus-o verde în ochi, că afacerea ta cu dânsulă de 
astă-ţlî înainte ne privesce pe noi uă seină de juni români, 
şi mai alesă să numere banii, că alt-felă nu scapă, te în- 
credinţeză că nu scapă !.. La revedere acum Ioniţă ! la 
revedere !... că eă îmi iaă câinii pe seră şi me ducă la 
vênëtore pênë mâine. — Nu vrei să vii cu mine să prân- 
simă? — în tânji ă pré multă verişcane !.. — La revedere, 
iubite Păculescule ! la revedere !.. Ei se despărţiră lu- 
ându-şi çliua bună, şi Păculescu ca împinsă de ună in-
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stinctü, se înturnă de la câţî-va paşi înapoi, să ’1 îmbră
ţişeze şi să ’î strângă êncâ uă-dată mâna.

Ioniţă avea căutătura rătăcită fiindu-î ocliiî turbur!, 
busele ’! eraü învineţite şi. palidă la façà perdutü. Co
media care o jucase cu elu antagonistu-î, şi ’n cele din 
urmă despreţultt care i ’l’a arătată, nu se potrivia nicî 
de-cum cu felulü caracterului seu. Elü medita în cu
geta-Ï uă rësbunare meritată după conduita aceluia, şi 
’şî frământa mintea că unde o să’lii găsiască mai curêndü.

într’acestea sora lui, care se uita mereu în cale-i să 
’1 vé$á ven indu, îlü surprinde din aceste cugetări vorbin- 
du-ï de la pdrtă cu unu tonu de impunere :

— Frumosul frăţiorule! frumosu te-aî putată D-ta şi 
astă-ţlî !' să mergi să te baţi în duelă fără ca să ne ţlicî 
nicî uă vorbă?..

— De unde o sei! D-ta? întrebă junele plină de mi
rare că sora lui a putută afla de împregiurarea asta.

— Mi a spusă cine a aurită cum v’aţî certată astă
nópte la theatru. Déca te ucidea ? şi eă nu sciaină ni-
mică d’acasă ?..

— Elu n’a venită: m’a făcută să ’lă aşteptă pênë 
acum !..

— Ci ducă-se în pustiiurï îuvêrtindu-se ca nuoriï şi ur-
lândă ca câini!, să nu ’Ï mai am;limă de nume şi să nu
se mai pomenescă de urma Iu! ! . Deră de ce D-ta să te
ducî? observă Zinca cu őre care autoritate frăţineluî eî.

— Pentru că déca nu m’aşî fi dusă la loculă desti
nată şi la timpă, dedearaă adversarului meă dreptulă să



— 209 —

më pălmuiască orï unde me găsia, cândü acum e din 
contra

— Cine? elü să te pălmuiască ? elü ? unü străinii pe 
care noî Tanúi priiraitu în casă? Tarnü omenită, Tarnü 
ospătată şi Tarnü tractată bine ? Adevărată omulă răă şi 
din neamü prostă să cunósce după faptele lui !.. Acestă 
omă a fostă începutulu Ia tóté relele şi ruina ta. Elă 
’ţi a întinsă tot-d’auna cursă, şi ca copilă ce aï fostă 
nu ’lu aï înţelesu ; dérü eă nu m’arnă înşelată nicï de 
cum, din çliua d’ântêï cândă Tamil văzută şi de câte orî 
a venită la noî, amu ţjisă că acesta este ună hoţă, to- 
tulă în purtarea luî mă încredinţa d’acésta! Dérü acum 
să vorbimă de D-ta, adăoga Zinca suriçlêndü ca uă soră, 
eră cu ochiulă înfruntându-lă ca uă mamă ce observa 
faptele fiiuluï eî, ce creoli D-ta ? cată să fiî certată pen
tru ceea ce facî, şi amă eă tovarăşă care să ’raî ajute 
să te certă... Cleopatro! iubita mea! cliiămă Zinca pe 

# astă tînără văduvă care se afla în casa cea mare cu mama 
eî, vino să ’mî ajuţî să judecămă şi să certămă pe loniţă 
pentru greşiala ce a făcută !

Cum auţli elă că Cleopatra este aicî, puse iute pa- 
chetulă cu pistólele la uă parte, îşî luă pălăria din capă, 
petrecu cu degetile prin buclele përuluï seă pentru a le 
maî netezi, şi se închiăiă la butoniera surtucului. Cleo
patra apăru la chiămarea soreï luï, ênsà timidă cu ro- 
şaţa pe façà şi cu ocliiî lăsaţî în josă. loniţă îî ese în- 
nainte spre a o invita să şeţiă : më ertă amă fostă aşa 
de confusiată, că nu ’mî făcuiă détoria eă maî ântêï.

— Da, loniţă merită să ’lă certămă noî, côcï a ple-
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catü astă-flî diminăţă, şi s’ar’ fi putută întêmpla ca nici 
uă-dată să ’lu mai vë^ü, fără sa’mï çlica uă vorbă pen
tru ce se ducea.

— Cum? D. Ioniţă să ’şî pue în periclu viaţa?., ob
servă Cleopatra cu uă bunătate de sufletü ce ’î era na
turale.

— Cândü cine-va n’are pentru cine să ’şî conserve 
viaţa, răspunde elü cu unu dublu sensü, ca Cleopatra 
să póte înţelege partea care o intereseză, merge maî 
iute înaintea morţii...

— O! ce rătăcire ! ce vorbe nemintóse aï ţlisii fratele 
meü! eü nu mă aşteptamti nici uă-dată s’auţlă acesta de 
le tine...

— Pentru că, soro, D-ta nici uă-dată n’aî suferiţii ce 
amü suferită eu şi nu ţi s’a ’ntêmplatü aceea ce mi s’a 
’ntêmplatü mie!.. Cleopatra îlü privi cu ochi mari, derű 
nu ţlise nimicii. Ea îlü asculta. —

— Şi d’asta să nu arătămü noi omeni mal multă vir-. 
tute şi înţelepciune decâtü animalele cari se sfâşie şi 
’şî perdtt viaţa încăerându-se între ele? De ce ne a dată 
Dumneţleă viaţa ? de ce omulü se adună în societate,

• trăesce în familie şi caută şi lucră ca să potă avea subsis- 
tenţă şi a sprijini pe aï seî, ca stejarulü subt ramurele seale 
arboriî ceî micî în contra vijelieî ? Şi în scurtă, rămâne 
şi la mintea nostră ca să ne facemü sortea bună, saü 
rea !..

Zinca stândü între acestî junî, aşa că unulü îî venia 
la drépta şi altulü la stâuga, se rădică între eî par’că 
era inspirată ca acele profetese din antichitate, vorbindü
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cu înţelepciune de sórtea astortt copii. — Noï açlï ne amü 
într’unitü ca să ne facemü voe bună, să ne bucáramü de oca- 
sia asta, să vorbimű şi să regulámű unű ce spre binele vos
tru : astă-ţlî este (Jiua fidanţăreî vóstre!.. Eü vorbescü Cleo- 
patreî şi fratelui meü, la amênduoï, pe cari m’amü deprinsă 
să ’î veţlu iubindu-se din copilărie, a se iubi ş’a se stima 
pêne în minutulü cándű uă nefericită întâmplare ’Ï aű fostă 
despărţită; eă ’î amă învăţată cura să se iubéscá şi cum să 
se stime în primii loră ani: ună adeverată triumfă de vir
tute pentru amênduoï ; acum deră totă eă îî apropiiă ca 
să perpetue acestă amoră ş’acâstă simpatliie !.. Socotescă 
că çliua de mâine va aduce nuvele mai bune fratelui 
meă, şi cu acésta să se stingă şi acestă procesă în care 
elă este încurcată...

Cleopatra asculta cu ore care religiositate acestea tóté, 
şi Ioniţă privia sinceritatea şi inocinţa descrise pe chi- 
pulă ei. — O! ţlise elă în sine, cunoscă câtă amă fostă 
de rătăcită şi câtă judecamă lucrurile răă, creţ^ndă că 
uă femeie cventuristă va fi ca Cleopatra virtuosă şi sin
ceră . Şi ceea ce mă face astă-ţlî să mă miră e că 
cum póte cine-va ca să iubăscă uă femeie fără virtute, 
uă femeie fără moralitate, uă fiinţă perfidă ca aceea care 
ra’a trădată pe mine, alu căriia nume mă îngrozesce 
astă-flî? semnă că amă cunoscută pré piiQină lumea pV 
tuncî şi defectele eî... O! Cleopatra a fostă şi este sin
ceră, ea a fostă fiinţa cea mai preţi0să care amă cu
noscută în viaţa mea!..

Aceşti juni, privindu-se cu multă interesă şi cu sim
patliie, presintaă dinainte-le, prin posiţiunea loră, prin
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căldurosa-le imaginaţiune, uă colonă pre care se înfă
şură împregiuru-1, întocmai ca uă ghirlandă, istoria a- 
morulul lorü din copilărie: cumü eï aü crcscutü subü 
unii acelaşi acoperişă, cum se iubiră în primii loru ani, 
cum eï se instruiră, cum făceii bucuria întregeî lorii fa
milii, cum numele feciórcl era stimată şi adorată ca unü 
ţipă de virtute, pêne în acea ţii nefericita cândii eî fu- 
seră despărţiţi, şi în frunte d’asupra acestei colóne, era 
scrisă ună jurământă. — Cleopatro! ţlise Ioniţă tinerel 
femei, ţii minte ună ore-care angageamentă prin care 
noi ne-amă legată în viaţă? D-ta al jurată?.. — N’amă 
uitată, respunde tînëra femeie. — Ţii minte totă ce $i- 
ceamă noi? ţi aduci aminte tote aceste amănunte ce se 
atingă de anii noştri fericiţi?.. — Nu voiă uita ni mică 
pênë la morurântă, respunde Cleopatra însufleţită prin 
presinţa sorel şi fratelui ce era în dreptă să o întrebe 
acestea tóté.

— Ce fericiţi eramă atunci ! ce amărâţi mal târţliii !.. 
ţlise Ioniţă junei femei care stătea alăturia cu Zinca. Şi 
precumă crinulă şi trandafirulă, la uă uşoră suflare a 
zefirului, ş’apropie fruntea-le, cu picăturele de roă pe 
dênsele, d’a forma ună singură buclietă din flórea loră, 
aşa acest! juni întinseră braţele pe dinaintea surorel care 
sta la miţlloculă loră, se găsiră îmbrăţişaţi şi amênduoï 
plânseră. — Cleopatro! ţlise junele Ioniţă, tu eşti ună 
ângeră care vil să consolî în ultimile momente sufletulă 
celui condamnată; oh ! Cleopatro! Cleopatra mea ! tu celă 
pugină më vel plânge !.. Dâră aci n’ară fi fostă pentru el 
numai ună amoră simplu, ci espresiunea simţimentulul, ună
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idealt) sublimü ce înflâcaréza sufletulű către unö ce mă
reţii şi angelică: suvenire ale primilortt anî, compăti
mirea la nefericire şi la durere mai în urmă!.. Şi eî 
îşî dedeaű mâna, cari s’aü iubită maî de multă, se fi- 
danţaă, pentru ca să créda şi s’aştepte nisce ţlile maî 
plăcute ; cătară să se mai véçlâ, să se esplice, să se iu- 
bâscă ărăşî şi să póte trăi pentru viitoră, care era dulcele 
loră visă din copilărie ; ênsà pré tàrÿiü; elă nu era maî mult 
omulă de altă dată .. Consumată prin viaţa neregulată, sfâ
şiată prin viciurî şi durerea consciinţeîpentru atâtea greşel 
ce făcuse, prada suferinţei, şi maî multă ca tótevermele car 
’lă rodea atuncî, se asemôna cu lină arbore vigorosă îl 
flórea aniloră seî, pe care torentele l’a smulsă din ră- 
döcine şi ’lă duce dupe voia întômplâriï, ca uă sténcá 
de pâtră într’ună munte, ale căriia base sfáréraate de 
evenimente, stă gata a se prevăli, ca uă flóré ce numai 
are viaţă, ca ună fructă ce se vestejesce maî ’naiute 
de timpu-î ; fără speranţă, fără ilusiunî, totulă era mortă 
pentru dênsuld; şi nici chiar femeia care a iubit-o şi 
de care era iubită in primiî seî ani, nu ’lă putea face 
ca să maî doriască viaţa? ast-felă îrapregiurările şi în
curcăturile luî agravase nefericita sea posiţiune. Câtă 
nefericire!.. Prăpastia perţlăreî omului în viaţă are lu
ciul ă ghiăţeî şi răpeţlişulă rîpeloră, pe care uă-dată alune- 
cândă se duce pêné în fundu-î de unde numaî póte eşi. 
Pentru densulă acumă nu era decâtă lacrime şi uă pro
fundă durere... Elă era acumă bolnavă, maî multă 
de-câtă bolnavă: era bolnavă cu mintea şi era bolnavă, 
nefericitulă! cu corpulă... Zinca, martura acestei scene,
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se arëta ca uă soră care lucra din tótű. forţa ca să 
scape pe fratele eî. Énsá tote acestea se arëtaü ca unu 
pré frumosü visü în imaginaţiunea unui cäletorü obosită ce 
se culcă şi adórme pe marginea unui precipiciu.

Acum soçia arendaşului veni şi ţlise Zinchi că la 
timpulii mesei vorü merge împreună, şi că bărbatulă eî 
cată să sosiască negreşită. Cleopatra şi Ioniţă erăşî vorü 
merge alăturia, lumea va vorbi érá de den şi. Pêne càndu 
se va compta acéstá fericire?..

îndată casa arendaşului avu unii óre-care aerü de 
solemnitate. Ospăţulă era pregătită. Mama, fiica, fratele 
şi sora aşteptaă pe domnulă casei, şi apoi să invite şi 
vre-uă duói, trei vecini amici, pentru ca ospeţulă să fie 
strălucită şi bucuria generale. Déni timpulă trece fără 
să ţie sénui de aste lucruri, şi arendaşulă numai venia.

Vëçlêudü că întârzie pré multă, acéstá familie a fostă 
nevoită, de uă-dată cu aprinsulă lumineloră, să servéscá 
masa. Ospeţulă şi bucuria se reduseră. Eî închinară în 
fericirea şi prosperitatea tutuloră ; dérü bucuria avu ce
va dă sérbëtü pe busele celoră juni şi mai totă asemeni 
la ceï bëtrânï. Ilusiunile la d0nşi n’avéü mai multă culorile 
realităţii precum altă-dată. Imaginaţia loră nu aşa de 
ferbinte şi dorinţele loră pré potolite, ca a le unortt 
bëtrânï ce s’aü desgustatü d’a mai trăi. Şi acéstá pa- 
lóre răspândită pe faça conmeseniloră, ş’acăstă stinsă bu
curie, care abia mişca pe busele loră, provinea numai 
că arendaşulă, părintele casei, şi de la care depindea 
îndreptarea lucruriioră, lipsia dintre denşiî? Fără pre-

!
I
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sinţa luï acestü ospeţu semëna ca banchetulö celü de 
pe urmă alű miorii nefericiţi.

Fiindü de to tű târţliă, Ioniţă şi sora sea se gătiră să 
plece. Dupe ce ’şî ţliseră : nópte bună, junele nostru nu 
lipsi d’a îmbrăţişa pe frunte pe mirésa sea, pë iubita 
sea Cleopatra, de façà cu mama eî şi cu sora lui. în 
sărutarea care i o dete se amestecă ce-va de arţletoră 
şi totu-uă-dată rece ca marmura. Par’că de ajunulü nunteî 
se pregătia pentru denşiî unű morméntű... Élű singurü nu 
putea să înţelegă ce însemnâză acéstá turburare internă ş’a- 
cea descoragére care ’î coprinsese sufletulű. înfine se pe- 
trecură strânsorî de mâini, complimente, îmbrăţişări din 
ambele părţi, şi eî plecară. Mama Cleopatreî a promisű 
Zinclii că a du oua ţii o va anunţa în minutű ce va sosi 
soçiulû eî d’afară.

Cu înaintarea nopţii, familiile se liniştiră; toţi dorescű 
repausulii somnului.

— Mâine, soro, ţlise Ioniţă, ca unű omű ce nu tre- 
buea să uite critica lui posiţiune, mâine e ţliua din urmă 
pentru mine : ori numără cine-va pentru mine suma acea 
de galbeni, ori raergii la temniţă? — Lui nu ’î veni 
în minte a ţlice ce-va şi d’aceî ce jefuescű Statulű în fie 
care ţii cu mii şi mii de galbeni şi pênë la milióne, fără 
a se îngriji de vre-uă respundere, şi fără a căuta să’î îna- 
poeze vre-uă dată!..

Ori cum, élű pentru uă sumă ne’nsemnată ca acésta 
ce o datoria, îşi şi prescrisese sentinţa condamnării seale ; 
ce ar’ fi trebuită să facă şi ce ar’ fi urmatű să fie de
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aceï domnï de mai susă, alü cărora essemplu fu imitată 
aşa de multă în anii maï din urmă?..

— Ce <Jicï soro ? nu sémëna asta a lucru curată ?..
Te miră că dupe celelalte tote îï venia să şi rîţlă.
— N.ópte uşoră, soră ! mâine cu bine !.. ţlise élű.
Zinca tăcu maï ânteî, apoi respunse : — Nóptebuná!

mâine cu bine !.. Ea rămase nóptea acésta fără a închide 
ochiî; ea veghea asteptândă apropierea ţjileî şi nuvela 
cea bună.

Nuvelele rele întrece în iuţială caii soreluî ; ele vină maï 
hiaintea auroreî şi pătrunde în domiciliurî, ca să desoleze 
fiiuţele legănate cu vre uă speranţă. Abia se luminase de 
ţliuă şi Zinca auţli bătândă la pdrtă. — Cine ? cine să fie ? 
se întrebă ea în sine, şi ’şî puse iute îmbrăcămintea pe . 
dênsa ca să iasă mai curândă.

Femeia arendaşiuliiî trimisese să o anunţe de grozava 
împregiurare ce i s’a întâmplată soçiuluï eî în nóptea 
aceea : de cu sérá elă fiindă gata să plece spre capitale, 
unde ’lă aştepta familia, a fostă surprinsă de nisce hoţî, 
cari, dupe ce l’a torturată, l’aă jefuită şi de cinci mii 
polî imperiali, în care era socotită şi zestrea fiicei seale ; 
bietulă oină dintr’asta a rămasă cu mintea smintită...

Zinca cum auţli d’acésta, înmărmuri şi se simţi co- 
prinsă de nisce fiori ca de frigurile morţii. Ea se boci 
în sine şi se omorî t0tă aducându-şi aminte înfricoşătorea 
prezicere acelei vrájitóre pe care o consultase de maï 
multe orî. Acumu era (Jiuă : firmamentulă se luminase 
şi ômeniï circulaă pe strade.

Ioniţă, care dormise destulă, se deşteptase auţlindă
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báténdű în portă. Élű auţli pe çüumëtate cele ce se vor
bise afară ; şi fiindű că maî înţelegea şi dénsulű lucru
rile ce se atingeaű despre élű, se sculă repede, se îmbrăcă; 
îşi luă pachetulű cu pistólele şi eşi pe din-dosű, ca sora- 
sea să nu prindă de scire de plecarea lui.

N’a státutű multű la gôndurï pentru a face acésta !
Candű fu în depărtare la uă distanţă de casă, i se 

păru că aude ore care sunetű de lăncî, săbii şi tropote 
de cai. Élű nu înturnă nicî capulű să véflá cine e.

Amiculű seű intimű spuse că l’a vëçlutû mai din-josű 
de barieră, ducêndu-se spre centrulű oraşului; negreşită 
se dirigea către domiciliulű adversarului seű, pentru uă 
satisfacţiune ce’lű preocupa. Nu voia să lase unű comptf 
nedesfácutű între dânşii; şi d’aceea merse decisű ca 
gásindulű de diminâţă, apucandu-lű de la uşă cu pisto- 
lulű încărcată în mână, s’arű fi regulatű eî în socoteli 
Acolo îî spuse cine i a spusű, că baronulű de duouë 
nopţi n’a venitű p’acasă. Nemulţiămitfi şi d’acésta, că nu 
’lű putu găsi, se ’ntdrnă curêndü pe podulă-Mogoşoeî ţiindu 
calea4 spre barieră.

Era diminâţa cea maî senină, unű timpű liniştită care 
promitea uă çli pré frumosă.

Aci pe şosea întâlnesce pe Nae Poporanulű, care e- 
şise la patru ore de diminâţă ca să respire aerulû cu
rată, şi se înturna din escursiune aprópe de la Bánésa. — 
Nae! îî $ice de departe Ioniţă cum îlü veţlu, tu aşa de 
diminéfá p’aicî? Poporanulű îî spuse scopulű eşireî de 
nópte din casă. — Dérű D-ta frate Ioniţă unde te ducî?— 
Mergű la Ferăstrău să facű uă baie rece.

.

— Aşa de 
7;



— 218 —

dimineţâ? e récére.— Nu e nimicü, sûntü deprinsü cu asta, 
rëspunde elü cu unű aerü dupe care trebuia să fie cre- 
ţlută. — Bérű, aproposito! ce-va care se atinge despre 
tine şi póte că nu sciï êncâ nimicii, adăogă Poporanulü 
uitându-se în ochiî amicului seü ca cândü ar’ fi voită 
să ve$ă nu isbesce subtilitatea amorulnî seü propriă, erï 
amü fostü la poliţie pentru nisce trebî, şi amű citită 
însu-mî ordinulă ministrului, către acéstá autoritate. N’a- 
pucaiă a’lă citi totă şi mi’lă luară de dinainte băeţiî d’a- 
colo. Era acestă ordină dată pentru tine...

O să fii póte arestată pentru delapidare de bani pu
blici, vei fi dată judecăţii şi vei perde şi rangulă; vei 
fi înscrisă în condica négrá... Ministrulă nostru e pré 
severă, ţi amă mai spus-o eă: nu e de glumită cu elă 
în ast-felă de treburi, pentru că nici elă nu abusă, nu 
dă essemplu reă... nu fură!..

Ioniţă posomori fruntea, şi făcu asupră-i acelaşi efectă 
astă nuvelă, ca cum ’i ar’ fi ţlisă cine-va : făţi rugăciu
nea din urmă şi te pune în mormetă.

— Să nu te superi !.. adăoga Poporanulă vë^êndfi pro
funda turburare ce se petrecu în interiorulă amicului 
seă, eă ţi o spuseiă, să faci ce-va ca să scapi.

— Pitarulă Ioniţă N..., rëspunde acesta cu óre-care 
urmă de egoismă, nu va fi arestată cu dorobanţi, mal
tratată şi degradată ; ci, pentru abaterea sea de la détorib 
pentru delictulă ce a comisă îşi va da elă séma !..

— Atâta sciă, atâta spuseiă, adăogă Poporanulă ui- 
tându-se cu nisce ochi descorageaţi la amiculă seă celă
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caunü frate. Mai de multü yoiamű eű să°ţî vorbescü şi nu 
sciü ce me opria. Par’că me ţinea ce-va !..

— Asculta Nae, cândü Destinulü e în contra nostră,. 
viaţa e uă miserie !.. Continuă Ioniţă, se vorü <Jice multe 
de mine, şi ômeniï me vorü judeca cum îî va veni fie 
căruia la gură, tu énsá vei fi marturulü vorbelórü şi 
conduitei mele. Vei spune la toţi că Ioniţă N... a fostă 
dominaţii de slăbiciuni, ânsă nici uă-dată nu T a lipsită 
inima şi n’a fostü desbräcatü de caracterü... Vino! voiü 
să te îmbrăţişez^ noï amü copilărită împreună, şi tot- 
d’auna fuserämü sinceri amici! Ioniţă îmbrăţişdză pe 
junele acesta, dérü nu cutdză să ’! desvălâscă intenţiu- 
nile scale mai departe. Poporanulü se desparte de a- 
miculü seü fără a’î trece prin minte că va fi ultima lorii 
întrevedere.

Cum $iserămă, era encă pré de diminâţă, nu era ni 
mein unü altulă pe şosea decâtü unü servitorü' alü gră- 
dineï ce mătura cu unü târnü mare pe dinaintea basi- 
nuluï de petră. — Du-te acum, omule; şi veï veni mai 
târfliü să mături aici, <Jice Ioniţă servitorului care sgâi 
nisce ochi mari de a sei cine e acesta care îî ordonă 
acolea. Servitorulü vë<^u că îî pică dinainte-î duoue monete 
de argintă, le redică de josü, se scărpină de uă-cam- 
dată în capü fără a mai $ice uă vorbă, îşi luă la spinare 
târnulü seü celü mare şi se dirige spre uă parte a gră- 
dineï, ^icêndü: më vom înturna mai târçliü să măturii 
p’aicî. Ioniţă rëmase singură cinci minute dinaintea ba
smului, şeflu josü pe uă pétrà câtă eugétá puçinü, \şi a- 
poî scóse batista să ’şî stérgá fruntea de sudóre. Se sculă

?
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(Taci şi se depărtă căt-va pe şosea, şi apoi merse la bu- 
fetarulü grädinel unde ceru apă şi dulcâţă.

Elü întêlnesce unü preutü ce venia călare spre tîrgü 
pe care îlù salută.

— Domnulü să fie cu tine tînërule ! çlise venera bilulu 
omü. Principiulü binelui ş’alii rëuluï se găsesse în omü 
tot-d’auna, şi elü căta să ’şî aducă aminte că e...

Cugetulü creştină alü pietăţii ş’ală evangeli! Jï a vor- 
bitü : nu da sufletülü teü Rëuluï, tînërule !.. Urechia lui 
ênsà n’auţji: inima îï era împetrită... şi miiitea nu la 
loculü eï... Cugetulü celü rëü alü ambiţiuneî ş’altt per- 
flăreî, predomnindu-lü mai multü, îï (Jice : Nu ! nu ! scapă, 
aruncă de la tine sarcina vieţeî, tînërule! scapă de la 
suferinţă !..

Elü se depărtă ârăşî de la basiiiü unde venise a 
duoua oră, şi maî întârţjiă ca uă oră p’în grădină. Ső
réié resărise şi lumea începuse a circula în diferite di
recţiuni pe şosea. Elü se preumbla; apoî se opri...

O durerosă sortë! Ce vornü face în calitate de amicü 
alü acestuia? vomü plânge, saü ne vornü coprinde de 
groză de unü asemenia accidentü? Yomü plânge cu toţiî 
pentru acela care maï ’nainte de timpulü seü trece din 
yiaţă !..

Totulü ce putemü <Jice şi de care sûntemü pré încre
dinţaţi e că, în ultimile seale momente, pe lengă numele 
celü scumpü alü- suroreï seale ş’ală Cleopatreï, a profe
rată acésta : Virtutea şi credinţa uă-dată iriaű înălţaţii ; 
Viciulü şi pasiunile în urmă ni au perdutu !..

Uă detunare s’a auçlitü de pistolü... şi ’nfiorătorea
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faptă s’a terminată... într’unü momentü cândü s’a în- 
têmplatü să nu trécà nimeni p’acolo. Alergară servitorii 
grădinei, funcţionarii de la barieră, particularii càlëtorï, 
şi chiar poliţia, care se ’nsciinţă grabnicii, spre aleiű, pu- 
çinü mai in susü de basinulü celü mare de pétrá, la

zăcea tăvălită înşosea, unde infortunatulă Ioniţă N 
sângele seă. Elă ş’a curmată şirulă ^lileloră ! . . .

I

în acestă ţii Bucuresciî se treziră în resunetulă a trei 
impregiurărî remarcabile, una că : garnisona armatei de 
ocupaţiune ruse evacua capitala, trecêndü pe la capulă 
Podului-Mogoşoei cu tobe şi cu trombiţe, pentru a merge 
la Ploesci şi mai departe ; a duoua : poliţia, prin aghenţii 
ei a descoperită capii hoţiloră cari prădaă capitala şi 
ţâra íntrégá, şi cari, în acea nópte, aă jefuită pe aren- 
daşulă menţionată, nu departe de la Bucuresci ; căpetenia 
de frunte ală acestoră bandiţi era acelă omu misteriosă 
ţlisă baronă, pe care poliţia îlă prinse pre delictă şi ’lă ţinu 
arestată cu rigóre în arestulă ei. Asupra acestui s’a găsită 
corespondenţe şi uă listă de indivizi, cu cari era în re- 
laţiune de la baltă pêne ’n munţi ; în acea listă s’a gă
sită figurândă chiară şi numele bătrânului fostă curieră. 
Cea d’a treia, sinuciderea acelui june.

Acéstá nuvelă isbindă pe fie-care şi respândindu-se 
cu iuţiala fulgerului pênë la estremitatea capitalei, aler- 
gaă omenii din tóté suburbiile să vie să ’lü véflá.

Duouë femei, una jună şi ceelaltă matură, trecură în
dată, frângându-şi mâinile şi omorêndu-se de durere, ve- 
nindă cu uă trăsură la acestă locă tragică, şi Poporanulă,

!
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amiculü intimü al celui împuşcaţii, alerga ţiindu-şî ca- 
pulü descoperitü, aducândü eu dênsulü ômenï ca sä ’lü 
rëdice de acolo.

Çisele femeï oprindu-se dinaintea cadaveruluï, cea niai 
matură s’auţlia văitându-se şi çlicêndü : Oh ! fratele meü! eu, 
care te amü crescuţii! te amü iubit ca pe unü copilü şi frate, 
care amü fäcutü totulü pentru înaintarea şi binele teü, 
n’amü creçlutü ca să träescü să te vëçlü ast-felfi!.. şi 
ea se înecă în plànsü şi gemete dureróse. Acea mai jună 
se aplecă josü, ca cum ar’ îngenuchia şi arü geli ; des
făcu cămâşa la petulü celui morţii şi puse mâna pe i- 
nimă-î ce êncâ nu rëcise ; ea plângêndü şi mai tare, mur
mură aceste vorbe : «Pënë la mormèntüü . « juráméntulü 
mi ’1 amü |inutü, iubitulü meü! fidanţatulii ! fratele şi iubitulü 
meü!.. Apoi cäutändü ín posunarulü de la glierocii, găsi 
duouë scrisori particulare şi ’ntre ele unü buchetü de flori 
uscatü, dérit bine conservatü. Cleopatra cunoscu atunci ce 
simţimente a avutü elü pentru dênsa, şi că acestü bu
chetü, priimitü de la ea, a fostü ântêiulü şi ultimulü ga- 
giü alü amorului lorü...

Prin religiune se opresce d’a se înmormênta în clii- 
mitire ceï sinucişî, ci numaï la vre-uă margine, şi mai 
de multe ori la câmpü. Nae Poporanulü în acestă îm- 
pregiurare, pentru a da totü concursulü şi a face ulti
mulü serviciu amicului seü, îlü rëdicà într’uă căruţă, în- 
velindu-lü totulü într’uă pânză, şi ’lü duse maï antei la 
spitalulü Filantropiei, care este aci apr ope, îlü mormentă 
la margine şi ’î puse uă cruce...

Mulţî aü $isü, dupë cum sciaü eî lucrurile, că elü s’a
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omorîtü pentru uă femeie germana care a plecatű de la 
dênsulü; amicii seï aü cunoscutü adevërata causă.

Albanesulü, cum au^i d’acésta infortună în casa sea, 
alergă şi veni ceatalü-misilü într’uă postă, şi ’n duouë- 
^lecî şi patru de ore a fostű acasă.

— Aşa simteţi voi, cu obiceiurile vóstre ciocoescï ! ^lise 
albanesulü care plângea ca nnü copil ü pentru cumnatulü 
seü ; eü amü Zis-o de cându era copila : să ’iii damă să 
înveţe unii meşteşugii : acum era să fie unii meşterii, unű 
industriaşii, unű comerciantă şi avea uă essistenţă sigură 
şi independentă!.. Femeia sea care asculta amărîtă şi 
desolată, imaginaţia eî era cu totulù isbită şi se cutre
mura aducâudu-şî aminte prezicerea vrăjitoreî care i r 
foştii Zişii de catastrofa acesta.

Unii lucru ensă pré curiosu, Poporanulü, care, dup 
trecere de mai mulţi anï, s’a trimisü ca suplininte la 
tribunalulü unui oraşfi alii Dunăreî-de-josu, ni s’a spusű 
că a terminaţii într’un felii dupé essemplulü amiculuï seü... 
îlü plângemii !..

Spre încheere dérö : e gloriosu şi lăudabile căndii more 
cine-ca pentru patria sea, naţiune şi drepturile eï ; earü 
mórtea sinucidere! este blamată şi detestată, e tractată 
ca uă nebunie acelui care se sinucide...

Ioniţă N... a muritü la 20 Maie 1851 în flórea vie- 
ţeî, în etatea cea mai frumosă a omului, dupé ce a cu
noscuţii amorulü de mamă intr’uă soră, amorulü femei 
necorumpte, ş’acela alü femeieî perdute!..

,Greşâlele lui servéscá altora de învăţătură! chiarü şi
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acelora cari aü declaratü, c’aü fäcutü uă pré mare gre- 
şâlă în viaţa lorü politică...

Acea Tereza de care s’a vorbitü, în curêndü intră, 
în aceste $ile de doliö, viindü cu uă căruţă de la Sibiiü, 
pe la capulü-poduluï-Mogoçôeï, în capitala despre care 
s’a <jisă că se găsesce aurulü pe strade... Părinţii ju
nelui germană, pe care ea pretinse a’lă lua de bárbatű, 
cari aparţineaţi de uă familie cu ore care distincţiune,

* neavêndü destulă garanţie despre moralitatea eî, care um
blase incoa şi’ncolo maî mulţi ani, se opuseră nelăsândă pe 
fiiulü lorü a se căsători cu dênsa ; ea énsá risipise acea 
sumă de galbeni şi mal multü, cari ’î luase de la junele 
funcţionară. Dérü acum venia ârăşî să caute Fortună. 
Aci la Capulă-poduluî, ea se uită în tóté părţile să veţlă 
loculă unde Ioniţă îşî luase fliua bună la peclarea eî; 
dérü, o! çli de durere! acum era robită de sângele lui!.-. 
Va merge ea la sora lui spre a ó consola ?.. Acésta 
totă ce putu face a foctă să ’î întorne spatele

Cleopatra, în urma catastrofei întâmplată împeţituluî 
eî, şi infortune! ce ajunse pe părintele eî, care acum era alie
nată, se decise, de ’ndată, a intra într’ună schiţă de maice 
unde ’şî va petrece filele. Ea conservă pentru tot-rd’auna 
buchetulă care Ta purtată junele eî frate

FINE.
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